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تأیید نهایی1392/08/18 :

چکیده
روشهای ساختوساز

اغلب پژوهشها در زمینة کاهش خسارتهای ناشی از زلزله ،حول محور 
واحدهای ساختمانی برای افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است .با توجه به اینکه شهر
یشود ،این مقاله با
تاریخی -فرهنگی تبریز ،یکی از زلزلهخیزترین شهرهای ایران محسوب م 
دادههای طرح جامع و تفصیلی
نقشههای وضع موجود این شهر و استفاده از  

دادهها و 
توجه به  
یهای چندمنظوره
آن ،بهویژه کاربری اراضی شهری ،به نقش راهبردی و ضرورت ایجاد کاربر 
در آیندهنگری توسعة شهری در این شهر زلزلهخیزمیپردازد .همچنین نقش پدافند غیر عامل
حوزههای راهبردی برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،مانند
در شهر را در بعضی از  
یهای طبیعی و استقرار کاربری اراضی شهری و ...مطالعه میکند .درنهایت ،ضرورت
بررس 
طرحهای توسعه و عمران شهری را بررسی
یهای چندمنظوره در  
ایجاد و توجه به کاربر 
یکند .سپس با توجه به نتایج  ،GISبا تأکید بر موقعیت راهبردی (ارتباطی ،اقتصادی-
م 
یهای
صنعتی) و زلزلهخیزی شهر تبریز ،محدودهها و مناطق دارای پتانسیل ایجاد کاربر 
چندمنظوره را مشخص میسازد.درنهایت ،با توجه به ضوابط و مالحظههای پدافند غیر عامل،
الگوییبهینهدربرنامهریزیکاربریاراضیشهریبهدستمیدهدکهحاصلآن،امنیتیپایدار
برایتوسعةآتیشهروامنیتساکنانآناست .
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مقدمه 
با توجه به اینکه نقش اطالعا فضایی و فناوریهای مربوطه در مدیریت مخاطرهها ،در سراسر جهان بهخوبی شناخته
شده است ،شناسایی مخاطرههای یک منطقه و بخشهایی از منطقه که بیشترین احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد،
بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا دراینصور

میتوان برای جلوگیری از بروز حوادث خسار بار ،برنامهریزی کرد و

برنامههای واکنش در شرایط اضطراری را بهطور دقیق ،بهموقع و از قبل آماده ساخت (تمرتاش و دیگران.)5 :1386 ،
همچنین توجه به مالحظهها و ضوابط پدافند غیر عامل در برنامهریزی شهری ،یکی از مؤثرترین و پایدارترین روشهای
دفاع در مقابل بحرانهاست که همواره مد نظر بیشتر کشورهای جهان بوده است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و
شوروی سابق ،با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار باال به این موضوع بهصور ویژه توجه داشتهاند .با عنایت به این
مهم ،ایجاد و ساخت کاربریهای چندمنظوره و دومنظوره و توجه به این نوع کاربریها در طرحهای توسعه و عمران
شهری ،به مدیریت بهینة بحران ،ایجاد سازوکارهایی برای امنیت ساکنان و توسعة پایدار شهری کمک میکند.
واژۀ «پدافند» از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل شده است .در فرهنگ فارسی« ،پاد» یا «پد» پیشوندی است که به
معانی ضد ،متضاد ،پی و دنبال است و هرگاه پیش از واژهای قرار گیرد ،معنای آن را معکوس میسازد .واژۀ «آفند» نیز به
مفهوم جنگ ،جدال ،پیکار و دشمنی است (دهخدا .)47 :1351 ،بهعبارتی ،پدافند غیر عامل به مجموعة اقدامها و تدابیری
اطالق میشود که مدیریت بحران را تسهیل میکند و آثار مخاطرههای طبیعی و انسانی را با بحرانسنجی و ارزیابی
پتانسیلهای مخاطرهآفرینی هر محدوده ،مد نظر قرار میدهد و با توجه به نوع بحران یا بحرانهای تهدیدکننده ،در هر
محدوده برنامهریزی میکند (ملکی و دیگران.)2 :1392 ،


مبانینظری 
از آغاز دوران پیش از تاریخ و در هزارۀ اول پیش از میالد ،پیرامون دهکدهها حصارهایی کشیده میشد که نمونة آن را در
چین باستان با خاک زرد میساختند .چنین دیوارهایی را در اصطالح محلی «نجو» میگفتند که ارتفاع آن به  10متر
میرسید .این دیوارها ،نخست برای مصونماندن از حملة راهزنان و جانوران وحشی بود ،اما بعدها عمدتاً برای دفاع در برابر
هجوم دشمنان ساخته میشد (پورمحمدی و دیگران ،)98 :1391 ،نگاهی به گذشتة بسیار دور شهرهای جهان ،تداعیکنندۀ
این واقعیت است که ایرانیان ،جزء اولین کسانی بودند که شهرهایی بزرگ ،زیبا و با اسلوبی صحیح میساختند (عبدالهی،
 .)41 :1382همچنین در همة دورهها ،دژهایی را در دورافتادهترین و مرتفعترین نقاط بنا میکردند تا بهدلیل وجود شیبهای
تند کوه ،دستیابی به آنها دشوار باشد؛ مدافعان نیز در باال قرار گیرند و از لحاظ دید ،به اطراف مسلط باشند (ملکی و
دیگران)5 :1392 ،؛ ضمن آنکه از خطر نقبزدن مهاجمان نیز محفوظ بمانند و حمل ادوا محاصرهای به پای دیوار را
دشوار سازند .نمونة ساخت و بقایای چنین دیوارها و قلعههابی را که با نگرشی پدافندی ساخته میشدند ،میتوان در استان
آذربایجان شرقی ،منطقة جلفا و محدودۀ کردشت مشاهده کرد (رضوانی .)62 :1382 ،شبکة ارتباطی در شهرهای گوناگون و
در دورههای متفاو  ،برحسب نوع وسائط نقلیه و تنوع مکانی شهر ،اشکال یا ساختارهای گوناگون مییافتند که خود یکی از
شاخصهای استخوانبندی شهر بود (سعیدنیا .)7 :1381 ،ناامنی و هرجومرج معابر و پیچوخمی که در استقرار شبکة معابر در
گذشته وجود داشت ،سکنة مجاور خود را تا حدی از تعرض ،تجاوز و غار مهاجمان حفظ میکرد .پیچوخم معابر ،نقش
بازدارندگی را در تعقیب و گریز ایفا میکرد و همچنین مانعی برای هدفگیری و تیراندازی مهاجمان بهشمار میآمد (ملکی،
 .)129 :1389در بیشتر این معابر ،اهالی با احداث ساباطهایی (پوشش فوقانی قسمتی از معبر) که در ارتفاع کمی از سطح
زمین قرار داشت ،مهاجمان سواره را وادار میکردند تا برای عبور از معبر ،از مرکب خود پیاده شوند و باالجبار پیاده حرکت
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کنند .این مانع سبب میشد که حرکتها و حملههای آنها بهکندی صور گیرد (قریب ،)206 :1374 ،ولی امروزه ،عالوه بر
دسترسی کافی به اینگونه مجراهای ارتباطی ،نوع دسترسی (از لحاظ نوع شریانها و دسترسیهای اصلی و فرعی) در زمان
وقوع بحران و امداد و نجا  ،بسیار تأثیرگذار است؛ بنابراین ،هر حکومتی به فراخور وسعت ،جمعیت ،توان مالی ،پیشرفت
علمی ،صنعتی و تعهدهایی که نسبت به حفظ جان و مال مردم کشورش دارد ،باید طرح خاص خود را در ابداع شیوههای
دفاع غیر عامل و گسترش آن اعمال کند تا شهرها از ایمنی و آسایش کامل برخوردار شوند (طیاری.)5 :1368 ،
امروزه نیز برنامهریزی و طراحیها از نظر امنیتی چندان تفاوتی با زمانهای قدیم ندارد؛ هدف اصلی آن ،تغییری
نکرده است و باید همواره درجهای از خطر ،بهدلیل محدودیتهای فیزیکی ،مالی و ...در مسئلة دفاع ،در برنامهریزی
شهرها مد نظر باشد (هوپر و دورگ.)2 :1386 ،
اهداف پدافند غیر عامل شامل موارد زیر است:
 توزیع جمعیت و سرمایههای ملی در کل فضای سرزمینی از طریق اعمال سیاست آمایش سرزمینی و پراکندگیزیرساختهای کلیدی و حیاتی (نیروگاهی ،پاالیشگاهی و)...؛
 حفظ تمامیت ارضی ،امنیت ملی و استقالل کشور (موحدینیا)25 :1388 ،؛ حفظ جان انسانها ،افزایش روحیة مقاومت مردم و تأمین نیازهای حیاتی جامعه در زمان بحران؛ جلوگیری از تخریب و آسیب تأسیسا و تجهیزا حیاتی و حساس کشور (سلیمانی ،بیتا.)15 :اصول پدافند غیر عامل نیز شیوههای متعددی دارد .استتار ،اختفا ،فریب ،پوشش ،انتخاب عرصههای ایمن در
جغرافیای کشور ،تعیین مقیاس بهینة استقرار جمعیت و فعالیت در فضا ،پراکندگی در توزیع عملکرد متناسب با تهدیدها و
جغرافیا ،انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه ،مکانیابی و استقرار عملکردها ،مقاومسازی و پایداری
استحکاما و ایمنسازی سازههای حیاتی ،ایجاد سازههای دومنظوره و گاه چندمنظوره ...بخشی از این اصول است
(ملکی.)42 :1389 ،


شهرسازیمتناسبباپدافندغیرعامل 
ابن خلدون در انگیزۀ شهرسازی گفته است :شهر بهمثابه لشکریان بیشماری است که جنگاورانی از باالی برجها و باروها
و در پناه حصارهای استوار نبرد میکنند .با توجه به اهمیت پدافند غیر عامل در برنامهریزی شهری و مدیریت بحران
شهری ،مقالة حاضر شهر را از نظر کنترل آسیبپذیری در برابر بحران زلزله و همچنین از منظر کاربریهای چندمنظوره
مطالعه کرده است .با عنایت به اهمیت مؤلفههای شهرسازی در طراحی شهری و آثار آن در کاهش خسار های
تأسیسا  ،نیروی انسانی و ...سعی میشود که مؤلفههای یادشده از قبیل ساختار منطقه ،ساختار شهر ،بافت شهر ،فرم
شهر و کاربری اراضی شهری بررسی شود.
ساختار منطقه :ساختار هر شهر از نوع و میزان روابطی تأثیر میپذیرد که با محیط طبیعی یا مصنوعی پیرامونی یا
خارج از پهنة شهری دارد .درواقع ،شهر در شبکه یا سلسلهمراتبی از روابط کالبدی ،عملکردی با محیط پیرامونی قرار
گرفته است و هرنوع بررسی دفاعی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...شهر در ارتباط با منطقه معنا مییابد .اگر امنیت
انسان و فعالیتهای او در طرحهای منطقهای از جمله آمایش سرزمین مد نظر قرار نگیرد ،نهتنها پایداری و بیثباتی
مهمترین تهدید فیزیکی و عملکردی فضا میشود ،بلکه رعایتنکردن عوامل دفاعی و امنیتی و ایمنی در مکانیابی
شهرهای جدید ،سبب آسیبپذیری شایان توجهی در شهرها ،صنایع ،سدها ،نیروگاهها و زیرساختهای کلیدی خواهد شد؛
بهطور کلی ،در این زمینه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:
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 .1ایجاد هرگونه سکونتگاه و شهر جدید باید با بررسی نوع و میزان تهدیدها صور گیرد؛
 .2باید به این مسئله توجه کرد که عملکرد عناصر شهری ،بهویژه ساختوسازهای راهبردی با چه درجه از استحکام و
حساسیتی احداث میشود؛
 .3باید حداکثر استفاده از عوارض طبیعی محیطی در طراحی و مکانیابی لحاظ شود.
ساختار شهر :توزیع فضایی عناصر و عملکردهای اصلی شهر که تشکیلدهندۀ ساختارند ،نقش مهمی در میزان
آسیبپذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارند .تقسیما

کالبدی شهر ،مانند کوی ،محله ،ناحیه ،برزن و منطقه،

تکمرکزی یا چندمرکزیبودن و ، ...وجوهی از ساختار شهر محسوب میشوند که هریک بهلحاظ مقابله با حوادث،
استعداد خاصی دارند؛ برای مثال ،در ساختار تکمرکزی شهر ،تمرکز امکانا اقتصادی و انسانی در یک قسمت از شهر
در مقایسه با شهرهای دارای چند مرکز ،آسیبپذیری بیشتری ایجاد میکند.
بافت شهر :بافت هر شهر ،یعنی شکل ،اندازه و چگونگی ترکیب کوچکترین اجزای تشکیلدهندۀ شهر ،بر میزان
مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و دیگر بالیای شهر مؤثر خواهد بود؛ برای مثال ،میتوان گفت بافتهای منظم و
نامنظم ،بسته به نوع تهدید ،آسیبپذیری متفاوتی دارند .بههرحال ،واکنش هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع حوادث
مختلف شهری ،در قابلیتهای گریز و پناهگیری ساکنان و امدادرسانی ،در چگونگی پاکسازی و حتی اسکان موقت،
دخالت مستقیم دارد (پورمحمدی و دیگران .)4 :1390 ،دامنة تأثیر این ویژگیها ،نهتنها در طراحی ساختمان ،بلکه در
طراحی شهر و در مدیریت بحران نیز توسعه یافته و حائز اهمیت بسیار است.
فرم شهر :فرم شهر ،ماهیتی ترکیبی و سهبعدی دارد؛ بدینمعنا که نهتنها درسطح ،بلکه در حجم نیز متبلور است.
هریک از عناصر شهری بهمنزلة یک سلول شهری است که بهتنهایی فرم ویژۀ خود را دارد و ترکیب مجموعهای از این
سلولها به پدیدآمدن یک شهر منجر میشود .خروج از شرایط عادی و متعادل یک مجتمع زیستی ،ناشی از نیروی شدید
و ناگهانی زمینلرزه و بازگشت آن به حالت عادی است و مشخصا آن ،چه بهلحاظ میزان خروج از وضعیت تعادل و چه
از نظر زمان بازگشت به حالت عادی ،کامالً تابع ویژگیهای فرم عوامل مصنوع از هر ذرۀ آن ،تا ترکیب کامل تمام
عناصر و اجزا و نوع بهرهبرداری انسان از این فضای کالبدی است (بحرینی .)15 :1378 ،فرمهای باز در مقابله با
بحرانهای طبیعی آسیبپذیری کمتری دارند؛ درحالیکه فرمهای متراکم ضمن نداشتن انعطافپذیری ،آسیبپذیری
باالیی در برابر بحرانها دارند و در آنها امکان تخلیة سریع اماکن و خروج از شهر وجود ندارد .از سویی وجود فضاهای
باز ،امکان اسکان موقت و جمعآوری کمکهای بعدی را فراهم میآورد (پورمحمدی و دیگران.)3 :1390 ،
کاربری اراضی شهری :برنامهریزی بهینة کاربری زمینهای شهری ،نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری در برابر
بالیای مختلف بهویژه زلزله و ...دارد .رعایت همجواریها و پراکندگی کاربریهای خطرساز در مناطق مختلف شهری،
موجب کاهش آثار تهدیدهای مذکور میشود (ملکی و دیگران)1345 :1390 ،؛ بنابراین ،عمدتاً در بسیاری از شهرها ،برای
جلوگیری از تهدیدها ،در مکانیابی این کاربریها باید دقت فراوانی اعمال شود (پورمحمدی و دیگران .)6 :1390 ،این
کاربریها نقش مهمی نیز در میزان آسیبپذیری شهر دارند و بهلحاظ مقابله با این حوادث ،دارای قابلیتهای خاصی
هستند؛ بنابراین ،ضروری است که با توجه به ضوابط در برنامهریزیها نیز لحاظ شوند (سیفالدینی .)178 :1381 ،اگر
برنامهریزی کاربری و برنامهریزی محیطی تخصیص زمین ،براساس کاربریهای کارا باشد ،برنامهریزی محیطی از دید
زمینآرایی ،یکی از روشهای رسیدن به کاربریهای بهینه و مطلوب میشود (تقیپور .)22 :1388 ،درواقع ،وضعیت
نامناسب استقرار کاربریهای شهری ،بافت شهری فشرده و کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از این
قبیل ،نقشی اساسی در افزایش میزان آسیبهای وارده به شهرها در برابر زلزله دارند (عسکری و دیگران.)66 :1381 ،
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عواملمؤثربرآسیبپذیریوشاخصتخریبشهرها 
الف) آسیبپذیری ناشی از عوامل و عوارض طبیعی (زمینساخت) :گسل فعال ،آتشفشان ،بهمن ،سونامی ،توفان ،و ...؛
ب) آسیبپذیری ناشی از عوامل انسانساخت (شهرسازی و برنامهریزی شهری) (ملکی و برندکام:)100 :1391 ،
 .1افزایش تراکم در مناطق آسیبپذیر و تعدد طبقا ساختمانی :تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم ساختمانی و کمبود
فضاهای باز در زمان ازدحام ،مختلشدن شرایط امدادرسانی ،بستهشدن معابر و کاهش امکان گریز از موقعیتهای
خطرناک ،کاهش دسترسی به مناطق امن ،دشواری نجا مجروحان بهدلیل مسدودشدن راههای ارتباطی و ...را در
پی خواهد داشت (عزیزی و اکبری .)27 :1387 ،همچنین تعدد طبقا ساختمانی شهر نیز بر میزان آسیبپذیری و
مسدودشدن شبکة معابر -بهویژه در مناطقی که کمبود دسترسی اصلی و شبکة معابر کمعرض و ...دارند -میافزاید
(عبدالهی.)361 :1383 ،
 .2کمبود و نبود فضاهای باز کافی در نواحی پر خطر :فضای باز بهعنوان یک عامل متعادلکننده و تعمیمدهنده در شهر
بهکار میرود که مکملی برای فضای سبز است .وجه مشترک فضای باز ،بهصور فضای ارتباطدهندۀ فعالیتهای
مختلف -که به صور

استخوانبندی خاص درونشهری نمایان میشود -بخشی از ساختار یا فرم شهری را

مشخص میسازد (نوذری .)49 :1383 ،بدینترتیب ،طراحی مناسب فضاهای باز در بافتهای شهری ،یکی از
مهمترین راهکارها برای مقابله با خطر محسوب میشود.
 .3ساختوساز در شیبهای زیاد و نامناسب که سبب آسیبپذیری بیشتر میشود ،مصالح ساختمانی نامناسب ،بیکیفیت و
کمدوام ،همچنین عمر زیاد ساختمانها ،بر آسیبپذیری بیشتر در هنگام وقوع بحران تأثیر میگذارند و آثار مخرب آن
را تشدید میکنند.
 .4نقصان در شبکة ارتباطی :شبکههای ارتباطی یک شهر را میتوان از مهمترین ویژگیهای آن دانست که بازتاب
کالبدی مفهوم «نیاز به دسترسی» هستند .گوتنبرگ ساختار شهری و رشد را در مفهوم دسترسی جستوجو میکند و
معتقد است که جوامع تالش میکنند تا بر فاصله غلبه کنند (زبردست و محمدی.)8 :1384 ،
 .5توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر :در مناطق شهری ،ضعف برنامهریزی ،طراحی نامناسب ساختمانها،
بیدقتی در صحت اجرای پروژهها ،بیتوجهی به تعمیر و نگهداری و اسکان در اراضی در معرض خطر ،عوامل مهمی
در بروز حوادث شدهاند (رضویان .)32 :1381 ،همچنین ساختوساز در محدودههایی که بافت زمینشناختی نامناسب
و نامساعد شهری دارند ،بر شد تخریب و خسار میافزاید .بالیای طبیعی نظیر زلزله ،در طول دوران حیا کرۀ
زمین همواره وجود داشتهاند و خواهند داشت .این در حالی است که وقوع اینگونه حوادث غیر قابل پیشبینی ،همواره
تأثیرهای مخربی بر سکونتگاههای انسانی گذاشته و علیرغم پیشرفتهای حاصل از فناوری ،هزینههای سنگینی را
بر جوامع انسانی وارد کرده است .یکی از مسائل مهم ،استقرار سکونتگاههای انسان در موقعیتهای زمینشناسی
نامناسب است که خواسته یا ناخواسته به بحرانزایی زلزله کمک میکند .شرایط زمینشناسی و مورفولوژی ساختمانی
زیربنایی شهر شامل موارد زیر است:
الف) دوری و نزدیکی به گسل ،ب) ویژگی و عمق مواد سطحی و ج) ویژگیهای سنگ بستر (زنگیآبادی و دیگران،
 .)67 :1387همچنین ساختمانهایی که روی مواد ریزسیلتی دانهریز یا خاکهای ماسهای ساخته شدهاند ،در مقایسه با
ساختمانهایی که روی الیههای کنگلومرا ،ماسهسنگ و خاکهای سفت ساخته شدهاند ،با وقوع زلزله آسیب بیشتری
خواهند دید (روستایی و جباری .)109 :1386 ،در زلزلة رشت ،اغلب ساختمانهایی که آسیب جدی دیدند ،از نوع نسبتاً
بلند ( 5تا  8طبقه) بودند .نظر به دوری شهر رشت از مرکز زلزله و دورۀ باالی ارتعاش زمین و نوع خاک شهر -که از
الیههای ضخیم و گاهی سست و ریزدانه ،با سطح آب زیرزمینی باال تشکیل شده است -میتوان انتظار داشت که نوعی
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تشدید ارتعاشهای زمین و ارتعاش بعضی از سازهها در شهر رشت اتفاق افتاده باشد (حائری .)19 :1375 ،در ادامه باید
گفت مکانهایی که سطح آب زیرزمینی آنها کمتر از  20متر باشد ،آسیبپذیری بیشتری دارند (حکیموند.)82 :1387 ،

لرزهایازسنگمادربهطرفموادنرمواشباعازآب 
شکل.1افزایشنوسانوطولامواج 

منبع :مختاری83 :1383 ،

 .6ساختوساز در جوار کاربریهای ناسازگار و تجمیع کاربریهای حساس شهر در محدودۀ خاصی از شهرها (ملکی،
 .)177 :1391اگر در تعیین کاربریهای شهری ،همجواریها رعایت شود و کاربریهای ناسازگار در کنار یکدیگر
نباشند ،امکان تخلیة سریع فراهم میشود (عسکری و دیگران.)66 :1381 ،
 .7بافت و شکل نامناسب شهر :واکنش انواع بافتهای شهری در هنگام وقوع سانحه ،درجا متفاوتی از آسیبپذیری
دارد و در مراحل بعد از وقوع بحران ،در قابلیتهای گریز و پناهگیری ساکنان ،در امکانا کمکرسانی ،در چگونگی
بازسازی و حتی اسکان موقت ،دخالت مستقیم دارد .دامنة تأثیر این ویژگی ،نهتنها در طراحی ساختمان ،بلکه در
طراحی شهری و مدیریت بحران نیز گسترده شده است و اهمیت بسیار دارد (قربانی و باقری.)1204 :1385 ،

شاخصهایمؤثردرزلزله 

جدول.1
متغیر 
طبیعی
کالبدی و ساختمانی
اجتماعی -اقتصادی

شرحمتغیرهایمؤثر 
ویژگی زمینلرزه یعنی عمق ،بزرگی ،مد لرزش و زمان وقوع ،شرایط زمینشناسی و مورفولوژی ساختمانی زیربنای شهر
شامل دوری و نزدیکی به گسل ،ویژگی و عمق مواد سطحی ،ویژگیهای سنگ بستر ،توپوگرافی و شیب
کمیت و کیفیت شبکة معابر ،توزیع انواع کاربری یا رعایت همجواریها ،طرح ساختمان
تراکم جمعیت ،مدیریت بحران ،سطح سواد و فرهنگ ،وضعیت مالی ساکنان

منبع :حسینزاده70 :1383 ،


روشپژوهش 
این مقاله ،توصیفی -تحلیلی است .گردآوری دادهها و اطالعا  ،از طریق منابع کتابخانهای و اسنادی و استفاده از
بلوکهای جمعیتی کالنشهر مرکز آمار ایران انجام شده است .همچنین در تحلیل و تهیة نقشههای مربوط به کار ،از
نرمافزار  GISاستفاده شده و در این زمینه ،نقشههای کاربری اراضی ،مراکز حساس شهری از قبیل مراکز امداد و نجا
و ...تهیه شده است .اهداف پژوهش نیز شامل موارد زیر است:
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 .1کمک به مدیریت بحران از طریق توجه به کاربریهای چندمنظوره در طرحهای توسعه و عمران شهری؛
 .2مشخصشدن مناطق بهینه بهعنوان اماکنی برای استقرار کاربریهای چندمنظوره در شهر تبریز ،با توجه به
مالحظههای پدافند غیر عامل در برنامهریزی شهری.


بحثویافتهها 
یهایچندمنظوره 
پدافندغیرعاملونقشکاربر 

کاربریهای چندمنظوره ،عالوه بر اقتصادیبودن طرح ،به چندعملکردیبودن فضاها در شرایط بحرانی (زلزله ،سیل و)...
برمیگردد (زرگر و مسگری هوشیار ،بیتا .)10 :برای نمونه ،معابر مترو و ایستگاههای زیرزمینی شهر پیونگیانگ در
عمق  90تا  105متری بهصور دومنظوره احداث شدهاند و جمعیت یکمیلیوننفری شهر پیونگیانگ را در خود جای
میدهند (پورمحمدی و دیگران .)658 :1390 ،در شهر مسکو نیز طراحی فضاها و اماکن داخلی سامانة قطار شهری و
امکانا لحاظشده در آن بهگونهای است که عالوه بر جابهجایی در زمانهای عادی ،قابلیت اسکان و تأمین مایحتاج
ضروری بیش از دو میلیون نفر از شهروندان برای مد تقریبی یک ماه را دارد (زیاری .)87 :1380 ،در زالندنو ،دستور
کار مدیریت اضطراری دفاع شهری ( -)CDEMکه در سال  2002تدوین شده است -پیشنهادها و خدما وسیعی را در
بخش دفاع غیر عامل ،برای ارزیابی و کنترل مدیریت بحران و هدایت و کنترل منابع دردسترس بههنگام وقوع حادثه در
سطح کشور ارائه کرده است (برنامة مدیریت اضطراری دفاع داخلی .)2002 ،در ایاال متحده ،بهویژه پس از حملة
تروریستی در  11سپتامبر  ،2001سرمایهگذاری و تمرکز بر امنیت سرزمین افزایش یافته است .همچنین چند سال پیش،
مقیاس انهدام در نتیجة توفان کاترینا نشان داد که کشور عالوه بر حوادث با منشأ انسانی ،همواره در معرض آسیبهای
ناشی از بالیای طبیعی قرار دارد (اقدامهای آمادهسازی ملی و برنامة مشترک امنیت میهنی و دفاع داخلی .)2006 ،با توجه
به این مسائل ،باید برنامهریزی و نظار بر اجرای طرحها ،با دید و فکر پدافندی در مواجهه با بحرانها انجام شوند.
ایجاد کاربریهای چندمنظوره ،یکی از این برنامهریزیهای دوراندیشانه در مواجهه با کاهش خسار های مالی و جانی در
زمان وقوع بحرانهاست و سبب میشود که جامعه ،آمادگی الزم را در مواجهه با بحران داشته باشد؛ برای مثال ،تعیین
طرح هندسی بنا ،موقعیت بازشوها ،نحوۀ دسترسیها و همچنین پیشبینی قضایا و تعیین فضای چندعملکردی برای هر
ساختمان در زمان وقوع بحران ،برعهدۀ معمار است .معمار باید با توجه به کاربری بنا و نیازهای آن ،فضاهایی را طراحی
کند که عالوه بر عملکرد پدافندی در زمان وقوع بحران ،در زمان صلح نیز کاربری مناسبی داشته باشند (مرکز تحقیقا
ساختمان و مسکن.)3 :1388 ،
برنامهریزی اجتماعی و مدیریت بحران ،از ایدئولوژیهای متفاوتی سرچشمه میگیرد؛ بدینسان آنها بعضی از
ویژگیهای رایج را تقسیم میکنند :هردو به جامعه هدایت میشوند و با برنامهریزی فیزیکی ارتباط دارند (مانند جامعة
انسانی) .هردو متکی به دولت محلی هستند و یک رویکرد پیشبینی به سوی برنامهریزی در پیش میگیرند (پایرس،
 .)214 :2002برای تحقق اهداف مدیریت انواع بحرانها ،باید پیش از تالش فیزیکی یا اقدام به انجام کار ،تالش ذهنی
یا برنامهریزی کافی صور گیرد .پس برنامهریزی مدیریت بحران ،فرایند جامعی است که تمامی فعالیتهای مقابله با
عوارض یک سانحه را -هم پیش از وقوع و هم پس از وقوع -دربرمیگیرد (ایمانی و عمرانزاده .)49 :1388 ،وقوع
هرنوع مخاطره در یک ابرشهر ،نهتنها بر ساختارهای مختلف آن شهر تأثیر میگذارد ،بلکه نتایج آن در سطح بسیار
گستردهتری در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی نیز مؤثر است .نکتة دیگر در مورد ابرشهرها -که توسعة شهری باالیی
دارند -انجام ساختوسازهای فراوان و با سطح کیفیت پایین است که خود سبب آسیبپذیری بیشتر آنها میشود (نامی
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و آقاطاهر .)11 :1386 ،توجه به کاربریهای چندمنظوره در طرحهای عمران شهری ،راهبردی مناسب برای کنترل و
کاهش آثار بحران در شهرها و مراکز جمعیتی بحرانزا به وجود میآورد .لزوم ایجاد فضاهای باز امدادی (در قالب زمین
ورزش و )...و پیوند این فضاها با مراکز امداد دیگر بهمنظور خدما رسانی به مصدومان احساس میشود (بحرینی و
دیگران .)238 :1375 ،همچنین این مجموعه باید طوری طراحی و مکانیابی شود 1که عالوه بر استفاده در زمان حال،
در زمان وقوع بحران زلزله ،سیل و ، ...پاسخگویی مناسب برای کمک به مدیریت بحران باشد؛ یا فضاهای سبز و
بوستانها طوری طراحی و احداث شوند که در زمان بحران بتوان از اینگونه فضاها و اماکن بهعنوان اردوگاه و مرکز
اسکان موقت استفاده کرد .همچنین در فضاهای باز بیمارستانها و پشت بام آنها ،مکانهایی برای فرود بالگردهای
امدادی ،طراحی و تعبیه شود .انجام این امور ،جز با همیاری مدیران سازمانهای مربوطه و توجه به کاربریهای
چندمنظوره در برنامهریزیهای عمرانی و ، ...در شهرها و مناطق مختلف میسر نمیشود.


نگرشپدافندیبرایمنیساختمانهاوشهرسازیشهرتبریزوکنترلآثارمخربزلزله 

شهر تبریز بهعنوان بزرگترین متروپل شمال غرب ایران با وسعتی حدود  131کیلومتر مربع با ارتفاع متوسط حدود 1200
متر در جلگهای به همین نام واقع شده است (شفاعتی .)90 :1389 ،بههمراه عوامل اقتصادی و انسانی و بهویژه مرزهای
سیاسی و فرهنگی ،وجود راههای ارتباطی داخلی و راههای ترانزیتی تبریز به کشورهای همجوار (شوروی سابق ،ترکیه و
عراق) ،سبب ایجاد یک موقعیت ممتاز و راهبردی برای شهر تبریز شده است (اصغری زمانی .)146 :1379 ،موقعیت
جغرافیایی شهر حدود  38درجه و  8دقیقة عرض شمالی و  46درجه و  15دقیقة طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ است
(جوادی )224 :1385 ،که همة این مسائل سبب توجه به اهمیت امنیت پایدار این شهر شده است .دفاع و استفاده از تفکر
پدافند غیر عامل در برنامهریزیها و کاستن آثار زیانبار زلزله ،در معماری و شهرسازی گذشتة ایران نیز مشهود است .در
این میان ،شهر تبریز نمونة بارز اینگونه معماری و ساختوسازهای سنتی است .از آخرین زلزلهای که موجب ویرانی شهر
شده است ،حدود  230سال میگذرد .با توجه به اطالعا آماری زلزلهخیزی گذشته ،دورۀ بازگشت زلزلههای شدید و
مخرب ،از  260تا  379سال است (مظاهری .)390 :1372 ،از سوی دیگر ،حداقل  143و حداکثر  209سال ،از آخرین
زمینلرزۀ ویرانگر تبریز میگذرد (خوبآیند .)81 :1379 ،باالبودن حجم تخریب ممکن است به جابهجایی شهر بینجامد
(مانند زمینلرزۀ قوچان و کرمانشاه)؛ زیرا خاکهای فروریختة ساختمانها سبب میشود سطح شهر با خاک آوار سست پر
شود و احداث مجدد ساختمانها و پیسازی ،با مشکل شدید روبهرو شود ،اما در مورد شهر تبریز ،بهعلت موقعیت
اقتصادی و اهمیتی که بازار آن داشته است ،پس از هربار تخریب ،دوباره شهر در همان مکان ساخته شده است .خانههای
تازه را کوتاه و بدون طبقة باال و با استفادۀ بیشتر از چوب میساختند .حتی کاخ فرمانروا نیز با مهاربندی چوبی ساخته
میشد و شیوۀ ساختمانی تازهای به نام تختهپوش ،کاربرد گستردهای یافت (آمبرسزوچ و ملویل175 :1370 ،؛ ذکاء،
.)115 :1368

 .1برای مثال ،یک باند پرواز فرودگاه طراحی شود که تمام اصول ممکن برای یک باند پرواز و فرود در آن مدنظر باشد.
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شکل.2موقعیتمحدودةموردمطالعهدرسطحکشور،استانوشهرستان 

منبع :نگارندگان

با توجه به اهمیت ارتباطی -اقتصادی ،روشهای مقاومسازی و مقابله با زلزله در شهر تبریز ،طیف گستردهای به خود گرفته
و تفکر برنامهریزی تدافعی و پدافندی را بهوجود آورده است .این روشها با استفاده از ابزارهای سنتی و قابل دسترس و با مقابله
با این بالی خانمانسوز ،امید به بقا را افزایش داده است که شمهای از آن به شرح زیر میآید .1 :حذف عناصر آسیبرسان،
 .2استقرار بنا در عمق زمین .3 ،سبککردن بخشهای فوقانی و پایینآوردن مرکز ثقل .4 ،کالفکشی افقی و قائم با چوب
بهمنظور تأمین انسجام بنا .5 ،بهحداقلرساندن تزئینا الحاقی .6 ،بافت آجری پیوسته در پیسازی (ملکی .)31 :1391 ،


تجزیهوتحلیلدادهها 
با توجه به مبانی نظری و گردآوری دادهها و نقشهها ،به تحلیل آنها میپردازیم .براساس مطالبی که دربارۀ شیب باال و
خسار های ناشی از آن گفته شد و براساس نقشة  ،2مناطق  8 ،1و  2بهعلت شیب باال و نزدیکی و قرارگیری روی خط
گسل ،مناطقی بهینه و مطلوب برای توسعة شهری و استقرار کاربریهای چندمنظوره و توسعة شهری در آینده نیستند ،اما
مناطق  7 ،3 ،4و  9مناطقی بهینه ،هم برای توسعة شهری و هم توسعه و ایجاد کاربریهای چندمنظوره و دومنظورهاند.
با توجه به نقشة مراکز حساس شهری ،تجمیع این مراکز از قبیل مراکز تقلیل فشار گاز و ...در مناطق پرمخاطرۀ شهر
(مناطق  2و  )8و کمبود اینگونه مراکز در مناطق  9و  7و تاحدودی مناطق  3و  ،4این مناطق برای ایجاد مراکز اسکان
موقت و کاربری چندمنظوره در قالب فضای سبز و ...مطلوبترند و باید اینگونه کاربریهای پرمخاطره در مناطق بحرانی
شهر از جمله منطقة  ،2بهدلیل قرارگیری روی خط گسل ساماندهی شوند و در آنها اقدامهای پیشگیرانه صور گیرد.
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شکل.3طبقاتشیب 

منبع :نگارندگان



شکل.4کاربریهایحساسوخطرزایشهرتبریز 

منبع :نگارندگان
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شکل.5اندازةقطعاتتفکیکیدرسطحشهرتبریز 

منبع :نگارندگان

با توجه به نقشة قطعا تفکیکی مناطق داخلی شهر ،از جمله منطقههای  2 ،1 ،6 ،5و تا حدودی منطقة  ،4اندازۀ
قطعاتی کمتر از  200متر دارند .منطقة  8نیز روی گسل واقع شده است که این امر در هنگام وقوع زلزله ،خسار های
باالیی متوجه ساکنان شهر و تأسیسا و تجهیزا شهری و ...خواهد کرد .تنها مناطق  7و  9و تا حدودی منطقة 3
مطلوبترند و میتوان با توانمندسازی اینگونه مناطق و تقویت زیرساختهای شهری ،به ایجاد و توسعة کاربریهای
چندمنظوره همت گذاشت .با توجه به تراکم باالی جمعیت در مناطق مرکزی شهر و بافت کهن و ریزدانه و قرارگیری
اینگونه مناطق روی خط گسل ،این مناطق بخشهای بحرانی و مخاطرهآمیز شهرند و باید با سیاستهای کاهش تراکم،
مقاومسازی ساختمانها ،تعریض شبکة معابر و ...درصدد کاهش آثار تخریب و آسیب در مناطق مرکزی برآمد و به تقویت
کاربریهای چندمنظوره در مناطق شمال غرب ،غرب و جنوب شهر پرداخت .با توجه به نقشة زیر و توزیع نسبتاً مطلوب
مراکز امداد و نجا در مناطق مرکزی شهر ،با مقاومسازیهای اصولی و مبتنی بر ضوابط پدافند غیر عامل میتوان به
شروع عملیا نجا در زمان وقوع زلزله امیدوار بود .با توجه به نقشه ،برای جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزای
واگیردار در مراکز درمانی -تحقیقاتی ،باید از تجمیع و ایجاد مراکز جمعیتی در جوار این مراکز جلوگیری کرد.
بههمینسبب ،بهتر است تا حد امکان ،آزمایشگاهها و ساختمانهای مربوط به بانک ویروس و میکروب این مراکز در
همکف و زیرزمین با دیوارهای مقاوم در برابر خطر زلزلههای شدیدتر ،مکانیابی و احداث شوند .در غیر

طبقا

اینصور  ،با وقوع زلزله ،نشر عوامل بیماریزای واگیردار را در محدودۀ خطر خواهیم داشت .بدینترتیب ،مطلوبتر آن
است که فضاهای سبز و باز در این محدودهها تعریف و تهیه شوند .
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جدول.2تراکممناطقنهگانةشهریکالنشهرتبریز 
مناطق
مساحت به هکتار
جمعیت کل
تراکم نفر در هکتار

1

2

3

4

6

5

7

8

9

4011/327 3534/717 3793/448 409/0673 470/3576 2762/656 3749/877 3740/107 3106/971
367057

300943

266959

319478

29666

87350

18288

732

7586

1/891145 0/207089 4/820943 72/52108 175/7098 115/6416 71/19139 78/3684 118/1401

منبع :ملکی109 :1391 ،

شکل.6تراکمنفردرسطحکالنشهرتبریز 

منبع :نگارندگان



شکل.7مراکزمهمامدادیودرمانی 

منبع :نگارندگان

جمع
25678/53
1398060
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شکل.8شبکةمعابردرونشهریکالنشهرتبریز 

منبع :نگارندگان

شکل.9کاربریاراضیکالنشهرتبریز 

منبع :نگارندگان

با توجه به شکلها و جدول زیر ،بررسی میزان و مساحت کاربری استحصالی از نقشه ،بیانگر  935هکتار مساحت کاربری
فضای باز و سبز در منطقة یک 1340 ،هکتار مساحت کاربری فضای باز و سبز در منطقة دو 1424 ،هکتار مساحت کاربری
فضای باز و سبز در منطقة سه 411 ،هکتار مساحت کاربری فضای باز و سبز در منطقة چهار 91/5 ،هکتار مساحت کاربری
فضای باز و سبز در منطقة پنج 24/61 ،هکتار مساحت کاربری فضای باز و سبز در منطقة شش 2110 ،هکتار مساحت کاربری
فضای باز و سبز در منطقة هفت 2273/4 ،هکتار مساحت کاربری فضای باز و سبز در منطقة هشت و  2343/6هکتار مساحت
کاربری فضای باز و سبز در منطقة نه کالنشهر تبریز است .با توجه به نقشة کاربری اراضی و نتایج و دادههای حاصل از
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مساحی فضاهای باز و سبز ،مناطق  9 ،8و  ،4مستعد و مناسب برای ایجاد کاربریهای چندمنظوره در قالب فرودگاه،
استادیومهای ورزشی ،پارکها و دیگر مراکز باز تفریحی و گردشگری هستند .همچنین درصور انتقال و تغییر کاربری (نظامی
و صنعتی) در مناطق  3 ،2و  7میتوان این مناطق را امنتر کرد و به توسعه و گسترش کاربریهای چندمنظوره برای تأمین
امنیت بیشتر در زمان وقوع بحران کمک کرد .هرچند نهادهای متولی مدیریت بحران و بهویژه شهرداری در جنوب محدودۀ
مناطق  8و  ،2ایجاد کاربریهای چندمنظوره در قالب فضاهای سبز و تفریحی را در مکانهایی با عنوان منطقة تفریحی عباس
میرزا و بهشت عدن آغاز کردهاند ،این فرایند نیازمند مدیریت و ساماندهی بیشتر است .

یهایمناطقنهگانةکالنشهرتبریز 
جدول.3نقشوویژگ 
منطقه 

یهایشاخصهریکازمناطقموردمطالعةکالنشهرتبریز 
عملکردغالبوکاربر 

1

 سطوح باز و فضای سبز منطقه شامل پارک جنگلی باغمیشه ،پارک ولیعصر ،پارک چشمانداز و ...است .عمدهترین فعالیتهای مستقر در
منطقه ،خردهفروشی لوازم خانگی است .بیشترین سطح کاربری منطقه پس از شبکة معابر ،کاربری مسکونی با  29درصد و کمترین آن،
کاربری جهانگردی است .ویژگی غالب منطقة  1بهلحاظ عملکرد (بدون احتساب کارکرد مسکونی) ،نقش اداری در مقیاس شهری و
فراشهری است .مجموعة آثار تاریخی ربع رشیدی در منطقه قرار گرفته است.
 بافت طراحیشدۀ منطقه شامل محلهها و کویهای ولیعصر ،باغمیشه ،رشدیه و ولیامر ،بافت قدیمی شامل محلههای سرخاب ،ششگالن،
پل سنگی ،شتربان و بافت روستایی بارنج است.

2

 کاربری مسکونی ،بیشترین سطح از مساحت منطقه را شامل میشود که بیانگر غلبة کاربری مسکونی در منطقة  2است.
 از ویژگیهای منطقه ،وجود اراضی بایر است که با اختصاص  22/5درصد از مساحت منطقه ،در رتبة اول کاربریها قرار دارد.
 از ویژگیهای بارز منطقه ،سطح باالی کاربری نظامی آن است که با اختصاص  15/2درصد از وسعت منطقه ،درصد زیادی از مساحت
منطقه را فرا گرفته است.
 روستای ایلگلی در محدودۀ ناحیة  ،1پارک بزرگ تفریحی ایلگلی در ناحیة  ،2دانشگاه تبریز ،محلة زعفرانیه و تعدادی از کاربریهای
فرامنطقهای در ناحیة  ،4باغشمال و اراضی نظامی مربوط به آن در ناحیة  ،5محلههای قدیمی شهر از جمله چرنداب و مقصودیه در ناحیة 6
و دانشگاه تربیت معلم تبریز و محلة ماراالن و اراضی نظامی مربوط به ارتش در ناحیة  7واقع شده است.

3

 قرارگرفتن کاربریهای عمدۀ شهری بهویژه پایانة مسافربری تبریز ،تئاتر تبریز ،وادی رحمت ،دپوی خط  1مترو تبریز و ...در منطقه
 محلههای مسکونی منطقه شامل طالقانی ،منظریه ،الله ،رواسان ،آخماقیه ،لیلآباد ،خطیب ،نصف راه و ...است.

4

5

6

 قرار گرفتن کاربریهای عمدۀ شهری بهویژه کتابخانة ملی تبریز ،پارک بزرگ تبریز و ...در محدودۀ منطقة 4
 از نظر شکلی ،محدودۀ منطقه متمرکز و پیوسته است و محلههای مسکونی منطقه شامل قرهآغاج ،شنب غازان ،حکمآباد ،کوچه باغ،
جمشیدآباد ،حیدرآباد و ...است.
 ویژگی غالب منطقة  ،5عالوه بر کارکرد کامالً غالب مسکونی ،برخورداری از نقش مختلط خدماتی (فضای سبز ،درمانی و تجاری و
آموزشی) در مقیاس ناحیهای و محلهای بهعنوان مکمل نقش سکونتی منطقه است .بیشترین سطح کاربری ،منطقة مسکونی با  35درصد و
کمترین آن کاربری اداری است.
 بافت سکونتی بیشتر منطقه ،خودرو و حاشیهنشین شامل محلههای خلیلآباد ،مالزینال ،قوشخانه و سیالب است.
 سطوح باز و فضای سبز منطقه ،اغلب شامل پارک جنگلی ارم است.
 منطقة  6بهعنوان کوچکترین منطقة شهر تبریز ،با اختصاص  2درصد از سطح شهر در مرکز شهر واقع شده است.
 آثار تاریخی بهجامانده از دورههای مختلف ،اغلب در این منطقه پراکنده است که از جملة آن میتوان به مجموعة بازار تبریز ،ارگ علیشاه،
مسجد جامع ،مسجد صاحباالمر ،مسجد کبود ،مقبرةالشعرا ،موزۀ تبریز و ...اشاره کرد.
 اهمیت ویژۀ منطقه بهدلیل قرارگیری کاربریهای عمدۀ تجاری (بازار) و اداری -سیاسی (استانداری ،فرمانداری و )...در آن
 محلههای مسکونی منطقه شامل درایی ،خاقانی ،تربیت ،امین ،شریعتی ،راستة کوچه ،خرما ،شمس ،سیدحمزه و ساعت است.

7

 بهدلیل پراکنش کارگاههای صنعتی در غرب شهر تبریز ،نقش غالب منطقه صنعتی است و تنها محلة مسکونی منطقه ،محلة قراملک در
مرکز آن است.
 از جمله کارخانجا و صنایع عمدۀ منطقه میتوان به کارخانة ماشینسازی و تراکتورسازی ،پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز اشاره کرد.

8

 دانشگاه آزاد اسالمی ،نمایشگاه بینالمللی تبریز ،کارگاههای صنعتی ،روستای کرکج ،کارگاههای کوچک سنگبری ،روستای فتحآباد و
دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز از جمله فضاهای شکلگرفتة منطقه است .اراضی بایر بهعنوان رتبة اول کاربریها در منطقة  8با
 2513/5هکتار 74 ،درصد منطقه را به خود اختصاص داده است.
 کاربری مسکونی منطقه در روستاهای کرکج ،فتحآباد و قسمتی از شهرک مرزداران پراکنده شده است.

9

 از جمله کاربریهای عمدۀ منطقة فرودگاه بینالمللی تبریز است که با سطحی معادل  1054/6هکتار در جنوب منطقه واقع شده است.
 دیگر کاربری عمدۀ منطقه ،اراضی صنعتی مستقر در محور تبریز -صوفیان است.

منبع :مهندسان مشاور تهران پادیر ،1388 ،ج 29 :1
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یهایچندمنظوره:رویکردی...
پدافندغیرعاملوضرورتایجادکاربر 
جدول.4وضعیتمناطقکالنشهرتبریزازنظرتعدادجمعیتومراکزاشتعالیوحیاتیوبازوسبز 
کاربریبازو

تعدادمراکزاشتعالی  تعدادمراکزحیاتی 

منطقه  سبزبههکتار  پمپگازو مراکزتقلیل
بنزین  قشارگاز 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

935
1340
1424
411
91/5
24/61
2110
2273/4
2343/6

1
3
4
3
0
2
0
0
0

0
20
2
1
3
0
0
4
0

پستهای مخازن

انتقالبرق  آب 

15
107
3
3
2
1
3
16
0

2
22
1
4
2
0
0
32
0

مراکزامدادیودرمانی 
یانههای
پا 
حملونقل 

0
9
1
3
0
1
1
0
0

جمعیت 

مراکز
بیمارستان 
آتشنشانی 
انتظامی 

2
1
1
2
0
1
0
0
0

39
29
19
18
2
2
11
0
1

4
7
1
5
2
0
1
0
0

367،058
300،943
266،959
319،478
87،350
29،666
18،288
732
7،586

با توجه به نتایج و همچنین راهبردیبودن منطقة  9بهدلیل استقرار فرودگاه کالنشهر تبریز و با توجه به قرارگیری
مستقیم مناطق  1 ،2 ،5 ،8و  6روی خط گسل ،باید با حساسیت بیشتری به کاربری فضای باز و سبز این مناطق
نگریسته شود .همچنین در مورد حرکا تودهای زمین ،اگرچه درختکاری در اغلب موارد ،با پراکندهکردن جریانهای
سطحی یا ایجاد هوموس در پایداری ساختار خاکها نقش مؤثری دارد ،همیشه و در تمام موارد ،این عمل نقش بازدارنده
ندارد؛ زیرا گاهی آب در پای درختان کاشتهشده در خاکهای زیرین نفوذ میکند و شرایط لغزش تودهای را فراهم میآورد
(رجائی .)174 :1373 ،بههمیندلیل ،باید از کاشت درختان در مناطقی که روی گسل و در محدودۀ آن واقع شدهاند،
جلوگیری شود تا در حین وقوع زلزله ،این امر سبب تشدید خسار نشود .همچنین در صور نیاز به فضای سبز و باز در
محدوده ،باید به کاشت درختچهها و درختان کوچکتر با فواصل زیاد روی آورد که نیازمند فضای کمتری هستند و قطع
و برداشت آنها پس از مرگ ،به هزینة کمتری نیاز دارد (حیدری .)34 :1378 ،فاصلة کاشت درختان ،به عوامل مختلفی
از جمله فرم و شکل خارجی و سرعت رشد آنها بستگی دارد .همچنین درختانی که روی خطوط لولههای آب و فاضالب
کاشته میشوند ،نباید از نوع ریشهبلند باشند یا درختان خیلی بلند نباید زیر کابلهای هوایی برق و تلفن کاشته شوند
(رستمخانی و لقایی)114 :1383 ،؛ زیرا بیتوجهی به این موارد سبب تشدید خسار های زلزله میشود.


نتیجهگیری 
روشهای دفاعی پدافند غیر عامل در دورههای مختلف ،با توجه به استعداد و امکانا موجود و به اقتضای زمان ،مورد
توجه بوده که بسیاری از آنها در زمان خود بسیار کارساز بودهاند .پایداری و ایمنی سکونتگاهها در مقابل خطرهای
طبیعی ،همواره فکر برنامهریزان شهری را به خود مشغول کرده است .زمینلرزه یکی از این خطرهای طبیعی است که
همواره سکونتگاههای بشر و جان انسانها را تهدید میکند و در مد بسیار کوتاهی خسار ها و تلفا بسیار گستردهای
برجای میگذارد .بههرحال ،با توجه به ضوابط و مالحظههای پدافند غیر عامل در مورد نوع بحران و اهمیت خودکاربری،
میتوان نقاط بحرانی و حساس و آسیبپذیر شهر را شناسایی کرد ،در جهت رفع نارساییها و کاستیها و همچنین انجام
طرحهای شهرسازی و ...تالش کرد و نظار های الزم را اعمال ساخت .با توجه به مطالب گفتهشده ،موضوعهای مربوط
به پدافند غیر عامل و ضوابط حاکم بر آن ،ضرور توجه و تأکید بیشتر بر کاربریهای چندمنظوره و دومنظوره و توجه به
نقشههای شبکة معابر ،فضاهای باز و سبز شهری و پهنهبندی گسل ،مناطق  3و  9و تا حدودی  4و  ،7مناطق مناسب و
مطلوبی برای ایجاد مراکز اسکان موقت در پارکها و تفریحگاههای شهری تشخیص داده میشود .همچنین کاربریهای
درمانی و آموزشی و فرهنگی -که در این مناطق یا مناطق پرمخاطره واقع شدهاند -با رعایت ضوابط مقاومسازی و ایجاد
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فضاهای باز و سبز بیشتر میتوان نسبت به ایجاد و توسعة کاربریهای چندمنظوره در قالب توسعه و ایجاد میادین میوه و
ترهبار ،پارکینگهای تازهتأسیس ،استادیوم و فرودگاه ،پارکهای تفریحی ،پادگانها و مراکز نظامی با آخرین و مدرنترین
فنون و مهندسی روز دنیا اقدام کرد و آنها را طوری ایجاد و طراحی کرد که بتوان در زمان وقوع و پس از بحران ،در
قالب مراکز اسکان موقت بهکار گرفت؛ بهطوریکه در فضاهای باز و سبز اینگونه مراکز ،با ایجاد و تعبیة پایههای بتونی
و فلزی آماده میتوان در زمان بحران زلزله ،فقط با علمکردن چادرهای امدادی روی این پایهها ،مکانی امن را برای
آسیبدیدگان آماده کرد و در مناطقی (بهویژه مناطقی که روی گسل واقع نشدهاند ،از جمله مناطق  4 ،3 ،7و تا حدودی
 )9که اینگونه کاربریها را دارند یا در دست احداثاند ،همت گماشت.

پیشنهادهاییدرزمینةمدیریتبحرانزلزلهوراهکارهایکاهشآثارآنحینوپسازوقوعزلزله 

 .1با توجه به اینکه ساعتهای اول وقوع زلزله را ساعتهای طالیی زلزله مینامند ،باید هرچه سریعتر کار امداد و اعزام
سریع به منطقه صور گیرد تا آمار تلفا و خسار ها کاهش یابد .در عملیا امداد و نجا باید از نیروهای بومی و
آشنا به منطقه (از لحاظ فرهنگ ،شرایط جغرافیایی و )...و آموزشدیده استفاده شود و تا حد امکان از نیروهای نظامی
و انتظامی استفاده نشود .این امر نتایج بهتری را از لحاظ روانشناسی بههمراه خواهد داشت؛
 .2آسیبدیدگان بهصور اضطراری و موقت اسکان داده شوند .این امر باید از منظر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و با
توجه به پتانسیل خطر مشخص شود و با توجه به بعد جمعیتی و وسعت محدودۀ زیر نفوذ ،مکانی برای این کار فراهم و
تجهیز شده باشد .درصور نبود این امکانا و شرایط ،پس از وقوع زلزله و در همان ساعا اولیه صور پذیرد .اسکان
دارای سه نوع اضطراری ،موقتی و دائمی است .شایان ذکر است که در ابتدای امر باید اسکان اضطراری انجام شود و سپس
اسکان دائم صور پذیرد؛ زیرا تا چند روز پس از حادثه هنوز احتمال وقوع زلزله و پسلرزه وجود دارد؛
 .3انجام و اجرای عملیا

زندهیابی و مردهیابی و آواربرداری بهوسیلة کاملترین و مجهزترین امکانا  ،همچنین

کفنودفن مردگان و انتقال حیوانا

و احشام مرده و آلوده به نقاطی که کمترین مشکلها و معضلهای

زیستمحیطی و بهداشتی را ایجاد کند؛
 .4بازگشایی راههای ارتباطی و فراهمکردن حملونقل سریع و آسان و خدما رسانی مطلوب و بازسازی و ترمیم
فرستندههای تلویزیونی و ...برای اطالعرسانی مناسب و همچنین جلوگیری از اغتشاش و تشویش روانی؛
 .5اتصال برق و آب به شبکة تأسیساتی محل که بهعنوان نیاز ضروری منطقه مطرح است؛ وصلنشدن شبکة گاز تا چند
روز پس از وقوع زلزله و همچنین بعد از آواربرداری نسبتاً کامل؛ زیرا ممکن است زلزلهها و پسلرزههای بعدی
مخاطرهآمیز باشند و عمق فاجعه را بیشتر کنند؛
 .6درصور نداشتن یا نبود بیمارستان و کمبود تختهای بیمارستانی ،با توجه به عمق فاجعه باید بهسرعت به ایجاد و
احداث بیمارستان صحرایی همت گماشت؛
 .7کمک به حادثهدیدگان از لحاظ مواد غذایی ،وسایل گرم و سردکننده و ...بنا به موقعیت جغرافیایی محدودۀ آسیبدیده
و فصل وقوع حادثه؛ همچنین اعزام تیمهای روانشناسی (برای بازتوانی و کمک روانی به افراد بازمانده) و بهداشت
محیط برای مدیریت بهداشتی محدودۀ مخاطره؛
 .8تأمین اعتبارا و کمکهای بالعوض برای بازسازی و نوسازی منطقة حادثهدیده و تشکیل نهاد یا تیمی که تا پایان
فاجعه به انجام امور اقتصادی و ساختمانسازی و بازسازی محدودۀ مخاطره به حالت اولیه ،نظار و تعامل الزم با
نهادهای تابعه و مسئول را داشته باشد ،ضروری مینماید؛
 .9سرکشی بهموقع سران کالن کشور (ریاست جمهوری و )...تا التیامی بر آالم مصیبتدیدگان باشد.
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پیشنهادهاییمختصکاهشآسیبپذیریکالنشهرتبریزقبلاززلزله 

 .1برنامهریزی برای مکانیابی بهینة کاربری اراضی شهری و توزیع و پراکنش صنایع و انبارهای سوختی ،تأسیسا و
تجهیزا شهری و پراکندگی مکانی آنها بهویژه در مناطق  7 ،3 ،9و 9؛
 .2پراکندگی جمعیت در منطقة خاصی از شهر بهویژه مناطق مرکزی شهر؛ همچنین کاشت درختان در اطراف مراکز
اشتعالی و حیاتی برای کاستن از موج انفجار در این محدودهها بهویژه مناطق  2،1،6،5و  8که دارای تراکم مراکز
اشتعالی هستند .این امر بهعنوان یک عامل یا کاربری چندمنظوره عمل میکند؛ بدینمعنا که امروزه و در زمان قبل
از بحران ،نقش کاربری فضای سبز را داشته باشد و در زمان بحران بهعنوان موجشکن در مراکز اشتعالی ایفای نقش
کند؛
 .3توزیع مناسب فضاهای باز در سطح شهر و بهویژه در جوار کاربریهای پرخطر (منطقة  )7و با جمعیت باال (منطقههای
 4و  )5و ایجاد شبکة عبور و مرور مناسب در مناطق پرخطر و متراکم جمعیتی ،بهویژه مناطق مرکزی و قدیم بافت
شهر؛
 .4پراکنش مطلوب کاربریهای حساس و پیشبینی کاربریهای چندمنظوره در طرحهای جامع و تفصیلی و دیگر
طرحهای شهری ،در قالب استفاده از مساجد ،پارکینگها ،فضاهای سبز و تفریحی در حد فاصل مناطق  4و 9؛
 .5توجه به نفوذپذیری بیشتر در بافتهای داخلی و مرکزی شهر ،هم از لحاظ شبکة معابر باز و گسترده برای سهولت در
زمان امداد و نجا  ،بهویژه در مناطق  .9 ،1 ،8مناطق مرکزی شهر هم بیشترین کاربریهای مسکونی ،جمعیتپذیر
و ریزبافت را دارند؛
 .6اطالعرسانی و معرفی مکانهای امن برای استقرار و توسعة فضاهای تخلیه بهویژه در مسیر راهآهن؛ همچنین طراحی
بانک اطالعاتی از کیفیت ساختمانها و آموزشهای همگانی برای کاهش خسار های بحران؛
 .7توسعة شبکة راههای اضطراری (شامل شبکة تخلیهسازی راه) مربوط به مکانهای امن برای استقرار و همچنین
طراحی و ساخت پایگاه دادههای مکانی زلزله برای مناطق شهرداری و کنترل توسعة فیزیکی شهر در حریم گسل.


منابع 
 .1آمبرسز ،ن.ن .و چ.پ .ملویل ،1370،تاریخزمینلرزههایایران ،ترجمة ابوالحسن رده ،چاپ اول ،صفا ،تهران.
 .2اصغری زمانی ،اکبر ،1379 ،پژوهشی در روند حاشیهنشینی ایران (مطالعة موردی تبریز) ،پایاننامة کارشناسی ارشد جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .3انجمن شهرسازی امریکا ،1387 ،مکان و مکانسازی ،ترجمة گیتی اعتماد و دیگران ،جلد چهارم ،چاپ اول ،جامعة مهندسان مشاور
ایران ،تهران.
 .4ایمانی ،بهرام و بهزاد عمرانزاده ،1388 ،راهکارهای رفع نارسایی مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران ،نشریة مسکن و
محیط روستا ،فصلنامة تخصصی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،شمارۀ .125
 .5بحرینی ،سیدحسین و دیگران ،1375 ،برنامهریزی کاربری زمین در مناطق زلزلهخیز ،نمونه :شهرهای منجیل ،لوشان و
رودبار ،انتشارا بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،چاپ و نشر لیلی ،تهران.
 .6بحرینی ،سیدحسین ،1378 ،نقش فرم،الگوواندازة سکونتگاههادرکاهشخطراتناشی ازوقوعزلزله ،انتشارا بنیاد
مسکن ،تهران.
 .7پورمحمدی ،محمدرضا ،شفاعتی ،آرزو و کیومرث ملکی ،1390 ،پدافند غیر عامل الزامی در برنامهریزی شهری و منطقهای،
سومین همایش ملی پدافند غیر عامل 7 ،و  8اردیبهشت ،دانشگاه ایالم.
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 .8پورمحمدی ،محمدرضا ،شفاعتی ،آرزو و کیومرث ملکی ،1390 ،مدیریت و برنامهریزی شهری با تأکید بر پدافند غیر عامل
راهبردیدرایمنیوتوسعةپایدارشهری ،یازدهمین کنگرۀ جغرافیدانان ایران 24 ،و  25شهریور ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 .9پورمحمدی ،محمدرضا ،ملکی ،کیومرث ،شفاعتی ،آرزو و فرهاد برندکام ،1391 ،برنامهریزی شهری متناسب با پدافند غیر عامل
با تأکید بر ارزیابی و برنامهریزی بهینة کاربری اراضی شهری (نمونة موردی :شهر سنندج) ،نشریة سپهر سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح ،شمارۀ .83
 .10تقیپور ،علیاکبر ،1388 ،ارزیابیسازمانفضاییشهرشاهرودباتأکیدبرالگوهایکاربریزمینهایآموزشی ،پایاننامة
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز ،تبریز.
دربرنامهریزیومدیریتشهری ،کنفرانس  GISشهری دانشگاه

 .11تمرتاش ،رضا و دیگران ،2007 ،زمینههایاستفادهازGIS
شمال -آمل.
 .12جوادی ،اردشیر ،1385 ،راهکارهایاحیاءمرکزشهر،نمونةموردی:شهرتبریز ،پایاننامة دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری،
دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .13حائری ،محسن،1375 ،ریزپهنهبندیلرزهایمناطقشهری،انتشارا بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،چاپ و نشر لیلی ،تهران .
 .14حسینزاده ،سیدرضا ،1383 ،برنامهریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران ،مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه-
ایناحیهای ،شمارۀ  ،3انتشارا دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
 .15حسینزاده دلیر ،کریم ،ملکی ،کیومرث ،شفاعتی ،آرزو و محمدرئوف حیدریفر ،1391 ،پدافندغیرعاملوتوسعةپایدارشهریبا
تأکیدبرکاربرهایتهدیدپذیرکالنشهرتبریزازمنظرجنگ ،فصلنامة جغرافیا و پایداری محیط ،شمارۀ .5
 .16حکیموند ،حامد ،1387 ،نقش کاربری بهینة اراضی درکاهشآسیبهای ناشی اززمین لرزهها ،نمونة موردی:شهرک
باغمیشةتبریز ،پایاننامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور تهران.
 .17حیدری چیانه ،رحیم ،1378 ،جایگاه و اهمیت فضای سبز در برنامهریزیهای شهری (موردنمونه:شهر تبریز) ،پایاننامة
کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،گروه جغرفیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
روشهایتأمینمسکنگروههایکمدرآمد شهری درایران،موردنمونه:شهرتبریز ،پایاننامة

 .18خوبآیند ،سعید،1379 ،
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .19دفتر آموزش و مطالعا کاربردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،1386 ،آشناییباقوانینومقرراتشهرسازی ،تهیه و
تدوین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی.
 .20دهخدا ،1351 ،لغتنامه ،جلد چهارم ،مؤسسة چاپ و انتشارا دانشگاه تهران ،تهران.
 .21ذکاء ،یحیی ،1368 ،زمینلرزههایتبریز ،کتابسرا ،تهران.
 .22رجائی ،عبدالحمید ،1373 ،کاربردژئومورفولوژیدرآمایشسرزمینومدیریتمحیط ،چاپ اول ،نشر قومس ،تهران.
 .23رستمخانی ،پروانه و حسنعلی لقایی ،1383 ،اصول طراحی فضای سبز در محیطهای مسکونی ،چاپ اول ،تحقیقا ساختمان و
مسکن.
 .24رضوانی ،علیاصغر ،1382 ،روابطمتقابلشهروروستا ،چاپ پنجم ،انتشارا دانشگاه پیام نور ،تهران
 .25روستایی ،شهرام و ایرج جباری ،1386 ،ژئومورفولوژیمناطقشهری ،سمت ،تهران.
 .26زبردست ،اسفندیار و عسل محمدی ،1384 ،مکانیابیمراکزامدادرسانیدرشرایطوقوعزلزلهبااستفادهاز GISوروش
ارزیابیچندمعیاری ،AHPنشریة هنرهای زیبا ،شمارۀ .21
شاخصهای آسیبپذیری مساکن

 .27زنگیآبادی ،علی ،محمدی ،جمال ،صفایی ،همایون و قائد رحمتی ،صفر ،1387 ،تحلیل 
شهریدربرابرخطرزلزله(نمونةموردی:مساکنشهراصفهان) ،نشریة جغرافیا وتوسعه ،شمارۀ .12
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لرزهایساختمانهایشهرقزوین ،نشریة دانشکدۀ فنی ،شمارۀ .3
یبپذیری 
 .28زهرائی ،مهدی و لیلی ارشاد ،1384 ،بررسیآس 
 .29زیاری ،کرمتاله ،1380 ،برنامهریزیپدافندوپناهگاهشهری ،نشریة صفه ،سال یازدهم ،شمارۀ .32
 .30سلیمانی ،محمود ،بیتا ،پدافندغیرعاملمقاومتملیپایدار،ویژةدانشآموزاندورةمتوسطه.
 .31سیفالدینی ،فرانک ،1381 ،برنامهریزیکاربریاراضیشهری ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
 .32شفاعتی ،آرزو ،1389 ،توسعة میانافزا؛ بهسوی راهبرد توسعة مطلوب شهری ،نمونة موردی:محور تاریخی -فرهنگی
کالنشهرتبریز ،پایاننامة کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .33طیاری ،حمید ،1368 ،دفاع غیر عامل در  31کشور جهان ،کتاب شمارۀ  ،15انتشارا وزار مسکن و شهرسازی دفتر سازههای
امن ،تهران.
 .34عبداللهی ،مجید ،1382 ،مدیریتبحراندرنواحیشهری ،چاپ دوم ،انتشارا سازمان شهرداریها و دهیاریها ،تهران.
 .35عبداللهی ،مجید ،1383 ،مدیریت بحران در مناطق شهری ،مجموعهمقاال همایش مسائل شهرسازی ایران ،انتشارا دانشکدۀ
هنر و معماری دانشگاه شیراز ،شیراز.
 .36عزیزی ،محمدمهدی و رضا اکبری ،1387 ،مالحظات شهرسازی در سنجش آسیبپذیری شهرها از زلزله ،مطالعة
موردی:منطقةفرحزاد ،تهران ،نشریة هنرهای زیبا ،شمارۀ .34
برنامهریزی شهری (کاربری اراضی) در

روشهای 

 .37عسگری ،علی ،پرهیزگار ،اکبر و محمود علی قدیری ،1381 ،کاربرد 
یبپذیری خطراتزلزلهبا ،GISمطالعةموردی درمنطقة 17تهران،مجلة تحقیقا جغرافیایی ،شمارۀ ،67
کاهشآس 
زمستان .1381
 .38قربانی ،رسول و کریم باقری ،1385 ،تأثیر طراحی مناسب شهرسازی در کاهش تلفات زلزله با تأکید بر نمونة بم،
مجموعهمقاال کنفرانس بینالمللی مخاطرا زمین ،بالیای طبیعی و راهکارهای مقابله با آن ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .39قریب ،فریدون ،1374 ،معابر تهران در دورة قاجاریه ،مجموعة مقاال کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران 7 ،تا  12اسفندماه،
بم -کرمان ،جلد دوم ،چاپ اول ،سازمان میراث فرهنگی کشور.
 .40مثنوی ،محمدرضا ،1381 ،توسعةپایداروپارادایمهایجدیدتوسعةشهری:شهرفشردهوشهرگسترده ،محیطشناسی ،شمارۀ .31
آنها
یت گسل و ضرورت جابهجایی جابهجایی  
سکونتگاههای روستایی از فعال 

یبپذیری 
 .41مختاری ،داوود ،1384 ،آس 
(نمونةموردی:روستاهایواقعدرامتدادگسلشمالیمیشو) ،نشریة پژوهشهای جغرافیایی ،شمارۀ .51
 .42مرکز تحقیقا ساختمان و مسکن ،1388 ،پیشنویسمبحثبیستویکمپدافندغیرعاملمقرراتملیساختمان،ویرایش ششم.
 .43مظاهری ،علی ،1372 ،جادةابریشم ،جلد اول ،ترجمة ملک ناصر نوبان ،مؤسسة مطالعا و تحقیقا فرهنگی ،تهران.
 .44ملکی ،کیومرث و دیگران ،1391 ،ارزیابی کاربریهای حساس شهر سنندج از دیدگاه پدافند غیر عامل با استفاده از
 ،GISپژوهشنامة جغرافیای انتظامی ،شمارۀ .1
 .45ملکی ،کیومرث ،1389 ،بهینهسازی کاربری اراضی با تأکید بر پدافند غیر عامل و نقش راهبردی آن در برنامهریزی
شهریبااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی()GIS؛مطالعةموردی:شهرسنندج ،پایاننامة کارشناسی ارشد جغرافیا
و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .46ملکی ،کیومرث ،برندکام ،فرهاد و آرزو شفاعتی ،1390 ،ضرورت توجه به پدافند غیر عامل در برنامهریزی کاربری اراضی
شهریراهبردیدرکاهشآثارحمالتخارجی ،سومین همایش ملی پدافند غیر عامل 7 ،و  8اردیبهشت ،دانشگاه ایالم.
عاملوخلقفضاهایدفاعپذیربرپایة

 .47ملکی ،کیومرث و فرهاد برندکام ،1391 ،دفاعوامنیتشهریاز منظرپدافندغیر
شهرامنازگذشتهتابهامروز ،نشریة سپهر ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 .48موحدینیا ،جعفر ،1388 ،اصولومبانیپدافندغیرعامل ،چاپ سوم ،انتشارا دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران.
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، جلد اول، مطالعات شهرسازی، طرح ریزپهنهبندی خطر زمینلرزهای شهر تبریز،1388 ، مهندسان مشاور تهران پادیر.49
. سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی،وزار مسکن و شهرسازی
 سازمان، ویرایش اول وزارت مسکن و شهرسازی، طرح مطالعات حاشیهنشینی تبریز،1383 ، مهندسان مشاور زیستا.50
.مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
 بررسی ابعاد جغرافیایی و پتانسیل تولید اراضی کشاورزی تغییریافته براثر توسعة،1386 ، عزیز و دیگران، مؤمنی.51
.86  شمارۀ پیاپی،3  شمارۀ، سال بیستوسه، پژوهشی تحقیقا جغرافیایی- فصلنامة علمی،بیبرنامةکالنشهرهایایران

.64  شمارۀ، سال شانزدهم، نشریة سپهر،اولویتمحیطهایشهری، مدیریتبحرانزمینلرزه،1386 ، حسن و رضا آقاطاهر، نامی.52
.39  شمارۀ، سال چهاردهم، نشریة صفه، رهنمودهایطراحیفضاهایبازمسکونی،1383 ، شعله، نوذری.53
 نازیال دلدار و عیسی نظرفومنی، ترجمة محمدجواد رحمانی، امنیتوطراحیسایت،1386 ،  مدورگ. جی، و مارتا، لئوناردو. جی، هوپر.54
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