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چکیده

شبکه معابر شهری از مهمترین شریان های حیاتی شهرها محسوب می شوند که مخصوصًا بعد از بحران، در عملیات امداد و 
نجات، تخلیه ی مجروحان و آسیب دیدگان تأثیر بسزایی دارند. بنابراین ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری و برنامه ریزی 
برای کاهش این آسیب ها امری ضروری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی شبکه معابر شهری 
در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در منطقه 1 تبریز انجام گرفته است. برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر منطقه1 
تبریز، 3معیار درجه محصوریت، تراکم و ویژگی های ساختمانی انتخاب شدند که معیار تراکم شامل زیر معیار تراکم جمعیتی 
و تراکم ساختمانی و معیار ویژگی های ساختمانی شامل پنج زیر معیار قدمت بنا،کیفیت بنا، نوع کاربری، سطح اشغال و نوع 
مصالح می باشد که هریک از این زیر معیارها، خود نیز دارای چندین زیرمعیار هستند که با روش دلفی ارزش گذاری شدند. در 
 ،IDRISI در قالب نرم افزار )MCE( نهایت پس از ارزیابی آسیب پذیری معابر در هر زیر معیار، با روش ارزیابی چندمعیاره
معیارها همپوشانی شدند. نتایج نهایی حاکی از این است که، آسیب پذیری شبکه معابر محدوده ی مورد مطالعه )جز در محالت 
نوساز(، بیشتر از حد متوسط، و عمدتًا زیاد و خیلی زیاد است. آسیب پذیری شبکه معابر در محالت اسکان غیررسمی بیشتر به 

چشم می خورد که در برنامه ریزی ها باید در اولویت قرار بگیرند.

واژه های کلیدی: مدیریت بحران، آسیب پذیری، شبکه معابر شهری، تبریز.
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1- مقدمه
يکی	از	موضوعاتی	که	بيشتر	سکونتگاه	های	انسانی،	بويژه	
شهرهای	بزرگ	جهان	با	آن	دست	به	گريبان	هستند،	موضوع	
اينکه	 به	 توجه	 با	 	(Alexander: 2002,38).است طبيعی	 مخاطرات	
ايران	در	رديف1۰	کشور	بالخيز		دنيا	قرار	دارد	و	زلزله	مسبب	
بيشترين	تلفات	انساني	آن	مي	باشد	)آوازهوجعفري،2:1385(، اين	
مسأله	به	يکي	از	بحران	هاي	بزرگ	کشور	تبديل	شده	است.	
به	 فاجعه	 اثرات	 کاهش	 برای	 کشورها	 اکثر	 ميان	 اين	 در	
مديريت	بحران	روی	آورده	اند )بیات مختاري و دیگران ،1389:3(.
با	 مواجهه	 برای	 بحران	 مديريت	 راهکارهای	 از	 يکی	
از	باليای	طبيعی	در	سکونتگاه	های	شهری	 ناشی	 آسيب	های	
حياتی	 شريان	های	 می	باشد.	 حياتی	 شريان	های	 به	 توجه	
سکونتگاه	ها	 اتصال	 و	 ارتباط	 برای	 که	 هستند	 شبکه	هايی	
تمامی	 در	 مختلف	 زيرسيستم	های	 از	 عالقه	 مورد	 نقاط	 و	
الزم	 ضروری	 خدمات	 آنها	 يافته	اند.	 گسترش	 شهر	 قلمرو	
بقای	جوامع	را	تضمين	می	کنند	که	شامل	 برای	عملکرد	و	
بهداشتی	 شبکه	های	 و	 آب	 ارتباطات،	 انرژی،	 ونقل،	 حمل	
)فاضالب(	می	باشند(Cirianni et al., 2012: 29) .	حتی	بدون	هيچ	
برای	 حتی	 سيستم	ها،	 اين	 از	 يک	 هر	 در	 اخالل	 زلزله	ای،	
 (Monge  etآورد	می بوجود	 را	 بزرگ	 فاجعه	 يک	 روز،	 يک	

al.,2004:10).

در	اين	ميان	نقش	شبکه	معابر	به	عنوان	قديمی	ترين	شريان	
حياتی	غير	قابل	اغماض	است.	اهميت	نقش	حياتی	شبکه	های	
ارتباطی	بويژه	بعد	از	زلزله	های	کوبه	ی	ژاپن	و	سانفرانسيسکوی	
 Tzeng&Chen 1998: 230(	گرفت	قرار	توجه	مورد	بيشتر	آمريکا
به نقل از سالکی و دیگران 71:1392(.		مديران	بحران	يکي	از	داليل	

گسترده	شدن	ابعاد	زلزله	را	عدم	امدادرساني	به	موقع	ناشي	از	
دیگران،1389:5(.	 و  )مختارزاده  کرده	اند  بيان	 معابر	 ديدگي	 آسيب	
چيزي	که	بيش	از	همه	اهميت	دارد،	نجات	دادن	جان	انسان	ها	در	
برابر	اين	رخداد	طبيعي	و	نقش	شبکه	هاي	ارتباطي	از	جمله	راه	ها	
و	مسيرهاي	بين	ساختمان	هاي	تخريب	شده	در	امداد	رساني	
و	کمک	به	مجروحين	است	که	نمي	توان	آنرا	انکارکرد	)شیعه و 

دیگران،1389:36(.

به	 راجع	 تحقيقات	 پيشينه	 و	 منابع	 تحليل	 و	 بررسي	
تحقيقات	 اکثر	 در	 که	 می	دهد	 نشان	 شهري،	 معابر	 شبکه	
و	 شاخص	ها	 وزني	 ميانگين	 تعيين	 از	 پس	 گرفته،	 صورت	
زيرشاخص	ها،	به	هر	کدام	از	محورهاي	ارتباطي	)خيابان	ها	
قسمت	هاي	 انعطاف	پذيري	 به	 توجه	 بدون	 کوچه	ها(،	 و	
مختلف	يک	معبر،	وزن	يکسان	داده	شده	است.	درصورتي	
که	قسمت	هاي	مختلف	يک	معبر	از	طرفي	با	توجه	به	شرايط	
تأثيرگذار	 به	عوامل	 با	توجه	 از	طرف	ديگر	 خاص	معبر	و	
به	فرد	قطعات1	احاطه	کننده	 در	آن	و	ويژگي	هاي	منحصر	
آن	)شامل	ويژگي	هاي	کالبدي	بنا،	تراکم	جمعيت،	ارتفاع	بنا	
نسبت	به	عرض	معبر،	درصد	اشغال	بنا	و	...(	ارزشي	جداي	
از	ارزش	کل	معبر	به	خود	مي	گيرد.	چه	بسيار	مواردي	که	
پس	از	وقوع	زلزله	فقط	يک	قسمت	از	معبر	مسدود	شده	و	
باعث	عدم	کارايي	کل	معبر	شده	است.	بنابراين	در	پژوهش	
حاضر	سعي	بر	اين	بوده	که	با	انتقال	ويژگي	هاي	هر	قطعه	به	
معبر	مجاور،	ارزش	و	ميزان	آسيب	پذيري	معابر	را	با	توجه	
به	مشخصات	دانه	بندي	قطعات	مشخص	نمود	و	ديد	يکسان	
مطالعات	 اينکه	 به	 توجه	 با	 همچنين	 نداشت.	 معبر	 کل	 به	
نواحی	پرخطر	 تبيين	 صورت	گرفته	در	زمينه	ی	شناخت	و	
با	هدف	 الگوهای	پهنه	بندی،	تحليل	آسيب	پذيری	 در	قالب	
تعديل	و	کنترل	بحران	و	مديريت	بحران	بر	مبنای	مطالعه	ی	
عميق	و	فراگير	در	کانون	های	پر	خطر	زياد	مورد	توجه	نبوده	
است	)ولیزاده،1380؛ زنگی آبادی، 1387؛ احدنژاد، 1388؛ شمسی پور 
و شیخی 1389؛ Rashid & Weeks, 2003, Haryonugroho 2011؛به نقل 

از کامل باسمنج و همکاران 122:1391(	در	اين	پژوهش	سعی	بر	

در	 زلزله	 برابر	 در	 معابر	 شبکه	 آسيب	پذيری	 ميزان	 ارزيابی	
منطقه	ی	يک	شهر	تبريز	شده	است.

شهر	 شمال	 در	 شدن	 واقع	 با	 تبريز	 شهر	 يک	 منطقه	ی	
بزرگترين	گسل	 عنوان	 به	 تبريز	 با	گسل	 تبريز	و	مجاورت	
شمالغرب	ايران،	در	معرض	خطر	شديد	زلزله	می	باشد.	اين	
منطقه	به	دليل	ويژگی	های	منحصر	به	فرد	خود	مانند:	تمرکز	
عرض	 بودن	 پايين	 جمعيت،	 زياد	 تراکم	 ساختمانی،	 شديد	

1- parcels
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معابر	به	خصوص	در	مناطق	اسکان	غيررسمی،	عدم	رعايت	
استانداردهای	الزم	در	اکثر	سازه	های	موجود	در	منطقه،	استفاده	
سطح	 به	 مربوط	 قوانين	 رعايت	 عدم	 و	 نامقاوم	 مصالح	 از	
نسبت	 متفاوتی	 و	 عديده	 مشکالت	 با	 باز،	 فضای	 و	 اشغال	
به	ساير	مناطق	مواجه	است.	بر	اين	اساس	توجه	به	ارزيابی	
جهت	 در	 برنامه	ريزی	 و	 شهری	 معابر	 شبکه	 آسيب	پذيری	
شهری	 مديريت	 ضروريات	 از	 ممکن،	 آسيب	های	 کاهش	
تبريز	می	باشد.	متعاقب	با	اهميت	ارزيابی	ميزان	آسيب	پذيری	
در	 تبريز	 شهر	 يک	 منطقه	 در	 زلزله	 برابر	 در	 معابر	 شبکه	
آسيب	پذيری	 مسأله	ی	 تا	 است	 مطالعه	ی	حاضر	سعی	شده	
ناشی	از	زلزله	در	رابطه	با	شبکه	معابر	با	توجه	به	معيارهای	
زير	 و	 ساختمانی	 ويژگی	های	 و	 تراکم	 محصوريت،	 درجه	

معيارهای	آنها	در	اين	منطقه	مورد	ارزيابی	قرار	گيرد.
مقوله	 گفت؛	 می	توان	 پژوهش	 ضرورت	 خصوص	 در	
باليای	طبيعی	و	غيرمنتظره	بودن	رخداد	آنها	ضرورت	توجه	و	
برنامه	ريزی	را	در	مجتمع	های	انسانی	بيش	از	پيش	جلوه	داده	
است.	برنامه	ريزی	و	مديريت	بحران	در	قبل،	حين	و	بعد	از	
به	تراکم	 با	توجه	 مانند	زلزله	در	شهرها	 بحران	های	طبيعی	
پرتراکم	و	حساس	شهری	مسأله	ای	است	 نقاط	 جمعيت	و	
بايستی	مورد	توجه	قرار	 که	عمدتًا	در	شهرهای	زلزله	خيز	
گيرد.	در	اين	بين	نقش	شريان	های	ارتباطی	مانند	خيابان	ها	
و	معابر	به	عنوان	نقاط	اتصالی	و	گريز	در	شهرها	در	مواقع	
بحران	های	طبيعی	نقش	بسيار	اساسی	دارند.	اين	چالش	در	
مواقعی	که	کاربری	های	اطراف	اين	شريان	ها	دارای	ايستايی	
نامناسب	و	فرسوده	ای	بوده	و	با	آسيب	های	احتمالی	موجب	
ريزش	و	بسته	شدن	اين	نقاط	مواصالتی	شده	و	در	فرايند	
کرده؛	 ايجاد	 اختالل	 بحران	 نقاط	 از	 گريز	 و	 رسانی	 امداد	
بحران	 مواقع	 در	 را	 مالی	 و	 جانی	 خطرات	 و	 مشکالت	 و	
دوچندان	می	نمايند.	در	اين	بين	منطقه	1	شهر	تبريز	نيز	به	
عنوان	بستر	مورد	مطالعه	به	علت	داشتن	نقاط	حاشيه	نشين	
حاشيه	 در	 موجود	 ناپايدار	 بافت	های	 و	 منطقه	 محدوده	 در	
منطقه	 مسکونی	 ماهيت	 همچنين	 و	 مواصالتی	 شريان	های	
می	تواند	در	هنگام	رخداد	زلزله	پذيرای	آسيب	های	زيادی	از	

لحاظ	اختالل	در	فرايند	امداد	رسانی	به	منطقه	و	تخريب	های	
صورت	گرفته	در	بخش	های	مسکونی	و	شبکه	های	مواصالتی	
باشد.	بنابراين	مسأله	ی	ضرورت	مطالعه	حاضر	بيش	از	پيش	

آشکار	می	شود.
هدف	از	تحقيق	حاضر	ارائه	روشي	مبتني	بر	تحليل	هاي	
جهت	  )GIS( جغرافيايی	 اطالعات	 سيستم	 در	 مکاني	
و	 بحران	 مديريت	 نقش	 و	 شهري	 معابر	 شبکه	 طبقه	بندي	
حياتي	 فعاليت	هاي	 استمرار	 شهري	جهت	 غيرعامل	 پدافند	
بحران	 شرايط	 در	 شهر	 مهم	 و	 حساس	 مراکز	 خدماتي	 و	

می	باشد.	بنابراين	اهداف	زير	مد	نظر	می	باشد:
-	شناسايی	ميزان	اولويت	آسيب	پذيری	شبکه	معابر	براساس	

درجه	محصوريت	در	منطقه	يک	شهر	تبريز
-	شناسايی	ميزان	اولويت	آسيب	پذيری	شبکه	معابر	براساس	

ويژگی	های	ساختمانی	در	منطقه	يک	شهر	تبريز
-	شناسايی	ميزان	اولويت	آسيب	پذيری	شبکه	معابر	براساس	

تراکم)ساختمانی	و	جمعيتی(	در	منطقه	يک	شهر	تبريز
در	 معابر	 شبکه	 کارايی	 و	 آسيب	پذيری	 فضايی	 ارزيابی	 	-

منطقه	يک	شهر	تبريز.
داشته	 پژوهش	 پيشينه	ی	 به	 اشاره	ای	 بخواهيم	 چنانچه	
باشيم؛	تحقيقات	و	پژوهش	های	فراوانی	در	راستای	موضوع	
مورد	مطالعه	صورت	گرفته	است	که	از	جمله	آنها	می	توان	به	

موراد	زير	اشاره	کرد.
شيعه	و	همکاران	)1389(،	در	مقاله		ای	با	عنوان	)بررسي	
آسيب	پذيري	شبکه	هاي	ارتباطي	شهرها	در	مقابل	زلزله(	با	
شهرداري	 شش	 منطقه	 	GIS در	 	IHWP1 روش	 از	 استفاده	
تهران	را	بررسی	کرده	اند.	نتايج	پژوهش	آنها	نشان	مي	دهد	که	
بدنه	خيابان	هايي	با	تراکم	ساختماني	و	جمعيتي	باال،	کيفيت	
ابنيه	پايين،	فاصله	زياد	تا	مراکزامدادي	نسبت	به	ساير	قطعه	ها	
بااليي	 آسيب	پذيري	 ميزان	 از	 بيشتر،	 محصوريت	 درجه	 و	
برخوردار	بوده	تا	حدي	که	به	عنوان	بخش	هاي	آسيب	پذير	
در	 عشق	آبادی)1389(،	 و	 موچشی	 ساعد	 مي	شود.	 شناخته	
مقاله	ی	خود	با	عنوان	)تحليل	معابر	شهری	تهران	از	ديدگاه	

1-Inversion Hierarchical Weight Process
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آسيب	پذيری	زلزله(	معتقدند	تعدد	مسيرهای	دسترسی	شهر	
بر	کاهش	ميزان	آسيب	پذيری	و	کاهش	تلفات	تأثير	بسزايی	
دارد.	همچنين	به	ارزيابی	سطح	آسيب	پذيری	بافت	شهری	
زلزله	 با	 ارتباط	 در	 معابر	 شبکه	 مراتب	 سلسله	 تناسب	 به	
پرداخته	اند.	بااليي	لنگرودي	و	همکاران	)1389(	در	مقاله	ی	
هنگام	 در	 آوار	 فروريزش	 اثر	 در	 معابر	 انسداد	 )محاسبه	ي	
زلزله	به	روشRISK-UE در	خيابان	رودکي	شهرتهران،	حد	
فاصل	بين	خيابان	آذربايجان	و	خيابان	آزادي(	با	استفاده	از	
مجاور	 براساس	 ساختمان	ها	 دسته	بندي	 به	  RISK-UEروش
بودن	با	ساختمان	هاي	اطراف	پرداخته	و	ميزان	گسترش	آوار	
نوسازي	 که	 رسيدند	 نتيجه	 اين	 به	 آنها	 زده	اند.	 تخمين	 را	
ساختمان	هاي	فرسوده	و	بدون	اسکلت	)بنّايي(،	که	عالوه	بر	
آنکه	خود	دچار	خسارت	هاي	شديد	مي	شوند،	باعث	انسداد	
راه	ها	مي	گردند	و	تهديدي	براي	جان	ديگر	انسان	ها	محسوب	
چنيني	 اين	 مشکالتي	 از	 زيادي	 تاحد	 مي	تواند	 مي	گردند،	
بکاهد.	از	جمله	مطالعات	خارجی	صورت	گرفته	در	راستای	
موضوع	مورد	مطالعه	می	توان	به	موارد	زير	اشاره	کرد.	تان	
ارزيابی	 عنوان	 تحت	 خود	 پايان	نامه	ی	 در	 	)2۰۰4( تونگ1	
آسيب	پذيری	 ارزيابی	 به	 زلزله	 برابر	 در	 جاده	 آسيب	پذيری	
راه	ها	و	پل	ها	در	التيپور	در	نپال،	با	استفاده	از	طبقه	بندی	آنها	
بر	اساس	موقعيت،پوشش	سطحی	و	روانگرايی	مکان	واقع	
در	آن،	با	مدل	های،RADIUS	JICA،HAZUS،	پرداخته	است.	
و	نتايج	حاصل	را	با	هم	مقايسه	کرده،	و	بعد	از	تعيين	مقدار	
آوار	و	انسداد	معابر	و	ميزان	آسيب	پذيری	راه	ها	و	پل	ها،	مدلی	
ايست	 است.	 داده	 ارايه	 معابر	 انسداد	 احتمال	 تخمين	 برای	
)آسيب	پذيری	 عنوان	 با	 خود	 مقاله	ی	 در	 تيلور2	)2۰۰6(	 و	
شبکه	حمل	و	نقل:	روشی	برای	تشخيص	نقاط	بحرانی	در	
بزرگراه	های	 آسيب	پذيری	 نقل(،	 و	 حمل	 زيرساخت	های	
استراليا	را	ارزيابی	کرده	و	به	گسترش	روشی	برای	شناسايی	
نقاط	ضعف	در	زيرساخت	های	بحرانی	شبکه	)مکان	هايی	که	
نقاطی	 به	 تأثيرات	جّدی	در	دسترسی	 معبر،	 انسداد	در	 يک	
پرداخته	اند.	 داشت(	 خواهد	 شبکه	 کلی	 عملکرد	 و	 خاص	
1-Thanh Tung,2004
2-Taylor&Este,2006

)تجزيه	 عنوان	 تحت	 مقاله	ای	 در	 	)2۰11( گوتيرز3		 و	 بونو	
و	تحليل	شبکه	ای	تأثير	آسيب	ساختاری	بر	دسترسی	شهری	
پس	از	فاجعه:	نمونه	موردی	آسيب	لرزه	ای	شبکه	معابر	شهری	
Port Au Prince and Carrefour (،	با	ارائه	روش	های	متناوب،	

چشم	انداز	دسترسی	شهری	پس	از	آسيب	زلزله	را	تعريف	
و	 گرافيکی)شبکه(	 تئوری	 مفاهيم	 ساده	 ترکيب	 با	 و	 کرده	
تجزيه	و	تحليل	فضايی	مبتنی	بر	سيستم	اطالعات	جغرافيايی	
به	 بلوک	های	شهری	 چگونگی	درجه	جدايی)ايزوله	شدن(	
عنوان	نتيجه		ی	اختالالت	اصلی	شبکه	معابر	شهری،	با	توجه	
به	 دسترسی	 کاهش	 و	 آوار،	 و	 فروريخته	 ساختمان	های	 به	
است	 ديده	 صدمه	 جاده	ای	 شبکه	 که	 زمانی	 شهری	 فضای	
مقاله	ی	 در	 	،)2۰12( لوپينگ4	 و	 دالين	 کرده	اند.	 ارزيابی	 را	
برای	 روشی	 معابر،	 شبکه	 آسيب	پذيري	 تحليل	 و	 تجزيه	
و	 تحليل	 و	 تجزيه	 مدل	 اساس	 بر	 آسيب	پذيری،	 ارزيابی	
به	 آنها	 کرده	اند.	 معرفی	 معابر	 شبکه	 آسيب	پذيری	 ادراک	
نهايی	 زمان	 کاهش	 طريق	 از	 شبکه،	 آسيب	پذيری	 بررسی	
سفر	کاربران	جاده	و	توجه	کافی	به	ساختار	شبکه،	جريان	
ترافيک	و	استقرار	مراکز	نجات	پرداخته	اند.	آنها	در	مطالعه	
موردی	ساده	ی	خود،	اين	رويکرد	را	به	خوبی	نشان	داده	اند	و	
برخی	پيشنهادات	مانند	قوانين	و	مقررات	برای	اضافه	کردن	يا	
بازسازی	جاده	ها	و	مکانيابی	دوباره	ی	سايت	های	مراکز	نجات	
ارايه	نموده	اند.	ناگايی5	و	ديگران)2۰12(	در	مقاله	ی	)راهبرد	
معابر	شهری(،	چهارچوبی	 شبکه	 برای	 لرزه	ای	 تقويت	ضد	
برای	يافتن	راه	های	تقويت	ضد	لرزه	ای،	برای	امکانات	حمل	
برای	آزمون	 آنها	 ارايه	داده	اند.	 و	نقل	و	شبکه	معابر	شهری	
کارايی	محاسبات	و	منطقی	بودن	روش،	سناريوی	آن	را	در	

شهر	کوبه	ی	ژاپن	و	حومه	به	کار	بردند.
از	 و	 کاربردی	 شناسی	 هدف	 لحاظ	 از	 حاضر	 پژوهش	
اين	 در	 می	باشد.	 توصيفی-تحليلی	 	 شناسی	 روش	 لحاظ	
آسيب	پذيري	 ميزان	 بر	 مؤثر	 عوامل	 شناسايي	 از	 پس	 راستا	
به	 تبديل	 عوامل	 اين	 زلزله	 وقوع	 زمان	 در	 معابر	 شبکه	
3- Bono&Gutiérrez,2011

4- Dalin&Luping,2012 

5- Nagae,2012
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شاخص	ها	و	سنجه	هاي	قابل	اندازه	گيري	شده	و	با	استفاده	
از	مدل	دلفي	)	تعداد	15	کارشناس	شهرسازي(1،	ميزان	تأثير	
هريک	از	شاخص	ها	تعيين	و	در	نهايت	شبکه	معابر	منطقه	
يک	شهر	تبريز	بر	اساس	ميزان	آسيب	پذيری	در	برابر	زلزله	
کتابخانه	ای	 صورت	 به	 داده	ها	 گردآوری	 شدند.	 طبقه	بندی	
از	 مستخرج	 نقشه	های	1:2۰۰۰	شهری	 از	 استفاده	 شامل	 و	
طرح	تفصيلی	منطقه	1و5	تبريز	و	تصاوير	ماهواره	ای	برای	

به	هنگام	سازی	نقشه	ها	صورت	گرفته	است.	
برای	تحليل	داده	های	بدست	آمده	از	نظرات	کارشناسان،	
اليه	های	موضوعی	شاخص	های	پژوهش	جهت	دستيابی	به	
افزار	 نرم	 قالب	 در	 	MCE روش	 از	 استفاده	 با	 نهايی	 نقشه	

IDRISI	وزن	گذاری	گرديده	است.

منبع: یافته های پژوهش، 1393
نگاره1: مدل مفهومی فرآیند انجام پژوهش

محدوده قلمرو پژوهش: منطقه	يک	شهر	تبريز	به	عنوان	يکی	از	
مناطق	دهگانه	ی	شهرداری	تبريز	با	جمعيتی	بالغ	بر	2122۰6	
نفر،	در	زمرۀ	پر	جمعيت	ترين	مناطق	شهر	تبريز	است.	گسل	
به	 ايران	 شمالغرب	 در	 گسل	 بزرگترين	 تبريز	 شهر	 شمالی	
طول	15۰	کيلومتر	از	کوه	های	ميشو	در	باختر	تا	بستان	آباد	در	

از	 پژوهش	 منتخب	 کارشناسان	 از	 مصاحبه	 زمان	 که	 است	 ذکر	 شايان	 	-1
ارديبهشت	91	تا	خرداد	91	به	طول	انجاميده	است.	

خاور	قابل	رديابی	است	و		بهترين	اثر	آن	در	بالفصل	شمال	
تبريز	ديده	می	شود	و	به	همين	دليل	گسل	تبريز	نام	گذاری	شده	
است	)زارع،47:1380(.	اين	گسل	با	عبور	از	شمال	شهر	تبريز	و	
منطقۀ	1	شهر	تبريز،	باعث	خطرپذيری	باالی	اين	منطقه	نسبت	
به	مناطق	جنوبی	تر	شده	است.	اين	گسل	يکی	از	بنيادی	ترين	
ساختمان	های	زمين	ساختی	در	شمال	شرقی	درياچۀ	اروميه	
است	)احمدی، 1390: 70(. زمين	لرزه	های	سهمگين	زير	در	پيوند	

با	گسل	شمال	تبريز	روی	داده	اند:

جدول1: زمین لرزه های بزرگ مرتبط با گسل تبریز

)IQ(شدت)MS(بزرگیسال
8586VII	م.

1۰427/6Xم.

17217/7Xم.

178۰7/7Xم.

196۰5/1VI, VIIم.

منبع: فیروزی، 1388

مطابق	جدول	شماره	1	مشخص	می	شود	که	طی	بازه	های	
گسل	 با	 ارتباط	 در	 بزرگی	 لرزه	های	 زمين	 مشخص	 زمانی	
تبريز	رخ	می	دهد.	نگاره	2	موقعيت	دقيق	محدوده	ی	مورد	

مطالعه	ی	تحقيق	را	به	صورت	شماتيک	نشان	می	دهد.	

2- مبانی نظری پژوهش
براساس	نظريۀ	پيرسونوکالير،	مديريت	بحران	عبارت	است	
از	تالش	نظام	يافته	توسط	اعضاي	سازمان	همراه	با	ذينفعان	
خارج	از	سازمان،	درجهت	پيشگيري	از	بحران	ها	و	يا	مديريت	

.	(Mc Conkey, 1987: 8)	وقوع	زمان	در	آن	اثربخش
مديريت	بحران	از	لحاظ	زمانی	در	3	سطح	قبل،	حين	و	
بعد	از	بحران،	به	شرح	زير	قابل	تقسيم	بندی	است:	)شکیب 

ومقدسی،1385:52-54(

آمادگی	صورت	 پيشگيری	و	حفظ	 بحران	 از	وقوع	 	قبل	
می	گيرد.

عمليات	 و	 نجات	 و	 امداد	 مقابله،	 بحران،	 وقوع	 حين	 	
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مربوط	به	هنگام	وقوع	بحران	است.
مجموعه	 ساماندهی	 و	 بازسازی	 بحران،	 وقوع	 از	 پس	 	

عملياتی	است	که	پس	از	وقوع	بحران	صورت	می	گيرد.
در	حقيقت	مديريت	بحران	نگاه	برنامه	ريزانه	و	سياست	
و	 طبيعی	 بحران	های	 با	 مواجهه	 جهت	 استراتژيک	 گذاری	
انسانی	می	باشد	که	نيازمند	آگاهی	و	نگرش	مناسب	به	رويداد	
بحران	و	نحوه	مواجهه	با	آن	می	باشد.	در	اين	راستا	تعامل	
و	تبادل	اطالعات	بين	سازمان	ها	و	بستر	مورد	مطالعه	و	يا	
درگير	با	بحران	به	خصوص	در	حين	و	بعد	از	بحران	بسيار	
به	 توجه	 و	 صورت	بندی	 است.	 شده	 قلمداد	 اهميت	 حائز	
مديريت	بحران	سه	طرز	تفکر	را	در	اين	راستا	نشان	می	دهد	

که	فرايندهای	زمانی	و	رفتاری	خاص	را	در	مواجهه	با	پديده	
بحران	نشان	می	دهد.

مدل سنتی: در	بسياری	از	بحران	ها	از	مدل	سنتی	مقابله	با	آنها	
اين	مدل	اسامی	ديگری	از	جمله	دفاع	 استفاده	شده	است.	
مدنی،	فرمان	و	کنترل،	بوروکراتيک	يا	خدمات	اورژانسی	نيز	
دارد.	اما	امروزه	بسياری	از	صاحب	نظران	در	مديريت	بحران	
از	اين	مدل	استفاده	نمی	کنند،	با	اين	حال	در	اقدامات	پس	از	
سانحه	اين	مدل	کماکان	بيانگر	ديدگاه	های	خوبی	است )ولد 

بیگی و همکاران، 1389(.

بحران	 مديريت	 فرايند	 در	 مجموع	 در	 سنتی	 مديريت	
دارای	چهار	ويژگی	است:

نگاره 2: محدوده ی مورد مطالعه

منبع: باز ترسیم نگارنده، 1393

نگاره 3: دیدگاه های موجود در 
رابطه با مدیریت بحران

				منبع: نیکوکار و هکاران، 1393: 107 	 	 	 			
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الف:	توجه	به	بحران	جنگ	ب:	دولت	ها	مهم	ترين	بازيگرانند	
اولين	 به	 د:	 است	 سازمانی	 مراتب	شديد	 ج:	تحت	سلسله	

پاسخگويان	به	حوادث	اتکا	دارد.
مدل خطی مدیریت بحران:	اين	مدل	نيز	يکی	ديگر	از	مدل	های	
مديريت	بحران	می	باشد.	در	دهه	198۰	يان	ديويس	و	المبرت	با	
ارايه	ی	مدل	خطی	اولين	مدل	را	در	مورد	مديريت	بحران	ارايه	
نمودند.	اين	مدل	تک	بعدی	و	خطی	می	باشد	و	منتقدان	اعتقاد	
داشتند	که	در	اين	مدل	جامعه	در	نظر	گرفته	نشده	است.	پس	
از	زلزله	مکزيکوسيتی	و	لس	آنجلس	در	198۰،	انتقاد	از	اين	
مدل	افزايش	يافت	و	مدل	چرخه	ای	جايگزين	خوبی	برای	مدل	

خطی	گرديد )حسینی و همکاران، 1386(. 
مدل	خطی	مدلی	تک	بعدی	بوده	و	منتقدان	اعتقاد	داشتند	که	
در	اين	مدل	جامعه	در	نظر	گرفته	نشده	و	جايگاهی	ندارد.	پس	
از	زلزله	مکزيکوسيتی	و	لس	آنجلس	در	198۰،	انتقاد	از	اين	مدل	

افزايش	يافت	و	مدل	چرخه	ای	جايگزين	مدل	خطی	گرديد.
 PPRR	ًاصطالحا	که	مدل	اين	مدل چرخه ای مدیریت بحران:
پيشگيري	 مرحله	ی	 چهار	 برگيرنده	ی	 در	 می	شود	 ناميده	
پاسخگويی	 	،)Preparedness(آمادگي 	،)Prevention(

)Response(،	بازسازی	و	بازتوانی	)Recovery(	می	باشد.	البته	

بعدها	برخی	از	صاحب	نظران	مرحله	ی	پيشگيری	را	به	کاهش	
(Mirzaei, 2008: 5).دادند	تغيير )Mitigation( سوانح	اثرات

مدل مدیریت حرفه ای: مدل	حرفه	ای	نوعی	مديريت	بحران	
سازمانی		 عمليات	 پايه	 بر	 سانحه	 به	 آن	 رويکرد	 که	 است	
متکی	است.	طرفداران	مدل	حرفه	ای	بر	اين	نکته	نيز	تأکيد	

دارند	که	پس	از	وقوع	بحران	ها	مردم	جامعه	بيکار	نخواهند	
نشست.يافته	های	جامعه	شناسان	بحران	حکايت	از	مشارکت	
است	 شده	 معلوم	 دارد.	 بحران	 جريان	 در	 مردم	 حضور	 و	
که	مردم	در	جريان	وقوع	بحران	قادر	به	مراقبت	از	خود	و	
اندازه	 به	 افقی	 ارتباطات	 دليل	 همين	 به	 می	باشند.	 سايرين	

ارتباطات	عمودی	اهميت	دارد)ولدبیگی و همکاران، 2010 (. 

مأخذ: زنگی آبادی و دیگران، 1391: 11

نگاره 5:  چرخۀ اصلی مدیریت خطرپذیری

ویژگی های مدل حرفه ای
-	مديران	بحران	ممکن	است	با	مجموعه	متنوعی	از	بحران	ها	

مواجه	شوند.
پاسخگويی	 به	 قادر	 تنهايی	 به	 نهادی	 يا	 فرد،	گروه	 هيچ	 	-

کامل	نمی	باشد.

یان  از  نگاره 4: مدل خطی مدیریت بحران 
دیویس و المبرت

منبع: ترسیم نگارندگان
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جدول2: معیارها و زیرمعیارها و کدبندی آسیب پذیری آنها با استفاده از روش دلفی

منبع: یافته های پژوهش، 1393.
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-	نمی	توان	از	وقوع	بحران	ها	جلوگيری	کرد.
-	مداخله	مردم	ضرورتًا	مشکل	ساز	نيست.

-	رعايت	سلسله	مراتب	و	روابط	از	باال	به	پايين	در	ميان	همه	
غيرممکن	 اوقات	 گاهی	 پاسخ	 روند	 در	 مشارکت	کنندگان	

است.
اولين	 وظايف	 از	 بيش	 بسيار	 وظايفی	 بحران	 مديران	 	-

پاسخگويان	به	سوانح	بر	عهده	دارند.
-	اگر	مديران	بحران	از	تصميم	گيران	و	ساير	رهبران	جامعه	

جدا	باشند،	به	تنهايی	قادر	به	مديريت	بحران	نيستند.
در	مجموع	بايستی	اذعان	کرد	مديريت	بحران	به	عنوان	
يک	مديريت	راهبردی	در	جهت	مواجهه	با	باليا	و	بحران	های	

طبيعی	و	حتی	انسانی	شناخته	شده	است	که	برنامه	ريزی	و	
آن	 در	 کليدی	 نکته	 گام	 به	 گام	 و	 فرايندی	 سياست	گذاری	
می	باشد	و	با	شناخت	درست	تنگناها	و	ضعف	ها	می	توان	در	

مواجهه	با	بحران	در	هر	مکان	و	زمانی	موفق	بود.

3- یافته های پژوهش
به	منظور	برآورد	ميزان	آسيب	پذيری	شبکه	معابر	منطقه	
يک	شهر	تبريز	ابتدا	بايد	سلسله	مراتب	معابر	در	منطقه	مورد	
عرض	 ابتدا	 مراتب،	 سلسله	 تعيين	 برای	 شوند.	 تعيين	 نظر	
سپس	 و	 گرديد	 محاسبه	 مطالعه،	 مورد	 منطقه	 معابر	 تمامی	
در	 که	 همانطور	 1۰دسته،	 در	 آنها	 عرض	 اساس	 بر	 معابر،	

نگاره 6 : نمودار سلسله مراتب شبکه معابر 
منطقه یک تبریز

                                                      
 منبع: یافته های پژوهش، 1393

                                                                 

نگاره 7: درجه محصوریت شبکه معابر 
منطقه یک تبریز

منبع: بازترسیم نگارندگان، 1393
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نگاره	6	مشخص	است،	طبقه	بندی	شدند.
	در	ادامه	شاخص	های	انتخابی	توسط	کارشناسان	ارزش	
گذاری	شدند	تا	ميزان	تأثير	هر	يک	از	آنها	به	صورت	جداگانه	

محاسبه	شود	که	جزييات	آن	در	جدول	2	آمده	است.

درجه محصوریت
درجه	محصوريت	عبارت	است	از	نسبت	ارتفاع	ساختمان	
دهنده	ی	 نشان	 که	 معبر	 عرض	 به	 معبر	 جداره	ی	 در	 واقع	
آن	 انسداد	 احتمال	 و	 معبر	 به	 ساختمان	 آوار	 ريزش	 ميزان	
می	باشد.	بديهی	است	هرچه	درجه	محصوريت	بيشتر	باشد	
آسيب	پذيری	بيشتر	خواهد	بود.	نگاره	7،	درجه	محصوريت	

شبکه	معابر	محدوده	مورد	مطالعه	را	نشان	می	دهد.
به	نقشه	ی	مربوطه	مشخص	می	شود	که	درجه	 با	توجه	
محصوريت	باال،	در	معابر	بسيار	کم	عرض	بيشتر	به	چشم	
می	خورد	و	اين	موضوع	در	محالت	اسکان	غير	رسمی)مانند	
محله	ی	سيالب(	واقع	در	شمالغرب	منطقه	مورد	مطالعه	بيشتر	
است.	درجه	محصوريت	همچنين	در	معابر	با	عرض	نسبتًا	
متوسط	که	ساختمان	های	با	ارتفاع	زياد	در	فاصله	ی	بالفصل	
محصوريت	 درجه	 عالوه	 به	 می	باشد.	 باال	 دارند	 قرار	 آنها	
نظر	 در	 با	 ساختمان	ها	 ارتفاع	 که	 محدوده،	 از	 مناطقی	 در	

گرفتن	عرض	معبر	طراحی	شده	است	و	خيابان	های	عريض،	
با	وجود	مشکالت	موجود	 اين	زمينه،	 مناسب	می	باشد.	در	
در	اين	منطقه،	مناطق	نوساز	و	به	عبارت	ديگر	مناطقی	که	در	
ساخت	و	ساز	آنها،	قوانين	و	مقررات	شهرسازی	به	وسيله	ی	
شهرداری	به	مورد	اجرا	گذاشته	شده	اند،	درجه	محصوريت	

دارای	شرايط	قابل	قبول	تری	می	باشد.

ویژگی های ساختمانی
در	اين	قسمت،	زير	معيارهای،	معيارهای	اصلی	با	توجه	
به	جدول	کدبندی	آسيب	پذيری	)دلفی(	مورد	ارزيابی	قرار	
گرفتند.)با	توجه	به	اينکه	درصد	قطعات	خالی	و	فاقد	بنا	در	
منطقه	ناچيز	و	قابل	اغماض	است،	بنابراين	ازاحتساب	اين	
فضاها	بصورت	جداگانه	چشم	پوشی	شده،	و	تمامی	فضاهای	
باز،	فضاهای	سبز،	باغات،	پارکينگ،	کشاورزی،	گورستان	و	
خالی	با	عنوان	فاقد	بنا	مشخص	شده	و	از	نظر	آسيب	پذيری	
بسيار	کم	در	نظر	گرفته	شده	اند(.	با	توجه	به	اينکه	هريک	از	
اين	معيارها،	خود	نيز،	با	شدت	های	متفاوت	در	آسيب	پذيری	
شبکه	معابر	تأثير	دارند،	از	کارشناسان	خواسته	شد	تا	در	اين	
اينکه	 مرحله	نيز	معيارها	را	ارزشگذاری	کنند.	)با	توجه	به	
اين	معيارها	در	نهايت	بايد	با	ارزبابی	چند	معياره	همپوشانی	

نگاره 8: آسیب پذیری شبکه معابر منطقه یک 
تبریز از بُعد ویژگی های ساختمانی

منبع: بازترسیم نگارندگان، 1393
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اين	 شود(.ميانگين	 عدد1	 آنها	 مجموع	 بود	 نياز	 می	شدند	
وزن	ها	به	صورت	زير	محاسبه	شد:

جدول3: ارزش دهی به زیرمعیارهای ویژگی های ساختمانی

قدمت بنانوع مصالحکیفیت بناکاربریسطح اشغال

۰/3۰/25۰/2۰/15۰/1

  منبع: یافته های پژوهش، 1393

تراکم ساختمانی و مسکونی
آسيب	 با	 از	ساختمانی	و	جمعيتی	 اعم	 تراکم	 رابطه	ی	
تراکم،	 افزايش	 با	 که	 معنی	 اين	 به	 است	 مستقيم	 پذيری	
مرحله	 اين	 در	 می	يابد.	 افزايش	 نيز	 پذيری	 آسيب	 احتمال	
تأثير	تراکم	های	ساختمانی	و	جمعيتی	در	آسيب	پذيری	شبکه	
مقاله	ی	 در	 شد.	 محاسبه	 کارشناسان	 نظر	 به	 توجه	 با	 معابر	
و	 جمعيتی	 تراکم	 معيارهای	 موضوع،	 فراخور	 به	 حاضر	

نگاره 9 : آسیب پذیری شبکه معابر منطقه 
یک تبریز از بُعد تراکم

منبع: بازترسیم نگارندگان، 1393

نگاره 10: آسیب پذیری شبکه معابر منطقه 
یک تبریز

																																																						منبع: بازترسیم نگارندگان
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نيز	به	پنج	زير	معيار	بر	اساس	جداول	کدبندی	 ساختمانی	
که	در	صفحات	قبل	آمد،	طبقه	بندی	شدند.	نقشه	ی	مربوطه	
)نگاره	9(	نشان	می	دهد	که	وضعيت	معابر	از	بُعد	تراکم	در	
جنوب	شرقی	منطقه	)به	خصوص	محله	ی	وليعصر(	که	اغلب	
آسيب	پذيری	خيلی	کم	هستند،	بسيار	بهتر	از	ساير	نواحی	
اسکان	 مناطق	 که	 است	 شمالغرب	 منطقه	ی	 خصوص	 به	
غيررسمی	را	شامل	می	شود.	معابر	اين	نواحی	از	بعد	تراکم	

عمدتًا	دارای	آسيب	پذيری	خيلی	زياد	يا	زياد	هستند.

آسیب پذیری کلی شبکه معابر منطقه
از	 يک	 هر	 تأثير	 ميزان	 که	 اين	 به	 توجه	 با	 نهايت	 در	
معيارهای	درجه	محصوريت،	تراکم	و	ويژگی	های	ساختمانی	
کارشناسان	 می	باشد،	 متفاوت	 معابر	 شبکه	 آسيب	پذيری	 در	
اين	معيارها	را	نيز	ارزش	گذاری	نمودند.	با	توجه	به	ادامه	ی	
محاسبات	)MCE(	مجموع	ارزش	ها	بايد	برابر	با	عدد1	باشد.

که	اين	ارزش	ها	در	نهايت	به	اين	صورت	محاسبه	شد:

جدول 4: ارزش دهی به معیارهای آسیب پذیری شبکه معابر

ویژگی های ساختمانیتراکمدرجه محصوریت
۰/4۰/3۰/3

منبع: یافته های پژوهش، 1393

		MCE معياره	 ارزيابی	چند	 از	روش	 استفاده	 با	 ادامه	 در	
در	نرم	افزار	IDRISI Taiga نقشه	ی	نهايی	آسيب	پذيری	شبکه	
نقشه	ی	 به	 توجه	 با	 آمد.	 بدست	 مطالعه	 مورد	 منطقه	 معابر	
معابر	 شبکه	 که	 می	شود	 مشخص	 	)1۰ )نگاره	 آمده	 بدست	
شهرک	 )شامل	 مطالعه	 مورد	 منطقه	 شرقی	 جنوب	 نواحی	
وليعصر(	دارای	آسيب	پذيری	کم	می	باشند،	شبکه	معابر	نواحی	
مرکزی	شامل	)محله	ی	گلکار(	دارای	آسيب	پذيری	متوسط	و	
شبکه	معابر	نواحی	شمالغربی	که	شامل	محالت	اسکان	غير	
رسمی	می	باشد	دارای	آسيب	پذيری	زياد	و	خيلی	زياد	هستند.

4- نتیجه گیری
طبيعی	 باليای	 با	 مواجهه	 نحوه	 و	 بحران	 مديريت	

حضر	 عصر	 در	 بشريت	 عمده	 نيازهای	 از	 يکی	 انسانی	 و	
می	باشد.	در	اين	بين	نحوه	برنامه	ريزی	و	چگونگی	مديريت	
با	باليای	طبيعی	به	علت	پيش	بينی	ناپذيری	باالی	آن	و	وقع	
در	 می	باشد.	 برخوردار	 بااليی	 اهميت	 از	 آنها	 مترقبه	 غير	
اين	بين	شهرها	نيز	بستر	چالش	های	متعددی	در	اين	راستا	
می	باشند.	در	تحقيق	حاضر	سعی	شد	با	انتخاب	شاخص	های	
منتخب	در	راستای	مديريت	بحران		در	برابر	زلزله	با	تأکيد	
ارزيابی	 و	 مطالعه	 به	 تبريز	 	1 منطقه	 در	 شهری	 معابر	 بر	
پرداخته	شود.	بنابراين	با	توجه	به	نقش	حياتی	شبکه	معابر	
از	 پس	 مالي	 و	 جاني	 خسارات	 کاهش	 و	 رساني	 امداد	 در	
وقوع	زلزله	در	اين	پژوهش	به	شناسايی	ميزان	آسيب	پذيری	
شبکه	معابر	شهری	پرداخت	شد.	نتايج	تحقيق	حاکی	از	آن	
شهرسازی	 شاخص	های	 بودن	 پايين	 به	 توجه	 با	 که	 است	
در	ناحيه	ی5	)محالت	اسکان	غيررسمی(،	وضعيت	نابسامان	
بناها	به	لحاظ	کيفيت	بنا،	نوع	مصالح،	قدمت	بنا،	باال	بودن	
تراکم	های	ساختمانی	و	مسکونی	آسيب	پذيری	شبکه	معابر	
در	ناحيه	ی	مربوطه	بسيار	باال	می	باشد.	به	نحوی	که	حدود	
96	درصد	معابر	در	وضعيت	آسيب	پذيری	خيلی	زياد	و	4	
درصد	بقيه	در	وضعيت	آسيب	پذيری	زياد	قرار	دارند	همچنين	
آسيب	پذيری	در	محالت	قديمی	و	در	معابر	کم	عرض،	زياد	
است.	بر	عکس	در	ناحيه1	که	محالت	نسبتًا	جديد	و	دارای	
شاخص	های	شهرسازی	مناسب	تری	هستند،	شبکه	معابر	به	
دليل		وجود	معابر	با	عرض	نسبتًا	مناسب،	درجه	محصوريت	
پايين	و	ويژگی	های	ساختمانی)کيفيت	مصالح،	نوع	مصالح	
گونه	ای	 به	 دارد.	 قرار	 مطلوبی	 در	سطح	 بهتر،	 نسبتًا	 	)... و	
که	با	توجه	به	نتايج	بدست	آمده	61	درصد	شبکه	معابر	در	
در	 معابر	 درصد	 و38	 می	باشند	 کم	 آسيب	پذيری	 وضعيت	
وضعيت	آسيب	پذيری	متوسط	می	باشند	و	تنها	آسيب	پذيری	

1درصد	معابر	زياد	می	باشد.

5- پیشنهادها
در	اين	قسمت	با	توجه	به	تحليل	های	انجام	شده	و	نتايج	
کردن	مشکالت	 هموار	 منظور	 به	 پيشنهاداتي	 آمده،	 بدست	
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ارايه	مي	شود:
-	تعديل	نگرش	طراحان	و	برنامه	ريزان	شهری	در	زمينه	ی	
در	 يعنی	 بحران.	 مديريت	 لحاظ	 از	 معابر	 مناسب	 طراحی	
طراحی	ها،	تنها	شرايط	عادی	را	لحاظ	ننمايند	)عرض	معابر	
توان	جابجايی	الزم	در	زمان	بحران	را	به	راحتی	داشته	باشد(.
-	تعريض	معابر	کم	عرض	و	اجرای	عقب	کشی	ها،		بخصوص	

در	محالت	قديمی	و	همچنين	محالت	اسکان	غيررسمی.
استانداردهای	 با	 مناسب	 مقررات	 و	 قوانين	 تدوين	 	-
برای	 امر	 متوليان	 سوی	 از	 دقيق	 نظارت	 اعمال	 و	 لرزه	ای	
حصول	اطمينان	از	رعايت	آيين	نامه	های	لرزه	ای	در	احداث	

ساختمان	های	جديداالحداث.
از	 که	 سبز،	 فضاهای	 و	 باز	 فضاهای	 گسترش	 و	 توسعه	 	-
مؤثرترين	راه	ها	برای	گسترش	فضاهای	امن،	هنگام	زلزله	و	

کاهش	آسيب	پذيری	می	باشد.
-	توزيع	متناسب	تراکم	های	ساختمانی	و	جمعيتی	در	سطح	

شهر	به	خصوص	در	بدنه	ی	معابر.
-	توجه	بيشتر	به	درجه	ی	محصوريت	)ارتفاع	ساختمان	با	
توجه	به	عرض	معبر(	و	تدوين	قوانين	مناسب	برای	اعمال	
آن	در	سطح	شهر	و	اعمال	فاصله	ی	مناسب	بين	ساختمان	های	
بلندمرتبه	و	بدنه	ی	معابر	از	طريق	ايجاد	فضاهای	سبز،	برای	

کاهش	احتمال	انسداد	معابر.

منابع و مآخذ
1	 بررسي	. 	،)1385( نسرين	 و	 آذر	 جعفري؛	 و	 آوازه	

آموزشي	 بيمارستان	هاي	 محدوديت	هاي	 و	 توانمندي	ها	
بحران	 مديريت	 در	 زنجان	 	 پزشکي	 علوم	 دانشگاه	
سراسري	 همايش	 غيرسازهاي(،	 و	 سازهاي	 )برنامه	ريزي،	
سوانح	 و	 حوادث	 در	 بحران	 مديريت	 ارتقاء	 راهکارهاي	

غيرمترقبه.
2	 احدنژاد	روشتی،	محسن	)1388(,	مدل	سازی	آسيب	پذيری	.

رساله	 زنجان	 شهر	 موردی	 نمونه	 زلزله،	 برابر	 در	 شهرها	
دکتر	 راهنمايی	 به	 شهری	 برنامه	ريزی	 و	 جغرافيا	 دکتری	

مهدی	قرخلو،	دانشگاه	تهران.

3	 بحران	. مديريت	 فضايي	 تحليل	 	،)139۰( ليال	 احمدي،	
در	بخش	مرکزي	شهرها	با	استفاده	از	GIS	)نمونۀ	موردي:	
به	 کارشناسي	ارشد	 پايان	نامۀ	 تبريز(،	 شهر	 مرکزي	 بخش	
راهنمايي	دکتر	علي	زنگي	آبادي،	دانشکدۀ	علوم	جغرافيايي	

و	برنامه	ريزي،	دانشگاه	اضفهان.
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