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نقش بنيان هاى جغرافيايي در توسعه كالبدى شهر
مطالعه موردى: منطقه 2 شهرى تهران

وحيد كريم مقدم
كارشناس ارشد جغرافيا وبرنامه ريزى شهرى

 دانشگاه آزاد اسالمي – واحد شهر رى

چكيده
به طور كلي همواره مابين مطالعات وطرح هاى توسعه شهرى ومسائل مختلف 
جغرافيايي در راستاى تحقق توسعه كالبد موزون شهرى يا همان توسعه پايدار 
شهرى يك ارتباط منطقي و تنگاتنگ وجود دارد ولي متأسفانه در زمان هاى گذشته 
وحتي در عصرحاضر كمترين توجه به مؤلفه هاى جغرافيايي وبستر محيط طبيعي 

در الگوهاى توسعه شهرى شده است. 
روش  تحقيق،  مهم  روش هاى  از  يكى  حاضر  پژوهش  در  راستا  همين  در 
همبستگي مى باشد كه چگونگى تأثير گذارى پديدهاى مختلف طبيعي و انساني 
اصلي  تأثيرات  پژوهش  اين  در  واقع  در  مي دهد.  نشان  را  يكديگر  روى  بر 
بنيان هاى جغرافيايي موجود در گستره مورد مطالعه همانند تأثيرات توپوگرافي، 
ژئوفورفولوژى، اقليم و... در رابطه با چگونگي جهت گيرهاى توسعه كالبد شهرى 
وهمچنين چگونگي محدوديت ها و فرصت هاى ناشى از عوامل محيط طبيعي بر 
روى توسعه شهرى، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت بايد عنوان شود كه 
مؤلفه هاى  تمامي  كاربست  به  منوط  شهرى،  پايدار  توسعه  تحقق  اصلي  راهكار 

جغرافيايي درالگوهاى شهرسازى مي باشد.
واژه هاي كليدي: توسعه كالبدي - طرح - شهر - محيط طبيعي - مؤلفه - 

توسعه شهري - تهران.

مقدمه 
از آنجايي كه تمام حركات و فعاليتهاي انساني علي الخصوص شهرسازي 
و فعاليت هاي توسعه شهري در بستر محيط طبيعي شكل مي گيرد و با توجه 
به اينكه محيط طبيعي هويت خويش را از بنيان هاي جغرافيايي منطقه طلب 
مي كند، الزامي مي باشد كه در هنگام تدوين طرح  هاي توسعه شهري، محيط 
طبيعي و مؤلفه هاي جغرافيايي منطقه كامًال شناخته شده و ارتباط منطقي بين 
عناصر آن برقرار شود و همچنين بايد به طور اصولي تمام محدوديت ها و 
امكانات طبيعي و انساني منطقه نيز شناسايي شود. زيرا عدم شناسايي عوامل 
غيراصولي  جهات  در  منطقه  و  شهر  كالبدي  توسعه  تا  مي شود  باعث  فوق 

هدايت شده و توسعه پايدار شهري به طور جد به مخاطره بيافتد.
از اين رو هرگونه تدوين و اجراي طرح هاي توسعه شهري بايد با توجه 

به مؤلفه هاي جغرافيايي جهت گيري شود.

بررسي مؤلفه هاى جغرافيايي در منطقه2 تهران
گستره مورد مطالعه از لحاظ جغرافيايي در دامنه جنوبي كوه هاي البرز 

قرار گرفته است. اين منطقه در شمال به شيب هاي جنوب رشته كوه البرز، از 
جنوب به دشت آبرفتي جنوب مركزي، همچنين در شرق و غرب به مسيل هاي 
فرحزاد و اوين- دركه محدود مي شود. شكل كلي منطقه به صورت مستطيلي 
به ابعاد 12 كيلومتر در امتداد جنوب- شمال و 4 كيلومتر در امتداد شرق- غرب 

مي باشد كه مساحتي بالغ بر 5000 هكتار را شامل مي گردد (نقشه شماره 1). 

نقشه 1 - موقعيت منطقه 2 در تهران
و  آب  داراي  است  واقع  تهران  دشت  در  كه  منطقه  اين  جنوبي  نواحي 
هوايي گرم و خشك و نواحي شمالي آن در دامنه كوه هاي البرز معتدل تر 
مي باشد. شيب عمومي در جهت شمال به جنوب مي باشد كه در نقاط مختلف 
از 30 تا 40 درجه در شمال منطقه، تا شيب هاي ماليم 5 تا 10 درجه در 
جنوب منطقه تغيير مي كند. بطور كلي در بررسي الگوى توپوگرافيك منطقه 
مي توان چهار واحد توپوگرافي را به شرح زير تشخيص داد:  (نقشه شماره 2)

1-كوه ها 
باالترين نقطه در اين گستره در حدود 1800 متر از سطح دريا و زاويه متوسط 
شيب بين 30 تا 50 درجه است. برخي از دره هاي كوچك مانند دركه، فرحزاد و 

سولقان در اين منطقه وجود دارد. اين دره ها نسبتاً كم عمق و شيبدار هستند.

2- تپه ها 
اين واحدهاي توپوگرافي بر اثر سايش آب ايجاد شده اند. باالترين نقطه 
در 1500 متري از سطح درياست. زاويه متوسط شيب  در شهر تهران تقريباً 
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بين 20 تا 30 درجه در باال و 30 تا 40 درجه در دامنه تپه ها است. اين تپه ها به 
علت ارتفاع زياد، دره هاي متعدد و شيب هاي نسبتاً تند در دامنه منطقه، از ساير 

مناطق توپوگرافي قابل تشخيص مي باشند.

3- مخروط  افكنه هاي آبرفتي قديمي 
مخروط  افكنه هاي قديمي به صورت وسيعي در كوهپايه رشته كوه البرز 
گسترده شده اند. ارتفاع منطقه مخروط  افكنه هاي قديمي از 1100 تا 1500 
متر تغيير مي كند. اين واحد توپوگرافي به لحاظ  طبقه بندي شيب هاي ماليم 
5 تا 10 درجه و دره هاي نسبتًا عميق تشكيل شده در مخروط  افكنه ، از تپه و 

مخروط  افكنه  جوان قابل تشخيص است.

نقشه 2 - توپوگرافي منطقه 2 تهران

4- مخروط  افكنه  آبرفتي جوان 
مخروط  افكنه هاي آبرفتي جوان به طور گسترده اي در پايين و دهانه دره، 
مخروط  افكنه هاي  در مخروط  افكنه  آبرفتي قديم پراكنده اند. ارتفاع منطقه 
جوان، بين 1100 و 1400 متر است. اين واحد توپوگرافي، به لحاظ طبقه بندي 
آبرفتي  مخروط  افكنه هاي  از  سطوح،  كمتر  فرسايش  و  ماليم تر  شيب هاي 
قديمي و دشت هاي آبرفتي، تشخيص داده مي شود. دره قابل مالحظه اي در 

اين واحد توپوگرافي مشاهده نمي شود. (مطالعات جايكا ، 1380)
بطور كلي با توجه به توضيحات داده شده مي توان عوامل طبيعي مؤثر در 

توسعه شهرى منطقه2 تهران را بدين صورت مطرح كرد :

حوزه جنوب رشته كوه البرز
اين حوزه ازآنجا كه از شمال به كوههاى البرز، از شرق به مسيل دركه 

وازغرب به مسيل فرحزاد محدود است روابط درون آن به طور نسبي فارغ 
از ساير حوزه هاى مجاور است.

تپه هاى دامنه هاى جنوبي البرز
در  ولي  بوده اند  زيستي  مجتمع  هرگونه  فاقد  حوزه ها  اين  اخير  دهه  تا 
سالهاى اخير با روند افزايش ساخت وساز، اين محدوده ها نيز زيرساخت و 
ساز رفته اند، همانند كوى فراز و شهرك مخابرات كه از جمله مجموعه هاى 

سكونتي اين محدوده ها هستند.

محدوده هاى دركه وفرحزاد
محدوده هاى دركه و فرحزاد از جمله روستا هاى قديمي تهران بوده اند 
كه در اثر گسترش تهران اكنون جزئي از شهر تهران شده اند. بافت كالبدى و 
ساختار فضايي اين محدوده ها هنوز بصورت روستايي مي باشد اما ساختار 
عملكردى آنها متحول شده است. از طرفي ديگر بعلت ويژگي هاى خاص 
ييالقي  مراكز  به  محدوه ها  اين  آنها  دلپذير  و  مناسب  طبيعي  و  جغرافيايي 

وتفرجگاهي مردم تهران تبديل شده اند.

حوزه هاى حاشيه مسيل هاى دركه و فرحزاد
شرق مسيل دركه وغرب مسيل فرحزاد از جمله مناطقي هستند كه بعلت 
وجود مسيل و بزرگراه بصورت نواحي جدا افتاده از ساير مناطق پديد آمده اند 
و بعلت ويژگي هاى خاص اين محدوده ها مجموعه متنوعي از مجتمع هاى 
مسكوني درآن به چشم مى خورد. مجموعه باغ فيض و ده ونك در حدفاصل 
بين دره فرحزاد و بزرگراه اشرفي اصفهاني و مجموعه آتي ساز در حدفاصل 

نقشه 3 - گسل هاي منطقه 2 تهران
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مسيلهاى  حاشيه  در  شاخص  حوضه هاى  از  دركه  مسيل  و  چمران  بزرگراه 
منطقه2 مى باشند. و همچنين زورآبادها از جمله بخش هاى ديگر فعال همراه 
(مهندسين  شده اند.  ايجاد  درآمد  كم  اقشار  توسط  كه  هستند  حوزه ها  اين 

مشاورسراوند ،1382)

شهرى  توسعه  در  مؤثر  محيطي  محدوديت هاى  و  قابليت ها 
منطقه2 تهران

عامل توپوگرافي
شهري  جغرافيايي  مطالعات  در  توپوگرافيك  خصوصيات  به  توجه 
كاربردهاي فراواني دارد. از اين رو بررسي هاي توپوگرافيك براي بسياري از 
مسائل شهري مانند  لوله هاي آب، گاز، تخليه آب هاي سطحي و فاضالب 
شهري و يا جهت گيري مسير خيابان ها براي دريافت نور آفتاب، همچنين 
امور حفاظت خاك و آبخيزداري در پيرامون شهر و يا حفظ و ايجاد فضاي 
مكان  يك  ناهمواري  خصوصيات  طوركلي  به  دارد.  شاياني  اهميت  سبز، 
است،  مؤثر  انساني  فعاليت هاي  تجمع  يا  و  پراكندگي  در  نه تنها  جغرافيايي 
بلكه در نهايت يكي از عوامل مؤثر در شكل و سيماي فيزيك ساختمان هاي 

فضايي نيز به شمار مي آيد. (رهنمايي، 1382، ص 83 و 112) 
از طرفي ديگر، يكي از پيامدهاي طبيعي توپوگرافي، عامل شيب مي باشد. 
در اين زمينه مي توان چنين عنوان كرد كه شهرهاي كوهستاني، پايكوهي و يا 
شهرهاي مستقر در دامنه هاي دره اي و مخروط  افكنه ها معموالً شيب دار بوده 
و ضمن اينكه شيب عمومي آن ها در يك جهت است، در جهات مختلف 

نيز داراي شيب هستند. 
وجود اين شيب ها اگرچه از بعضي جهات مانند زيبايي شهر، جلوگيري 
از انباشت مواد تخريبي در سطح شهر و يا شستشوي طبيعي معابر توسط 
رواناب (به هنگام بارندگي) و غيره حائز اهميت است وليكن شيب سطح 
شهرها باالخص شيب هاي بحراني و بيش از اندازه مي تواند مشكالتي نظير 
وقوع سيل، دشواري حمل و نقل درون شهري، اختالل در احداث بناها و 
تأسيسات، حركات و ديناميك هاي دامنه اي مخرب و امثال آن را به بار آورد. 
به طوركلي در اين رابطه بايد گفته شود كه حداكثر شيب زميني كه قرار است 
پيكره شهر بر روي آن استوار گردد معموالً نبايد از 11 درجه تجاوز كند البته 
الزم به ذكر است بسته به شرايط محيط اين مقدار اندكي تغيير خواهد كرد. 

(زمرديان، 1378، ص 27)

عامل توپوكليماى
به  نزديك  و  تهران  شهر  شمالي  نيمه  در  كلي  به طور  منطقه  اراضي 
 ،1 (نواحي  آن  نواحي  بيشترين  همچنين  و  گرفته  قرار  البرز  كوهپايه هاي 
7، 8 و 9 به طوركامل و بخش هايي از نواحي 2، 3 و 4) بين 1800- 1400 
بروز  موجب  كوهپايه ها  با  همسايگي  دارد.  قرار  دريا  سطح  از  باالتر  متر 

جريان هاي هوايي در منطقه مي گردد كه به طور عمده عبارتند از:

الف) جريان هاي محلي دشت و كوه 
باال  سمت  به  و  شده  سبك  و  منبسط  گرم شدن  اثر  هوا در  به طوركلي 

حركت مي كند و برعكس در اثر سردشدن  فشرده و سنگين شده و به سمت 
كوهپايه  مناطق  در  طبيعي  پديده  اين  اثر  بر  مي نمايد.  حركت  كمتر  ارتفاع 
همواره در طول روز جريان هايي از دشت به كوه و در طول شب از كوه 
گرفتن  پيشي  بدليل  امروزه  متأسفانه  ولي  داشت.  خواهد  وجود  دشت  به 
انساني،  فعاليت هاى  افزايش  با  آن  موازات  وبه  شهرسازى  از  شهرنشيني 
كه  بطوري  شده،  فراهم  تهران  هواى  آلودگي  ازحد  بيش  افزايش  موجبات 
جنوب  به  شهر  شمال  از  هوايي  هاى  جريان  توسط  محسوس  بطور  آنچه 
شهر وبالعكس جابجا مي شود همان آالينده هاى معلق خطرناك درجو شهر 

تهران مي باشند.

ب) جريان هاي محلي دره ها 
سمت  به  دره ها  از  خنك  هواي  همواره  تهران  شهر  كوهپايه هاي  در 

قسمت هاي كم ارتفاع جريان دارد. 
البته  هستند.  دارا  را  نقش  اين  دركه  و  فرحزاد  دره هاي   2 منطقه  در 
عمق،  قبيل  از  متعدد  عوامل  به  جريان هايي  چنين  تأثير  محدوده  وسعت 
وسعت و تعداد موانع طبيعي يا مصنوعي موجود در مقابل جهت حركت اين 
جريان هاي هوايي بستگي دارد. (مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 1378، 

ص 147 و 149).

تأثير اقليم بر مورفولوژي و بافت شهري منطقه 2 
ساير  از  متأثر  كه  همانگونه  شهر  بافت  و  ساخت  يا  و  مورفولوژي 
پارامترهاي طبيعي است از شرايط آب و هوايي نيز به غايت تأثيرپذير است.

نقشه 4 - پهنه بندي خطر زمين لرزه در منطقه 2 تهران
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به طوركلي شهرهاي مشرف بر كوهستان (همانند تهران) به دليل وجود 
چنين  و  مي كشند  باال  دامنه ها  روي  به  را  خود  كوه،  مطبوع  و  سالم  هواي 
گسترشي ضمن اينكه در ساخت شهر اثر مي گذارد نوعي طبقه بندي اجتماعي 
كه  بدين معني  مي شود.  واقع  مؤثر  شهر  بافت  در  خود  كه  مي آورد  به وجود 
و  گسترده  و  درشت  بافتي  دامنه اي،  و  مرتفع  بخش هاي  در  رفاه  حاشيه 
مي آورد،  به وجود  را  كمتر)  معابر  با  بزرگ،  و  وياليي  (مساكن  غيرمتراكم 
نامناسب تر  هواي  و  آب  داراي  و  كم ارتفاع تر  قسمت هاي  در  كه  حالي  در 
و  معابر  با  طبقه  چند  كوچك،  فشرده (مساكن  و  متراكم  ريزتر،  شهر  بافت 
...)است. به نظر  مي رسد كه در ميان عناصر جّوي، دو  بسيارو  كوچه هاي 
مي  شهراثر  بافت  وباالخص  درساخت  ازبقيه  خورشيدوبادبيش  عنصرتابش 

گذارد.(زمرديان،1378،ص153و154)
به طوركلي منطقه 2 شهري تهران به دليل قرارگيري در دامنه هاي مرتفع 
و نيمه مرتفع جنوبي البرز داراي توپوگرافي خاص و اقليم مناسب مي باشد. 
از اين رو كامًال از الگوي مطرح شده در مطالب فوق الذكر تبعيت كرده و در 
واقع همين عوامل طبيعي در چگونگي توسعه كالبدي و ساخت بافت شهري 
منطقه مخصوصًا در نيمه شمالي آن تأثيرگذار بوده است. ولي متأسفانه در دو 
دهه گذشته به دليل رشد فزاينده توسعه كالبدي به صورت غير برنامه ريزي 
شده و لجام گسيخته، توسعه كالبدي منطقه صورت آشفته به خود گرفته و 

توسعه پايدار شهري را به مخاطره انداخته است.

منابع آبي و مسيل ها
منابع آبي مسيل ها درگذشته بخشي از بارش هاى حاصل از بارندگي ساليانه 
و قسمتي از آب قنوات قديمي وهمچنين آبهاى سطحي موجود بوده است كه 
باتوجه به محدوده شهربراحتي دفع مي شده وليكن در دهه هاى اخير با وجود 
گسترش سرسام آور شهر تهران به اين مسئله توجه چنداني نشده چنانچه درهنگام 

توسعه كالبدى شهر به زمين هاى حريم اكثر مسيل ها تجاوز گرديده است. 
به اين معني كه در اكثر موارد مسيل ها بكلي زير ساختمان وتأسيسات شهرى 
رفته و پاره اى هم تغيير مسير داده اند، بطوريكه عمًال در وسط شهر مسيل ها 
كارايي نداشته و باالجبار هزينه هاى هنگفتي جهت احداث تونل ها وكانال ها به 

منظور هدايت آبهاى سطحي مصرف شده است. 
برخي از اين مسيل ها كه بهتراست بعنوان فاضالب كش از آنها نام برده شود 
داراى ساختماني بتوني و سرپوشيده اند و برخي فاقد ساختمان مشخصي بوده 
وبصورت طبيعي و روباز با ديواره هاى خاكي و اغلب نامنظم ازميان بخش ها 
ومحله هاى مختلف مي گذرند وفاضالب و زباله هاى اين مناطق را باخود حمل 
مي كنند. به دليل اينكه كف اينگونه مسيل ها ناهموار مى باشد درمواقع ريزش 
شديد باران خارج شدن آب از مسيل ها و جارى شدن سيل امرى بديهي مي باشد.
بطور كلي مسيل هاى اصلي منطقه2 شهرى تهران عبارتنداز: مسيل دركه، 
مسيل فرحزاد، مسيل بهرود حسنك، مسيل سيل برگردان ومسيل مطهري كه 
ازاين ميان دو مسيل يا به عبارتي دو رودخانه دركه وفرحزاد در تمامي فصول، 
آب داشته وتقريباً رودخانه هاى دائمي بحساب مى آيند كه به ترتيب ازسمت شرق 
وغرب تا نواحي جنوبي منطقه جارى مي باشند ولي متأسفانه اين فرصت بسيار 
عالي درسطح شهر بدليل توسعه كالبدى ناموزون با بستر محيط طبيعي، بسيار كم 

رنگ شده و روندى رو به زوال رادر پيش گرفته است. 

مخاطرات محيطي و آسيب پذيرى منطقه 2
بطور كلي منطقه 2 شهرى تهران به علت عبور گسل هاي متعدد اصلي و 
فرعي يكي از حساس ترين و آسيب پذيرترين مناطق تهران به شمار مي رود و 
همچنين همجواري قسمت شمالي منطقه با نواحي كوهپايه اي جنوب البرز، 
باعث به وجود آمدن حركات دامنه اى، علي الخصوص زمين لغزش هايي در 
را  منطقه  آسيب پذيري  و  حساسيت  امر  همين  كه  است  شده  منطقه  شمال 
در مواجهه با عوامل محيط طبيعي (بنيان هاي جغرافيايي) دوچندان مي كند.     
با توجه به وجود گسل هاى اصلي ، شمال تهران و نياوران كه با ساز وكار 
راندگي ازگروه اول (داراى طول بيش از ده كيلومتر) وگسل هاى داووديه و 
باغ فيض با ساز وكار راندگي ازگروه دوم(داراى طولي بين 2 تا 10 كيلومتر) 
در منطقه،  مي توان پهنه بندى خطر زمين لرزه  در منطقه2 شهرى تهران را 

بدين صورت ارائه نمود : (نقشه شماره 3 و4)

پهنه حريم گسلش 
در اين ناحيه كه دو طرف گسل هاي اصلي را با عرض تقريبي 1000 
تكان هاي  زمين،  وجابه جايي  گسلش  خطر  بر  عالوه  مي شود،  شامل  متر 
بسيار شديد و ويرانگر زمين لرزه با شتاب افقي حدود 0/8 شتاب ثقل (براي 
زمين لرزه اي با بزرگي حدود 8 ريشتر) قابل انتظار است. در پهنة مورد بحث 

نواحي حصارك، فرحزاد و دركه جزو اين منطقه مي باشند.

پهنه ويراني بسيار شديد 
در اين ناحيه كه باندي به عرض 3 كيلومتر را در دو طرف خط گسل 
پهنه  اين  در  دارد.  وجود  شديد  بسيار  ويراني  امكان  مي شود.  شامل  فعال 
ثقل  شتاب   0/7 تا   0/5 حدود   (M.C.E) زمين  حركت  افقي  شتاب  بيشينه 
پهنه  اين  بود.  خواهد  متغير  ريشتر)   7 حدود  بزرگي  با  زمين لرزه اي  (براي 

مناطقي مانند پونك و شهرك غرب را دربر مي گيرد.

پهنه تكان هاي شديد يا ويراني شديد 
اين ناحيه به عرض 7 كيلومتر و در راستاي خاوري- باختري پهنه ويراني 
ميزان  است.  شده  واقع  مركزي  تهران  در  ري  و  تهران  ميان  و  شديد  بسيار 
حداكثر شتاب حركت افقي زمين در اين پهنه بين 0/3 تا 0/5 (براي زلزله 
با بزرگي بيش از 7 ريشتر) برآورد شده است. صادقيه، شهرك ژاندارمري، 
كوي نصر و نواحي جنوبي منطقه در اين پهنه قرار دارند. (سازمان زمين شناسي 

و سازمان انرژى اتمي ايران ، 1362)

تشديد ناشي از تأثير توپوگرافي 
اثر بزرگنمايي و تقويت عوارض و پستي و بلندي زمين بر امواج زلزله 
پديده ديگري است كه سبب بزرگ تر شدن حركت لرزه اي زمين در باالي 
تپه ها و كوچك شدن آن در قعر دره ها مى شود. ميزان بزرگنمايي حركت هاي 
زمين بستگي به نسبت طول موج زلزله، عرض تپه، ارتفاع و زاويه برخورد 
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امواج با سطح زمين دارد. قسمت شمال و مياني منطقه 2 كمابيش به صورت 
تپه ماهور است و امكان ظهور چنين پديده اي در موقع زلزله وجود دارد و در 

آن صورت ساختمان هاي قله تپه ها بيشتر تخريب خواهند شد.
مسئله تشديد ناشي از تأثير توپوگرافي در تهران هنگام وقوع زلزله امري 
جّدي است و براي ساختمان هاي موجود پارامتر تشديد در آسيب پذيري آنها 
مؤثر است. طبق تحقيقات انجام شده، در آسيب پذيري نسبي مناطق مختلف 
تهران با توجه به پارامتر تشديد، منطقه 2 در زمره مناطق بحراني بوده است.

 
حركات دامنه اى درمنطقه 2

در  درجه،   15 باالي  شيب  با  زمين هاي  تهران  شهر  در  به طوركلي 
معرض حركات دامنه اي هستند، در اين جا الزم به ذكر است كه با توجه به 
فراواني  بيشترين  زمين لغزه ها  دامنه اي،  حركات  بين  شده  انجام  بررسي هاي 
را دارند و براي شهرها خسارات جاني و مالي ناگهاني و شديدي را ايجاد 
مي كنند و ريزش ها در گروه بعدي قرار دارند. اين امر با چگونگي حركت 
لغزش  (زمين  دارد.  مطابقت  مطالعه  مورد  گستره  فوقاني  پاره  در  دامنه اي 
فرحزاد در سال 1383 و ريزش سنگ ها در محدوده دركه). (مقيمي، 1385، 

ص 237، 238، 240، 241) 
بطور كلي عوامل بوجود آورنده زمين لغزش ها به دو دسته طبيعي وغير 
وقوع  عوامل  تحقيقات،  نتايج  آخرين  طبق  ولى  مى شوند،  تقسيم  طبيعي 
وفرسايش  زياد  شيب  آب،  زلزله،  عوامل  مى توان  را  لغزه  زمين  پتانسيل  يا 
درمنطقه  شده  انجام  بررسي هاى  به  توجه  با  راستا  همين  در  دانست.  خاك 
فرونشست  طرشت،  بلندى هاى  پونك،  آباد،  سعادت  بلندى هاى  تهران،    2
اوين- تجريش- نياوران مناطق مستعد زمين لغزه  علي الخصوص در هنگام 

وقوع زلزله مى باشند. (مهندسين مشاور سراوند ، 1382)

پيشنهادات
1- طراحي و ايجاد بركه هايي در شمال منطقه كه توسط مسيل ها تغذيه شوند 
و عالوه بر كنترل سيالب نقش ذخيره سازي آب هاي سطحي و درياچه هاي 

تفريحي را نيز داشته باشند.
2- كنترل و حفاظت از دو رود – درة دركه و فرحزاد هم از نظر عدم رعايت 
حريم آن ها در برابر ساخت و سازها و هم در برابر تخريب محيط زيست 
آنها در برابر فعاليت هاي انساني و همچنين جلوگيري از تخليه غيرمجاز زباله 

و نخاله هاي ساختماني در مسيل ها و رودخانه هاي مذكور.
در  زيبا  مناظر  و  اكولوژيك  توان هاي  وجود  سبب  به  مي شود  پيشنهاد   -3
دو رود – درة دركه و فرحزاد، مسيرهايي جهت تماشاي مناظر، قدم زدن، 

دوچرخه سواري و اسكيت در طول اين دو رود – دره طراحي شوند.
4- حفاظت از تپه هاي درون شهري منطقه در برابر توسعه كالبدي شهر به 
اكولوژيك اين پهنه ها در راستاي كيفيت بخشيدن به شرايط  دليل عملكرد 
هوايي، ايجاد  محيطي شهر از جمله متعادل كردن و تلطيف شرايط آب و 

چشم اندازهاي زيبا و ... در جهت تحقق توسعه پايدار شهري.
در  شهري  كالبدي  توسعه  و  ساز  و  ساخت  محدوديت هاي  ايجاد   -5

عرصه هايي با شرايط ناپايداري ژئوتكنيكي، مستعد لغزش و شيب هاي بسيار 
تند بويژه در ارتفاعات شمالي منطقه (تراز 1800 متر).

6- پيشنهاد مي شود به منظور رعايت اصول توسعه پايدار شهري، سازمان هاي 
ذيربط بطور روشن و شفاف تمامي حريم هاي ممنوعه شهري (گسل ها و...) 
را مشخص و بطور كامل اطالع رساني كرده و ضوابط و مقرراتي غيرقابل 

تغيير در اين راستا اتخاذ كنند.
7- بررسي دقيق حداقل هاي دما و حداكثرهاي بارش در فصل زمستان جهت 
آمادگي در مديريت بحران شهري در مواجهه با مسائل حاد اقليمي و عدم 

ترديد در تصميم گيري هاي فوري.
8- پيشنهاد مي شود، ساختمان هايي كه بر رأس تپه هاي منطقه بنا مي شوند، 
كامًال ضوابط ايمني را رعايت كرده، زيرا در تپه ها اثر تشديد بزرگنمايي بر 

اثر توپوگرافي باعث تشديد زمين لرزه مي شود.
بلند  ساختمان هاي  ريزش  از  ممانعت  جهت  الزم  تسهيالت  پيش بيني   -9
مجاور كريدورهاي ايمن و انسداد آنها هنگام زلزله، (حفظ حريم كريدورهاي 

اصلي و امن).
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