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ABSTRACT 

Introduction: One of the effective aspects to reduce the vulnerability of urban areas to earthquake risk is 

urban land use planning as the core of urban planning. Changing the way land is used in cities with the 

aim of reducing earthquake damage is one of the solutions that has been proven to play an effective role 

in dealing with earthquake damage. Urban land use planning is able to reduce the vulnerability of urban 

areas by formulating zoning rules and regulations (elevation, compaction and function) land separation, 

allocation of sufficient space for various activities, considering the compatibility of uses, determining the 

boundaries of hazardous areas, transfer of incompatible uses, enforcing rules and regulations about the 

appropriateness of development, and ultimately predicting the conditions and requirements of the crisis 

Methodology: In this research, based on the descriptive-analytical method, we first examine the urban 

land use planning to deal with earthquake damage, according to three indicators of land use mixing, 

which include accessibility, multiplicity (density) and how distributed. Afterwards, using the activity 

relationship diagram, the degree of necessity of proximity of each user to another user based on the 

criteria of compatibility, desirability, capacity and dependence are defined, and the activity relationship 

diagram is proposed. 

Result and Discussion: The special function of these uses (during and after the crisis) is to create a 

suitable space and place for the community and the citizens to take refugees during the accident and to 

make appropriate arrangements for the necessary accommodation of the injured people.Paying attention 

to the location of these land uses in the city and their relationship with other land uses increases the 

efficiency of the city in the face of an earthquake crisis. 

Conclusion: The results show that it is possible to evacuate people quickly and provide relief whenever 

neighborhoods are observed in determining urban land use and incompatible uses are not placed next to 

each other. Also, if the land uses in the city are distributed in a way that causes decentralization, it can be 

expected that the city's vulnerability to earthquakes will be greatly reduced. 

KEYWORDS: Activity Relationship Diagram, Vulnerability Reduction, Urban Land Use, Earthquake 

Crisis, Urban Planning 
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    چکیده
ریززی کزاربری زمزیه شزهری بزه  نزوان ر خطر زلزله، برنامهپذیری مناطق شهری در برابهای مؤثر در جهت کاهش آسیبیکی از جنبه مقدمه:

های ناشزی از زلزلزه، یکزی از راهکارهزایی ریزی شهری است. تغییر در نحوة استفاده از زمیه در شهرها با هدف کاسته آسیبهستة اصلی برنامه

 های زلزله به اثبات رسیده است.است که نقش مؤثر آن در مقابله با آسیب

بنزدی )ارتفزا ی، تراکمزی و کزارکردی( تفکیزض اراضزی، ت  زیص ریزی کاربری اراضی شهری با تدویه ضوایط و مقررات منطقزهبرنامه :هدف

های ناسازگار، تدویه ضزوابط و ها، تعییه حریم نواحی خطرناک، انتقال کاربریفضاهای کافی برای انواع فعالیت، در نظر گرفته سازگاری کاربری

 باشد.پذیری مناطق شهری میبینی شرایط بحران و نیازهای مطرح در آن، قادر به کاهش آسیبتوسعه و نهایتاً پیش مقررات در زمینه تناسب

های ناشیی ا   زززیه، ریزی کاربری اراضی شهری برای مقابله با آسیبتحیلی، ابتدا به بررسی برنامه -در این پژوهش براساس روش توصیفی :یشناسروش

باشند، پرداخته شده است. سپس با استفاده ا  نمیودار ی تو یع میپذیری، کثرت )تراکم( و نحوهها که شامل دسترسیشاخص ار یابی اختالط کاربری طبق سه
هیا م رابطه فعازییتها، درجة ززوم نزدیکی هر کاربری با کاربری دیگر براساس معیارهای سا گاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی تعریف و دیاگرارابطة فعازیت

 پیشنهاد شده است.

ها )حیه و بعد از بحران(، ایجاد فضا و مکانی مناسب برای اجتمزاع و پنزاه گزرفته شزهروندان در حزیه وقزوع کارکرد ویژه ایه کاربری: هاافتهی

هزا بزا ها در شزهر و ارتبزاآ آنکاربری دیدگان و ... است. توجه به نوع قرارگیری ایهحادثه و انجام تمهیداتی مناسب برای اسکان ضروری آسیب

 دهد.ها، کارآیی شهر را در برابر بحران ناشی از زلزله، افزایش میسایر کاربری

های ناسزازگار در کنزار ها ر ایت گردد و کاربریدهد که هرگاه در تعییه کاربری اراضی شهری، همجوارینتایج پژوهش نشان می :یریگجهینت

ای توزیع شوند کزه سزبب گونهها در شهر بهگردد. همچنیه اگر کاربریند، امکان ت لیه سریع افراد و امدادرسانی فراهم مییکدیگر قرار داده نشو

 پذیری شهر در برابر زلزله تا حد زیادی کاهش یابد.توان انتظار داشت آسیب دم تمرکز گردند، می

 

ژه  ریزی شهریهای شهری، بحران زلزله، برنامهربریپذیری، کانمودار رابطه فعالیت، کاهش آسیب ها:کلیدوا
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  مقدمه
-ناپذیر فرر  یریها یک رخداد اجتنابهای آناز نیروهای طبیعی و فعالیت ینیبشیپرقابلیغیک تصادف، یک جنبه  عنوانبهزلزله 

. آیرادگی اسرتی زلزلره ترین عوایل در کاهش ضایعات زلزله، وجود آیادگی قبلی یک جایعه برای برخورد برا پدیرد شود. یکی از یهم
ریرزی طراحری و برنایره یاگونهبهریزی، شهرها را توان با استفاد  از تمهیدات برنایههای گوناگونی دارد و ییزله جنبهبرای برخورد با زل

ها و صدیات ناشی از زلزله در شهرها در بسریاری از ها وارد شود. بررسی ییزان آسیبکرد که به هنگام وقوع زلزله کمترین آسیب به آن
ریزی و شناسایی و کاهش خطرات شهری یستقیم به وضعیت نایطلوب برنایه طوربهدرصد باالیی از صدیات  یوارد نشان داد  است که

های ناکارآیرد ها و زیرساختشد  است. عوایل یتعددی همچون کاربری نایناسب زیین، ساخت و طراحی نایناسب ساختمانیربوط یی

سرازی دهرد ایمرن(. این یوضوع نشان یری1994، 1، ترایبل و ویستوکرهای انسانی شد  است )شهری یوجب افزایش خطر سکونتگا 

سازی بناها جستجو نمود و یکی از این سرطو،، های انسانی در برابر خطرات زلزله را باید در سطوحی فراتر از یقاومگا شهرها و سکونت
های ارتبراطی های شهری، شبکهت و زیرساختهای شهری )ساختمانی، جمعیتی(، تأسیساشهرسازی است. فرم شهر، بافت شهر، تراکم

، حبیرب و یجتهردزاد ، باشند )ایینیکنند  در نحو  رفتار شهر در برابر زلزله ییعوایل یؤثر و تعیین ازجملهشهر و کاربری زیین شهری 
 در برابر زلزله دارد.پذیری های شهری، نقش یهمی در کاهش آسیبریزی بهینه کاربری زیین(. در ییان این عوایل، برنایه1389

ریزی کاربری اراضی شهری تعیین چگونگی عنصر کاربری زیین، داللت بر اختصاص زیین برای یقاصد یختلف دارد. هدف از برنایه
گررا،  ونقرلحملیک جزء کلیردی در توسرعه  عنوانبهها ی اخیر اختالط کاربریهای یختلف است. در دههاختصاص نواحی به کاربری

هرای اراضری ارزیابی کاربری(. 663: 2005، 2های سنتی، توسعه هوشمندسازی و شهرسازی نوین یطر، شد )سانگ و نپهتوسعه یحل
ریزی کراربری کند. برنایهیکانی شهرها ایفا یی -فضایی یدهسازیانریزی شهری، نقش یهمی در هسته اصلی برنایه عنوانبهشهری 

ها و نیازهای جایعه شهری سایان بخشید  و ایرن ست که یحیط انسانی را یطابق خواستههایی ایجموعه فعالیت درواقعاراضی شهری 
ها بیشرتر از پریش شرد  و ایرن ارتباط و وابستگی بین کاربری ،دهد. با توسعه شهرریزی شهری را تشکیل یییقوله هسته اصلی برنایه
لرزوم  رونیازاتر از گذشته باشد. تر و پیچید گسترد  یراتببها هثیر عملکرد یک کاربری خاص بر دیگر کاربریأیوضوع باعث شد  که ت

به توسعه پایدار شهری ایفا  دنیدررستواند نقش یهمی صحیح ییو ریزی دقیق ریزی و طراحی شهری بسیار نمایان است. برنایهبرنایه
های شهرسازی و توسعه پایدار شرهری نبرود  و همچون ایران بیشتر یناطق شهری یطابق با استاندارد توسعهدرحالکند. در کشورهای 

های ناسازگار در یجاورت یکردیگر، یوجرب پرایین ساکنین و قرارگیری کاربری ازییوردنعدم فراهم نمودن تسهیالت و خدیات شهری 
 (.1394، یسگری و کاویاریسعدی)واعظی،  های یرتبط گردید  استها و فعالیتیی کاربریآآیدن سطح کیفیت و کار

 براثرراز نیمره دوم قررن بیسرتم  یطورکلبه(. 2012، 3ای در حال شهری شدن هستند )دوتافزایند  طوربهسرتاسر جهان، کشورها  در

-هرایی در ویگگری( و نا به سایانی96: 2007،  4، یون و ایکسیبرنایه، تغییرات وسیعی نیز از یقیاس یحلی تا جهانی )نامشهرنشینی بی

های اجرایی در طر، یدیریت بحران در ینراطق شرهری، توجره بره ترین گامآید  است. از یهم به وجودهرها های کاربری اراضی در ش
پرذیری، نقرش یهمری را در ریزی کاربری اراضی شهری است. توجه ویگ  به این آسیبپذیری انسانی و فیزیکی یناطق در برنایهآسیب

 افتهینتوسرعههرای بری زیین در جوایعی که هنوز در حال رشد هستند و دارای زیرینریزی کارنماید. برنایهتعیین یقیاس بحران ایفا یی
است که یعموالً ابعاد فراترری از  شد لیتبدریزی برای کاربری اراضی به یک یعضل بسیار پیچید  باشند، بسیار یفید است. ایا برنایهیی

بحران سیاسری  صورتبهزیین شهری و یبارز  برای تأیین یسکن، یعموالً طلبد. در این کشورها یسائلی یانند گرانی ریزی را ییبرنایه
ها و فضراهای عمرویی در های کاربری اراضی و همچنین طراحی نایناسب خیابانشود. حتی یدیریت ضعیف طر،و اجتماعی ظاهر یی
هرا، نقرش بسریار ان و آرایش فضایی کاربریتواند در ایجاد جرم و جنایت و اغتشاش بسیار یؤثر باشد. بنابراین چیدییناطق شهری، یی

وجود اثرات ینفی باعث اخرتالل  چراکهها است ی بین آنکنند. ضرورت ارزیابی کاربری شهری، رابطهیهمی در یناطق شهری ایفا یی
های یختلرف ت کاربریریزی درسگردد. لذا طراحی و برنایهها و وجود اثرات یثبت، افزایش کارآیی فعالیت شهری ییکاربری در فعالیت

 باشد. یؤثرسازی یناطق شهری تواند در بهینهشهری یی
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 صرورتبههرا اوالً های شهری را به صورتی جانمایی و طراحی کند کره ایرن کراربریریزی شهری باید کاربریدر حقیقت برنایه
هرچه بهتر طرر، یردیریت بحرران تسرهیل کنرد.  های یقاوم در برابر زلزله عمل نماید، ثانیاً شرایط الزم را برای اجرایگا سکونت
ی ناکارآید شهر، بافرت شرهری فشررد ، های شهری، شبکههای نایناسب زیینوضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربری درواقع
در  های شهری باال، وضعیت بد استقرار تأسیسات زیربنایی شهر و کمبود توزیع یناسب فضاهای براز شرهری، نقشری اساسریتراکم

هرای های وارد به شهرها در برابر زلزله دارند. بنابراین هدف اصلی این یقالره تبیرین یفهروم و ابعراد شراخ افزایش ییزان آسیب
-ریزی شهری در کاهش آسریبی اصلی برنایههسته عنوانبهریزی کاربری زیین های شهری و  بیان نقش برنایهاختالط کاربری

 ت. پذیری شهر در برابر زلزله اس

شرد. ایرا در یک یفهوم ایستا، یحصولی قطعی و نهایی تصور یری عنوانبههای اولیه خود در یک قرن پیش کاربری زیین در دیدگا 
یک یفهوم پویا به یعنی ارتباط یستمر بین انسان و زیین و چگرونگی اسرتفاد  انسران از ایرن  عنوانبههای نوین، کاربری زیین دیدگا 

(. نخستین نظریة کاربری اراضی از جانب فن تونن در کتاب ایالت ینفرد یطر، شد. وی این نکته را یطرر، 2005، 1ط است )لیتمنارتبا

یرابی شرهرها و الگروی ی فرن ترونن، یکرانی یستقیم وجود دارد. در نظریرهکرد که بین کاربری اراضی و فاصله تا یرکز شهر، رابطه

، 2الی -قررار گرفرت )تری یوردتوجرهی یحل تولید از بازار( های تولید کاال )فاصلهه با کاهش هزینههای شهری در رابطکاربری زیین

ی شرهرها ی شناخت رابطه بین شهر و عوایل تأثیرگذار بر تکوین و توسرعهگونه یطالعات کاربری اراضی، بیشتر بر پایه(. این20: 1981
هرا در تبیرین بیشتر، این عوایل در چهارچوب نظریه و یدل ارائه شردند. اولرین ترالش استوار بود. ایا در اوایل قرن بیستم برای تشریح

: 1979، 3تئوریکی و سیستماتیکی کاربری اراضی به اقدایات افرادی یانند برگس، یک کینز، هریس، المن و فایری یربوط است )چاپین

هرای آنتروپری و ن چند عملکردی نرواحی شرهری از شراخ نایه تحصیلی خود با عنوان سنجش ییزا( در پایان2007) 4(. کجتازی16

( در یقاله خود با عنروان 2011) 5، بول و ییدلتونهای شهری استفاد  نمود  است. کریستینسیمپسون برای سنجش ییزان تنوع فعالیت

اند و بره ایرن روپی استفاد  کرد ی اختالط کاربری از شاخ  آنتروی تأثیرگذار است؟ برای یحاسبهاختالط کاربری چقدر بر رفتار پیاد 

هرای نایه خود برا عنروان یحردودیت( در بخشی از پایان2012) 6روی دارد. جونزاند که اختالط کاربری تأثیر قوی بر پیاد نتیجه رسید 

اربری اراضری در به سنجش اختالط کر GISکاربرد اصول کاربری اراضی در لینکولن نبراسکا با استفاد  از روش آیار  کانونی در یحیط 

( در تحقیقی 2014) 7، بوآرنت و هندیاست. اسپیرس برای تحلیل کانونی بهر  برد  3*3های این شهر پرداخته است. وی از همسایگی

توانرد بره با عنوان تأثیرات اختالط کاربری بر استفاد  از وسایط نقلیه به این نتیجه رسید  است که اختالط نوع خاصری از کراربری یری

( در پگوهشی برا عنروان ترأثیر اخرتالط 2014) 8، ابد و جی هانها کمک کند. نبیلش حضور و عبور و یرور وسایل نقلیه در خیابانکاه

های آنتروپی، دسترسی و نسبت کاربری به واحرد یسرکونی بهرر  کاربری بر سریایه اجتماعی برای سنجش اختالط کاربری از شاخ 
 ی ینتخب در قاهر  بود  است. یحله 6ر تأثیر اختالط کاربری بر سریایه اجتماعی در اند. نتایج این تحقیق بیانگبرد 

گردد. با وجرود گذشرت چهرار دهره از ی شهری برییهای توسعهی طر،ی یطالعات کاربری اراضی شهری به تهیهدر ایران، پیشینه
های هادی، جایعه، تفضریلی و ی شهری )شایل: طر،توسعه هایهای طر،ی پر فراز و نشیب شهرسازی نوین در ایران، پیشنهادپیشینه
هرای تجربری هرای آن براسراس نظریرههای کراربری اراضری اسرت کره داد ها و نقشههای سرانهسازی(، یحدود به ارائه جدولآیاد 

سرقاپور، ایرزدی و سلطانی،  (.159: 1391و عمادالدین، اکبری کارشناسان یربوطه است که تنها با دیدی کالبدی تدوین شد  است )علی
شهری و تأثیرپذیری از تنوع کاربری زیین نقش تنوع کاربری زیرین برر ( در تحقیق خود با عنوان تولید سفرهای درون1390) شیرپاک

بی ( در یقاله خرود بره ارزیرا1392)اند. جوادی، طالعی و کریمی داختهیحدود  یسکونی شهر شیراز پر 4تولید سفرهای درون شهری در 

                                                 
1 Littman 
2 T-lai 
3 Chapin 
4 Kajtazi 
5 Christian, Bull and Middleton 
6 Jones 
7 Spears, Boarnet and Handy 
8 Nabil, Abd and Gehan 
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هرا بررای تعیرین تنروع کراربری از شهرداری تهران پرداخته است. آن 7ها در نواحی و یحالت ینطقه های تعیین تنوع کاربریشاخ 
( 1394) پور، کارآیوز و فخرارزاد معیلاند. اسهیرشمن، آنتروپی، اتکینسون و شاخ  جینی استفاد  کرد  -های تعادل، هرفیندالشاخ 

هرای کراربری ها، گونهها، وضعیت طبقات ساختمانور تشخی  و تعیین وضعیت اختالط کاربری، نظام کاربریدر پگوهش خود به ینظ
گانه ینتخب با استفاد  از تکنیک دلفری یختلط و باالخر  ییزان و شدت این پدید  در خیابان کاشانی شهر یزد بر حسب یعیارهای یازد 

 و ضریب آی.ای.اف، بررسی کردند. 
 توان دریافت که تاکنون یطالعه جایعی به ینظور برنایه ریزی و طراحی چیدیان قرارگیری کراربریر تحقیقات یرتبط، ییبا یروری ب

 شود.های ناشی از زلزله صورت نگرفته است. بنابراین در پگوهش حاضر به این یسئله پرداخته ییاراضی شهری، جهت کاهش آسیب

  ژوهشروش پ
های شهر در کنرار یکردیگر و جایگرا  کاربردی و با در نظر گرفتن اهمیت نحو  قرارگیری کاربری -یاین پگوهش از نوع بنیاد  

تحلیلی انجام شد  است. در ابتردا بره انجرام یطالعرات  -پذیری ناشی از بحران زلزله با روش توصیفیاین یوضوع در کاهش آسیب
های شهری بره یطالعره و بررسری کترب، در زیینه اختالط کاربری ای اقدام گردید و ضمن یروری بر تحقیقات انجام شد کتابخانه

های شهری پرداخته شد. در یرحلره بعرد، های علمی و یفهویی ارزیابی اختالط کاربریها و روشاسناد و یقاالت در خصوص یدل
ها کره شرایل اختالط کاربریهای ناشی از زلزله، طبق سه شاخ  ارزیابی ریزی کاربری اراضی شهری برای یقابله با آسیببرنایه

ی ها، درجرهی فعالیتباشند، بررسی شد  است. سپس با استفاد  از نمودار رابطهی توزیع ییپذیری، کثرت )تراکم( و نحو دسترسی
لزوم نزدیکی هر کاربری با کاربری دیگر براساس یعیارهای سازگاری، یطلوبیت، ظرفیت و وابستگی تعریف شد  است. در آخر یک 

 پذیری شهر در برابر بحران ناشی از زلزله، پیشنهاد شد  است. ها جهت کاهش آسیبلگوی قرارگیری کاربریا
های یختلف اسرت. از ایرن نمرودار بررای ها و بخشها تقریباً بهترین تکنیک برای تعیین ارتباط بین فعالیتنمودار رابطة فعالیت
شرود و بردین ها ثبت ییی لزوم نزدیکی آنشوند و درجهبه دو با هم یقایسه یی ها دوها یا بخشی فعالیتتحلیل و بررسی رابطه

(. این 2017، 1فر و تاجیها دور از هم قرار گیرند )شایانها باید در نزدیک هم و کدام بخششود که کدام بخشترتیب یشخ  یی
 نمودار در یوارد زیر کاربرد دارد:

 ها بخش ( تعیین بهترین ترتیب اولیه استقرار1
 های یختلف های یختلف یک بخش و بخشی ارتباط بین فعالیت( نشان دادن نحو 2
 (.253: 1984،  2، وایت و جانها )تاپکینسی فعالیتای جهت رسم دیاگرام رابطه( یقدیه3

ن دادن دالیرل ایرن ها و در عین از اعدادی بررای نشرای فعالیتدر این نمودار از برخی عالئم کیفی برای یشخ  کردن رابطه
ها توسط ریچارد ییروتر انجرام ی اهمیت نزدیکی فعالیتبندی این عالئم کیفی از لحاظ درجهشود. یک نوع طبقهروابط استفاد  یی

 (.1باشد )جدول گرفته است که به صورت زیر یی

 1جدول 
 هادرجة نزدیکی فعالیت

 توضیحات درجه اهمیت عالئم

A یک بودن دو یکان یطلقاً الزم است.نزد یطلقاً الزم 

E نزدیک بودن دو یکان اهمیت خاص دارد. اهمیت خاص 

I نزدیک بودن دو یکان یهم است. یهم 

O نزدیک بودن دو یکان خوب است. یعمولی 

U نزدیک بودن دو یکان یهم نیست. غیر یهم 

X دور بودن دو یکان بهتر است. نایطلوب 

XX ودن دو یکان ضروری است.دور ب کایالً نایطلوب 

 

                                                 
1 Shayanfar & Taji 
2 Tompkins, White and John 
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-باید نزدیرک و فعالیرت Eهای شوند باید حتی االیکان همسایه باشند. فعالیتبا یکدیگر یربوط یی Aهایی که با درجه فعالیت

داشته  Xها با یکدیگر رابطه تقریباً نزدیک به هم باشند. دو فعالیت یمکن است به علت سر و صدا، ایکان خطر و نظایر این Iهای 
شوند. این اعرداد برا درجره و کنند در قسمت پایین هر خانه وارد ییها را بیان ییباشند. همچنین اعدادی که دالیل نزدیکی فعالیت

 ها برای یخاطب خوانا باشد. شود تا دلیلتوضیح اهمیت در جدولی پایین نمودار درج یی
 

 
 های یک کارخانه ای از نمودار رابطه فعالیتنمونه .1شکل 

 (2019) قوچانی و همکاران :ازرگرفته ب

 تعاریف و یفاهیم
ای شود. از این رو، عد کاربری زیین عبارت است از نحو  یا نوع استفاد  از زیین به جهت نوع فعالیتی که در آن انجام یی  

های ی و پوششهای انسان در زیین و ینابع طبیعدانند. کاربری زیین بر فعالیتهای کاربری زیین ییشهرسازی را همان سیاست
 (. 1389باشد )ایینی و همکاران، یی سطح زیین تأکید دارد و به یعنای الگوی توزیع فضایی یا جغرافیایی عملکردهای یختلف شهر

علررم تقسرریم زیررین در یکرران برررای کاربردهررا و یصررارف یختلررف زنرردگی  ریهه ک رههاربرک اراضهه:  هه رک برنامههه

(. 1392گیررد )جروادی و همکراران، و انتظرام فضرایی یناسرب و کرارا صرورت یریی یرؤثر از زیرین است که به ینظور اسرتفاد 

رابطره  یبرا رعایرت قیرودات خراص خرود شریو  کره اسرت شرهری ایرور های سرنجید  دریک سری تصمیمریزی شهری برنایه
یتفراوتی کره  هرایهرا و یحریطدهری یکرانسرازیاند. کنربنردی یریانسان را با یحیط شهری در قالبی بهینره طراحری و طبقره

هرای فرردی و بنردی، یعنروی و فرهنگری در همره شرکلباید شرایط رشرد و توسرعه زنردگی جایعره را در تمرام ابعراد یرادییی
 .اجتماعی فراهم آورد

بافت فیزیکی یرک شرهر براسراس ینشرور آترن بره طرور کلری بره چهرار نروع کراربری  هاک   رک بندک راربرکطبقه

بنردی نرد از نرواحی یسرکونی، کرار، اوقرات فراغرت و شربکه ارتبراطی. از طرفری در یرک دسرتهشوند کره عبارتعمد  تقسیم یی
شروند کره عبارتنرد هرای فرعری تشرکیل یریدسرته تقسریم و هرر دسرته از گررو  9های شهری به طور کلی به تر، کاربریجایع

گرری و گذرانرردن اوقررات از یسررکونی، صررنایع سرربک، صررنایع سررنگین، حمررل و نقررل و تأسیسررات، تجرراری، خرردیاتی، فرهن
بره طرور  اراضری شرهری(. 1392فراغت، ینرابع تولیردی و اسرتخراج ینرابع، اراضری برایر و ینراطق آبری )جروادی و همکراران، 

و سراز  سراخت هرایی هسرتند کره زیررهرای دایرر زیرینزیرین .شرودهرای برایر و دایرر تقسریم ییکلی به دو گرو  عمد  زیرین
اصری ندارنرد. هرر یرک از دو گررو  کره در خ کراربری شرهریهرایی هسرتند کره هرای برایر یرا خرالی زیریناند، ایرا زیرینرفته

هرای تروان کراربری. در یجمروع یریهرای یختلفری دارنردبنردیطبقره شروند،های پر و خالی قلمرداد یرییطالعات شهری زیین
 -ای و عررالی، اداری، ورزشرری، بهداشررتیبنرردی کرررد: یسررکونی، تجرراری، آیوزشرری، آیرروزش حرفررهشررهری را اینگونرره تقسرریم

ذهبی، صررنعتی، تأسیسررات و تجهیررزات شررهری، خرردیات جهررانگردی و پررذیرایی، ینرراطق نظررایی، حمررل دریررانی، فرهنگرری، یرر
 و نقل و انبارها، فضای سبز، اراضی کشاورزی و یزارع، سایر کارکردهای شهری و اراضی بایر.

http://fekrebozorg.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-land-use-planning/
http://fekrebozorg.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/
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ه ینبرع هرای حرداقل سرشرود کره از ویگگریاختالط کاربری یعموالً به عنروان یرک طرر، تعریرف یری ها اختالط راربرک

-کنرد. ایرا تعریفری کره ایرروز  بررای کراربری یخرتلط اسرتفاد  یریفروشی، یسکونی و تجراری اسرتفاد  یریدرآید یعنی خرد 

کننرد. اخرتالط کراربری بره ارتبراط و نزدیکری شود، ترکیبی از اجرزاء و یتغیرهرای گونراگونی اسرت کره همره برا هرم کرار یری
کنررد. برخرری آن را برره عنرروان الگرروی نرراهمگن یختلفرری دارنررد اشررار  یرری هررایی کرره کاربردهررایهررا و انررواع سرراختمانزیررین

هرای جغرافیرایی و یخصوصراً شرایل کاربردهرای یسرکونی و تجراری، نهرادی، صرنعتی، اوقرات بنردیکاربری زیرین در ینطقره

هررای (. اخررتالط کرراربری کرره بیررانگر ترکیررب کرراربری2014و همکرراران،  1داننررد )نبیررلفراغررت)تفریحی( و کشرراورزی یرری

تروان بره صرورت هرا را هرم یریای کره کراربریتواند اشکال یختلفی داشرته باشرد. بره گونرهیسکونی و غیر یسکونی است، یی
افقی ترکیب کرد یعنی در کنرار یکردیگر قررار داد و یرا بره صرورت عمرودی یعنری در طبقرات یختلفری از یرک سراختمان جرای 

 (.72: 1393، ختالط افقی و عمودی باشد )قربانیا تواند ترکیبی ازداد. همچنین اختالط کاربری یی

ترروان براسرراس یفرراهیم هررای ارزیررابی اخررتالط کرراربری را یرریشرراخ  هههاک ارایههاب: اخههتالط رههاربرک  ههاخ 

(. در ایررن 2005،  4و لرروآ ؛ هرروپن برررور1987، 3؛ یؤسسررة زیررین شررهری2005، 2بنرردی نمررود )سررانگ و نررپیختلررف، دسررته

 شاخ  یکانی زیر صورت گرفته است: پگوهش این یهم براساس سه 

هررای ی یقردار راحترری واحردهای یسرکونی در دسترسری برره سرایر فعالیرتدهنرد پرذیری )نزدیرک بررودن(: نشراندسترسری -
-تروان در دسرتههرا را یریپرذیری کراربریهرای یوجرود بررای ارزیرابی دسترسریباشرد. روشاختالط یافته و یورد نیاز آنان یری

و یرکررز ثقررل بررا در نظررر  (1971 ،6(، یرکررز ثقررل )اینگرررام1976، 5کرررد. از قبیررل فاصررله  )ویبررول بنرردیهررای یختلفرری طبقرره

 گرفتن رقابت. 

هررای یوجررود برررای ارزیررابی تررراکم باشررد. روشی حجررم یررا یقرردار اخررتالط کرراربری یرریدهنررد کثرررت )تررراکم(: نشرران -
 شرمارش )تعرداد طبقرات برا کراربری یشرخ ( )کررورو بنردی کررد. از قبیرلهای یختلفری طبقرهتوان در دستهها را ییکاربری

 (، نسبت یساحت، سرانه. 1997،  7و کوچلمن

ی یرورد هرای یختلرف در یحردود ی چگرونگی آرایرش و قرارگیرری کراربریدهنرد ی توزیرع(: نشرانالگوی پخش )نحرو  -
ی زیرین، تشرابه یکرانی توسرعه هرا بره عنروان روشری بررای تعیرینی توزیرع کراربریباشد. الگوی ترکیرب یرا نحرو تحلیل یی

هرا، ایرن شراخ  بره هاسرت. بره ینظرور ارزیرابی الگروی اخرتالط کراربریی یهم دیگری برای یطالعره اخرتالط کراربریجنبه
 شود. بندی تقسیم ییدو دسته برابری و تنوع، خوشه

 

  و بحث هایافته
کند که در یقابل زلزله دو هدف عمد  و کلی را رعایت ییپذیری شهر ریزی کاربری زیین شهری با هدف کاستن از آسیببرنایه

( ایجاد سهولت و دسترسی یناسرب بررای 2( باال بردن ضریب ایمنی فضاهای یورد استفاد  شهروندان در یقابل زلزله، 1عبارتند از: 
های با کمک روش تحلیرل ریایداد و نجات در زیان بحران. برای دستیابی به این اهداف در پگوهش حاضر به بررسی اختالط کارب

کنرد. ایرن ریزی شهری ایفا یریایم. تخصی  فضایی کاربری زیین، نقش یهمی در فرآیند برنایهها، پرداختهی فعالیتنمودار رابطه
ا نمرود  و ها را اجرها را به توازن رساند  و براساس نیاز انسان، آنکند تا آنفرآیند عملکردهای انسانی و فیزیکی را باهم ترکیب یی

های انسان به شدت به هم وابسته هستند و این وابستگی رابطه پیچید  ییان کراربری زیرین را ها را تسهیل کند. فعالیتآن فعالیت
(. تحلیرل رابطرة کراربری 1391دهد )یلکی و برنردکام، دهد. چنین روابط یتقابلی، ساختار فضایی یک شهر را تشکیل یینشان یی

باشد. به طوری که پذیری ید نظر ییهای کاهش آسیبپذیری یاشی از زلزله به عنوان یکی از سیاستان آسیبزیین شهری با ییز

                                                 
1 Nabil 
2 Song and Knaap 
3 Urban Land Institute 
4 Hoppenbrouwer and Louw 
5 Weibull 
6 Ingram 
7 Cervero and Kochelman 
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پرذیری را های کاهش آسیبتری بتوان روشپذیری به شکل یناسببا تحلیلی این رابطه و شناخت یتغیرهای یؤثر در ییزان آسیب
باشد. این ها در برابر بحران زلزله یینوع آن نیاز به به تهیة یدل چیدیان کاربری پذیری و تعیین انداز  وبیان کرد. برای بیان آسیب

 پذیری است که عبارتند از: یدل دربرگیرندة عوایل و پارایترهایی یؤثر در آسیب

 ها؛الگوی همجواری و رابطه فعالیت کاربری -

 دسترسی و شبکة ارتباطی؛  -

 تفکیک اراضی و یساحت قطعات. -
یرابی آهن و... از اهمیت بسیار زیرادی در یکرانها، خطوط را ها، فرودگا ها، شایل شبکه را ل زیربنایی و دسترسیتوجه به عوای

های آب و... داشتن فاصله یناسرب از های برق، تصفیه خانهیابی تأسیسات و تجهیزات شهری نظیر نیروگا برخوردار است. در یکان
ها و یراکز حساس نظایی، صنایع، انبارها و... ( از ضرروریات اسرت. های پر خطر )پادگانییناطق یسکونی و جمعیتی و دیگر کاربر

نشانی و... وجود داشته های خدیات دریانی، آتشهای یسکونی، دسترسی آسان در یواقع بحران به کاربرییابی یجتمعباید در یکان
ود ، یناسب نیست و بهتر اسرت یحریط یسرکونی بره صرورت غیرر ها در یک یحدها و فعالیتباشد. همچنین تمرکز افراد، سریایه

هرای شود حرداقل فاصرله ایمرن یسریرهای دسترسری از سراختمانیتمرکز و ینظم باشد تا ضریب ایمنی افزایش یابد و توصیه یی
-کانیرابی آترش(. از ی1396، ضررغایییسکونی برای کاهش خطر ریزش آوار، برابر با یک سوم ارتفاع ساختمان باشد )یحمدپور و 

های تجاری و... به علت و جود یرواد نشانی در کنار کاربریهای آتشنشانی در کنار تأسیسات استراتگیک خودداری گردد و ایستگا 
-طرفه برودن خیابراننشانی باید جایی یکانیابی گردد که یحل خروجی آن تقاطع باشد، همچنین یکزا یکانیابی گردد. آتشاشتعال

 (. 593: 1390گردد )قائدرحمتی و عاشورلو، نشانی ییهای آتشعدم کارآیی ایستگا های شهر باعث 
دریانی باید در یک فضای وسیع یکانیابی گردد و فضاهای براز اطرراف بیمارسرتان بررای اسرتفاد  در یواقرع  -کاربری بهداشتی

بیماران همروار  یوجرود باشرد. یحرل احردا   سازی شد  باشند. همچنین چادر ایدادی برای بستری کردن اضطراریبحرانی آیاد 
های عمویی باید براساس فاصله یناسب جهت دسترسی سریع افراد تعیین گردد و در صورت ایکان بهتر است یحل پناهگا  پناهگا 

ی و داخرل های نظرایی، اداری و صرنعتها در کنار تأسیسات و سازیاندر زیین و به شکل یدفون در نظر گرفته شود. ایجاد پناهگا 
های خانوادگی، بسیار ارزشمندی در کراهش ییرزان تلفرات انسرانی خواهرد داشرت. های بزرگ یسکونی و پناهگا شهرها و یجتمع

تواننرد در یواقرع اضرطراری بره عنروان یرک فضاهای باز نقش یهمی در کاهش وسعت ییزان نتایج حواد  دارند. فضاهای باز یی
گرفتن در آن یطر، باشند. سودیندی فضاهای باز در یحدود  شرهری بسرتگی بره استقرار و پنا ینطقه در دسترس با ایکان فرار و 

(. در ایرن 1391تعداد این فضاها، توزیع یکسان در تمام ینطقه شهری و همچنین تداوم سیستم یناطق سبز دارد )یلکی و برندکام، 
ها از طریق سنجش توسرط یعیارهرای ار و دیاگرام رابطه فعالیتها به کمک نمودها و کارآیی آنبخش، بررسی ارتباط ییان کاربری

 باشد:سازگاری، یطلوبیت، ظرفیت و وابستگی، صورت گرفته است که به شر، زیر یی
 

 2جدول 
 هادرجة نزدیکی کاربری

 توضیحات درجه اهمیت عالئم

A یتناسب و کایالً وابسته است. نزدیک بودن دو کاربری کایالً سازگار، کایالً یطلوب، کایالً یطلقاً الزم 

E نزدیک بودن دو کاربری نسبتاً سازگار و نسبتًا وابسته است. اهمیت خاص 

I نزدیک بودن دو کاربری نسبتاً یتناسب است. یهم 

O نزدیک بودن دو کاربری نسبتاً یطلوب است. یعمولی 

U تفاوت(.نزدیک بودن دو کاربری یهم نیست )بی غیر یهم 

X نزدیک بودن دو کاربری نسبتاً ناسازگار، نسبتًا نایطلوب، نسبتاً نایتناسب و نسبتاً غیروابسته است. بنایطلو 

XX نزدیک بودن دو کاربری کایالً ناسازگار، کایالً نایطلوب، کایالً نایتناسب و کایالً غیروابسته است . کایالً نایطلوب 

 
کنند. باتوجه به ان ییها را بیشایل اعدادی است که دالیل و توضیح اهمیت و انتخاب درجه نزدیکی کاربری 3همچنین جدول 

پذیری در برابر بحران ناشی از زلزله به صورت های اراضی شهری جهت کاهش آسیب، نمودار رابطه فعالیت کاربری3و 2جدول 
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نفر خبر  در زیینه شهرسازی، یعماری و یدیران کنترل بحران شهری  24باشد. )اطالعات یندرج در نمودار زیر توسط یی 3شکل 
 پر شد  است(.

 3جدول 
 هادالیل انتخاب درجة نزدیکی کاربری

 1 نجام کار یشابها
 2 توالی کار

 3 ایجاد حادثه
 4 تماس افراد
 5 ثبات اینیت

 6 پایداری بهداشت یحیط )آلودگی یحیط(
 7 های حیاتیها و شریانپیوستگی و تدوام زیرساخت

 
کند و در پی بیشتر نزدیک نمودن یافته، استقرارهای یختلف را تجربه و ارزیابی ییها به طور سازیاندیاگرام کردن رابطه فعالیت

ها است. به عبارت دیگر هدف این روش، حرداکثر نمرودن برقرراری ارتباطرات براسراس ها براساس نمودار رابطه فعالیتبین بخش
. به همین ینظور بعد از یشخ  شدن ارتباط هر فعالیت با کمک نمرودار رابطره فعالیرت، الگرویی کره ها استنمودار رابطه فعالیت

 Eاست، انتخاب و آن را در یرکز طر، جانمایی ییکنیم. پس از آن، الگویی که بیشترین تعداد رابطره  Aدارای بیشترین تعداد رابطه 
کنیم. چنانچه دو بخش یشابه دارای شررایط فروق ا دارد، انتخاب ییر XXو سپس کمترین یقدار رابطه  Iو سپس بیشترین رابطه 

 (.267: 1393شود )انتظاری هروی، بودند، یکی به صورت تصادفی انتخاب یی
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 پذیری در برابر بحران زلزلههای اراضی شهر جهت کاهش آسیبنمودار رابطه فعالیت کاربری. 3شکل 

، 4تروان براسراس جردول ها که در یرحله قبل ترسیم شرد، یرید  از نمودار رابطه فعالیتبا توجه به یطالب گفته شد  و با استفا
پذیری در برابر بحران زلزله را تهیه نمود. با توجره بره نمرودار های اراضی شهری جهت کاهش آسیبکاربری دیاگرام رابطه فعالیت

باشد، کاربری فضای سبز است. ایرن بردین را دارا یی Aشترین یقدار ، کاربری که بی4ها و اطالعات یندرج در جدول رابطه فعالیت
پرذیری در برابرر های دیگر در تعایل کایل بود  و بیشترین ترأثیر را در کراهش آسریبیعنی است که این کاربری با بیشتر کاربری

شود. همچنین کاربری که بیشرترین یقردار یبحران ناشی از زلزله، دارد. بنابراین به عنوان اولین کاربری و در یرکز طر، جانمایی ی
XX   .را دارد، کاربری یناطق نظایی است 

 
 4جدول 

 های اراضی شهری در برابر بحران ناشی از زلزلهتعداد عالئم در نمودار رابطه فعالیت کاربری 

الئم
ع

 

 تعداد عالئم در راربرک ها

ی
یسکون

 

ی
تجار

ی 
آیوزش

ی 
ش عال

آیوز
 

ی
ادار

ی 
ورزش

 

به
ی
داشت

ی -
دریان

ی 
فرهنگ

 

ی
یذهب

ی 
صنعت

ت و  
تأسیسا

ی
ت شهر

تجهیزا
 

ی و 
جهانگرد

پذیرایی
ی 
ق نظای

یناط
ل و  

ل و نق
حم

انبارها
ی سبز 

ضا
ف

 

A 3 3 2 2 1 1 2 4 4 0 0 2 0 0 10 

E 1 2 1 2 1 1 0 2 4 1 1 2 0 0 0 

I 3 1 2 1 2 3 0 3 0 2 1 0 0 4 0 
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O 1 1 1 2 3 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 

U 1 1 1 2 6 4 4 2 1 0 2 5 0 5 2 

X 3 3 4 3 1 1 4 0 3 2 4 1 3 5 1 

XX 2 3 3 2 0 2 2 3 2 7 6 3 11 0 0 

 
پرذیری ناشری از بحرران های دیگر در تعایل نیست و برای کاهش آسریباین بدین یعنی است که این کاربری با بیشتر کاربری

شود. بعد از کراربری فضرای ین به عنوان آخرین کاربری در طر، جانمایی ییها باشد. بنابرازلزله، باید دور از دسترس سایر کاربری
شود. بره دلیرل این دو کاربری باهم یقایسه یی Eیساوی هستند. بنابراین یقدار  Aسبز، دو کاربری یذهبی و فرهنگی دارای یقدار 

پذیری شهر در برابر بحران زلزله کاهش آسیببرای کاربری یذهبی بیشتر است، دویین کاربری با اهمیت در  Eاینکه یقدار عددی 
ها به ترتیرب کراربری تجراری، شود، کاربری فرهنگی است. بقیه کاربریباشد. سویین کاربری که در طر، چیدیان جانمایی یییی

و نقل یسکونی، آیوزش عالی، آیوزشی، خدیات جهانگردی و پذیرایی، ورزشی، اداری، صنعتی، تأسیسات و تجهیزات شهری، حمل 
شوند. نکته قابل ذکر در اینجا این است که کاربری یسکونی و انبارها و در آخر کاربری یناطق نظایی در طر، چیدیان، جانمایی یی

-باید حداقل در دو قسمت دید  شود، چراکه تمرکز جمعیت یسکونی در یک نقطه جهت تخلیه سریع افراد و ایدادرسانی ییسر نمی

پذیری در برابر بحرران های اراضی شهری جهت کاهش آسیبچه که بیان شد، دیاگرام رابطه فعالیت کاربریباشد. بنابراین طبق آن
 (:4ناشی از زلزله به صورت زیر است )شکل 

 
 پذیری بحران ناشی از زلزلههای اراضی شهری جهت کاهش آسیبدیاگرام رابطه فعالیت کاربری .4شکل 

-ها و یسیر تأسیسات عمویی یشخ  یریبندی شد  و خیابانها قطعهه وسیلة آن، زیینهایی است که بیقررات تفکیک، روش

شود. بسیاری از عناصرر شرهری بندی و تفکیک اراضی شهر، پر، شهرها بر سطح زیین پیاد  و به واقعیت تبدیل ییشود. با قسمت
ه قطعات یورد نظر تفکیک شرود. کنتررل چگرونگی آیند که زیین شهر باند، هنگایی پدید ییبینی شد که در طر، کلی شهر پیش

دهد و برعکس، فقدان یعیار و استاندارد در تفکیک زیین، از ها و عناصر شهری را شکل ییای است که شبکهتفکیک زیین، وسیله
بنردی اراضری، (. در ارزیابی و قطعه13989رود )ایینی و همکاران، های خودرو و بدون نقشة شهری به شمار ییطهیشخصات یحو

گیرد. یساحت شکل هندسی قطعه، ابعاد و اندازة قطعه، تناسب طول و عر  قطعه در رابطه با کاربری زیین، یعیار سنجش قرار یی
باشرد. بره پرذیری یریباشد، نیز عایلی در تعیین ییزان آسریبهای یسکونی ییقطعات تفکیکی در کوچکترین یقیاس آن که واحد

-گرردد. ارزشپرذیری یریطوری که قطعات کوچکتر به علت خرد نمودن فضاهای باز و افزایش تراکم باعث افزایش ییزان آسریب

 باشد(برابر با یساحت و اعداد برحسب یتریربع یی Sگذاری این عایل به شر، زیر است: )
S ≤ 100  ← زیاد پذیریآسیب 
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S π 200 ≤ ← توجه قابل پذیریآسیب 
S π 300 π  ← یتوسط پذیریآسیب 
S ≥ 300  ← ری کمپذیآسیب 

-یشخصات ساخت و ساز درون هر قطعه زیین، الگوی ترکیب فضاهای باز و بسته و نسبت سطح ساخته شد  به فضای براز، یهرم

 نابر این هر نوع بافت شهری به هنگام وقوع زلزله، یقاویت خاصی در برابر زلزله دارد.ترین یعیار کارآیی و سنجش خواهد بود. ب
 

 
 هادیاگرام رابطه فعالیت کاربریتفکیک اراضی و ارتباط فضای باز و بسته براساس  .5شکل 

 
ایرن یهرم از طریرق  سازد کهپراکندگی ایکانات و تسهیالت عمویی در سطح شهر، ارتباط بین نقاط یختلف شهر را ضروری یی

گردد. شبکة ارتباطی درون شهری، یکی از عناصر اساسی شهرها است که انتظام بخشیدن بره آن بره های ارتباطی ییسر ییشبکه
پذیری در برابر زلزله در تمرایی روانی حرکت و پویایی شهر ینجر خواهد شد. لذا تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی و کاهش آسیب

ای باشرد ترا در بایست به گونرهها و همجواری را  و ساختمان ییدارای اهمیت زیادی است. الگوی یطلوب شبکة را یراحل وقوع 
گیری، ایدادرسانی و اسکان در فضای باز یناسب را فراهم سازد. عوایلی که در ارتباط با شربکة هنگام وقوع زلزله، ایکان فرار و پنا 

هرا، نسربت ی در برابر زلزله، قابل بررسی هستند عبارتند از: نوع یعبر، تعداد یتوسط تقاطعپذیری شهرارتباطی، جهت کاهش آسیب
های یعبر، درجه قابلیت کنترل یعبر به هنگرام بحرران، یحردودة عملکررد طول به عر  یعیر، نسبت عر  به نصف ارتفاع جدار 

 گذاری این عایل به شر، زیر است:ر. ارزشهای ترافیکی، تأسیسات و تجهیزات شهری یوجود در یعبیعبر، درصد گر 

 پذیری زیادآسیب ←باشد بست یییتر و بن 6ها به یعابر با عر  کمتر از هایی که ورودی و خروجی آنکاربری -

 پذیری قابل توجهآسیب ← باشدیتری یی 9 -6ها به یعابر هایی که ورودی و خروجی آنکاربری -

 پذیری یتوسطآسیب ←تری ی 14 -9های پیرایون یعابر کاربری -

 پذیری کمآسیب ←یتر  14های پیرایون یعابر با عر  باالی کاربری -
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 ها و شبکة ارتباطی براساس تفکیک اراضی و یساحت قطعاتدسترسی .6شکل 

عبرر، تعرداد ها، عر  و ارتفاع یریزی کاربری زیین به کارایی شبکة ارتباطی شهر، ییزان انطباق با گسلضروری است در برنایه
پذیری، گریز و پنا ، ایدادرسانی و اسکان یوقت توجه الزم یبذول گرردد. ها و فرم یعابر شهری و الگوی شبکه در یراحل آسیبگر 

باشد. با توجه به نترایج حاصرل از تحقیرق، پذیری و تعیین انداز  و نوع آن، نیاز به تهیة و ارائه یدل پیشنهادی ییبرای بیان آسیب
پذیری در برابر زلزله، تهیه شد  است. ایرن یردل دربرگیرنردة ها در شهر به ینظور کاهش آسیباسب برای چیدیان کاربرییدلی ین

 باشد.ها ییپذیری است که شایل همجوار، تفکیک اراضی و شبکة دسترسیعوایل و پارایترهای یؤثر در آسیب
 

 
 ها، تفکیک اراضی و شبکه دسترسیدر برابر زلزله براساس همجواری کاربریپذیری ها جهت کاهش آسیبالگوی چیدیان کاربری .7شکل 

هرای ناسرازگار در کنرار ها رعایت گرردد و کراربریدهد که هرگا  در تعیین کاربری اراضی شهری، همجواریاین یدل نشان یی
ای توزیرع گونرهها در شهر برهن اگر کاربریگردد. همچنییکدیگر قرار داد  نشوند، ایکان تخلیه سریع افراد و ایدادرسانی فراهم یی

پذیری شهر در برابر زلزله تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین برخی از توان انتظار داشت آسیبشوند که سبب عدم تمرکز گردند، یی
-ین فضاها انتظرار یریهای چندینظور  باشند. توقعاتی که از اپذیر شهری یا کاربریتوانند به عنوان فضاهای انعطافها ییکاربری

باشرد کره های بحرانی )وقوع حوادثی یانند زلزله( یریهای عادی زندگی و وضعیتگویی به نیازهای اهالی شهر در حالترود، پاسخ
این یهم با رعایت یواردی همچون باز بودن فضاها و دسترسی سریع و راحت کاربران، چندعملکردی بودن فضاها، قابلیت تغییرر و 
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باشرد کره کرارکرد ها شایل کاربری ورزشی، یذهبی، فرهنگی و فضای سبز یرییافتنی خواهد بود. این کاربریها، دستتوسعه فضا
سازی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری و افزایش سرطح سرالیت شرهروندان برا خلرق ها )قبل از بحران(، زیینهعادی این کاربری

ها )حین و بعد از بحرران(، باشد. کارکرد ویگ  این کاربریو ... در سطح شهر ییکارکردهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی 
بررای اسرکان  ایجاد فضا و یکانی یناسب برای اجتماع و پنا  گرفتن شهروندان در حین وقروع حادثره و انجرام تمهیرداتی یناسرب

ها، کارآیی شرهر را در ها با سایر کاربریارتباط آن ها در شهر و... است. توجه به نوع قرارگیری این کاربریدیدگان وضروری آسیب
 دهد. برابر بحران ناشی از زلزله، افزایش یی

    گیرکنتیجه
کارگیری آن برای یصارف گوناگون شهری به نحوی که در یواقع عادی و غیر بحرانری نیراز نحو  استفاد  از زیین و چگونگی به

گویی به نیازهای زیان بحران )زلزله( را نیرز در ند و درعین حال آیادگی پذیرش و پاسخساکنان را به بهترین نحو یمکن یرتفع ساز
هرای وارد  بره سیسرتم فیزیکری و ترر از آن، تقلیرل آسریبجهت فراهم نمودن ایکانات الزم به ینظور ایداد و نجات و بسیار یهم
کاربری اراضی شهری در برابرر زلزلره الزم اسرت ترا برا دو اقتصادی و اجتماعی شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در یورد 

ریرزی کراربری اراضری برا ریزی کاربری زیین برای شرایط عادی شهر و دیگری برنایهرویکرد تقریباً نایتجانس از هم، یکی برنایه
ریزی کاربری اراضی وان برنایهتوان به عنهایی را ییعنایت به وجود خطر زلزله در شهر یورد توجه و بررسی قرار گیرد. چنین روش

هرای ها، یعرفی کرد. وضرعیت برد اسرتقرار عناصرر کالبردی و کراربریشهری در برابر بحران ناشی از زلزله با هدف کاهش آسیب
های شرهری براال، وضرعیت برد اسرتقرار تأسیسرات های شهری، شبکه ارتباطی ناکارآید، بافت شهری فشرد ، تراکمنایناسب زیین

های وارد  به شرهر در برابرر زلزلره شهر و کمبود و توزیع نایناسب فضاهای باز شهری و ... نقش اساسی در افزایش آسیبزیربنایی 
 کند در بسیاری از یوارد وضعیت شهرسازی نایناسب است. دارند. بنابراین آنچه پدیدة زلزله را در شهرها به یک فاجعه تبدیل یی

پذیری ناشی از زلزله با اسرتفاد  های شهری به ینظور کاهش آسیبزی تخصی  کاربریسادر پگوهش حاضر هدف اصلی، بهینه
ها بود  است کره برا توجره بره ها، ارائه شد. در حقیقت هدف، رسیدن به یک چینش بهینه کاربریاز نمودار و دیاگرام رابطه فعالیت

ها های ارزیابی اختالط کاربرییذکور در ابتدا، شاخ  اهداف در طراحی الگوی پیشنهادی، ییسر شد  است. برای دستیابی به هدف
های با کمرک های ناشی از زلزله، بیان شد. سپس اختالط کاربریریزی کاربری اراضی شهری برای یقابله با آسیبو یراحل برنایه

هرای اراضری شرهری یت کاربریها، بررسی و طبق نتایج حاصل از این نمودار، دیاگرام رابطه فعالروش تحلیل نمودار رابطة فعالیت
-پذیری در برابر بحران ناشی از زلزله، ارائه شد. در آخر این نکته قابل ذکر است که دیاگرام پیشنهادی، خالصهجهت کاهش آسیب

ی ها تأکید بیشتری شرد  اسرت. برخرباشد که یعموالً با توجه به نوع یسئلة یورد یطالعه روی برخی از جنبهای از دنیای واقعی یی
ها یانند ترأثیرات شود. در این پگوهش نیز، برخی از جنبهپوشی ییشوند و از برخی یوارد چشمدیگر با اهمیت کمتری وارد طر، یی

پذیری زلزله، وارد طرر، چیردیان و دیراگرام آوری شهر در یقابل آسیبفاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی بر روی ییزان تاب
های گوناگون، های بعدی در باب این یوضوع با استفاد  از جنبهای برای انجام پگوهشتواند زیینهوضوع یینهایی نشد  است. این ی

 در ادایه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی و بهبود یدل ارائه شد  در این تحقیق ارائه گردید  است: فراهم سازد.

ها یانند تجارب شهری، طبیعرت کافی است و باید سایر ویگگیهای اختالط کاربری از دید طراحی شهری به تنهایی نایدلسازی -
 ها، تعاریف خصوصی و عمویی، اینیت و ناسازگاری نیز در نظر گرفته شود.کاربری

-های دیگری یانند ییزان دسترسیگردد به ینظور ارزیابی اختالط کاربری شهری، عالو  بر شاخ  تنوع، شاخ پیشنهاد یی -

های تجاری، اداری، اوقات فراغت و ...، ییزان های اساسی یانند کاربریو سایر کاربریی واقع در ینطقه های یسکونپذیری کاربری
 ها در نظر گرفته شود.ها، ییزان تراکم در ینطقه یورد تحلیل و همچنین ناسازگاری بین کاربرییتمرکز بودن کاربری

هرای پیشرنهاد شرد  ایرن گردد با تلفیق یردلها، پیشنهاد ییبه ینظور بهبود شاخ  تنوع و یثبت شدن اثرات اختالط کابری -
های ینطقه یورد تحلیل در جهرت نیرل بره اهرداف و یزایرای ، به یکانیابی و تناسب کاربری برای کاربریGISتحقیق و نرم افزار 

 ها پرداخته شود. اختالط کاربری

 منابع
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