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چكیده
کاربری زمین از جمله مباحث مهم در برنامه ریزی شهری به حساب می آید ،تا جایی که در دوره هایی برنامه ریزی شهری
را همان برنامه ریزی کاربری اراضی به حساب می آوردند .مکان یابی درست کاربریها عالوه بر امکان استفاده بهینه از زمین،
به عن وان کاالیی که جایگزین ندارد به دلیل اهمیت آن در مدیریت بحران وکاهش خسارات ناشی از مخاطرات امر مهمی
تلقی می شو د .تحقیق حاظر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده وجمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت
گرفته است .در این تحقیق به منظور بررسی رابطه کاربری زمین وکاهش خسارات ناشی از زلزله شهر ترکمانچای به عن وان
محدوده مورد مطالعه انتخاب گردیده است .نتیجه اینکه ب خش مرکزی شهر به دلیل نزدیکی به مراکز آسیب زا و همچنین
پایین بودن مساحت قطعات نسبت به سایر بخش ها از آسیب پذیری باالیی برخوردار است .فاکتور های فاصله از گسل و
طبقات ساختمانی تاثیرگذاری چندانی در آسیب پذیری ندارند.

واژههای کلیدی :برنامه ریزی کاربری ارا ضی شهری ،زلزله ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مدیریت بح ران

1

 - 1مقدمه
برنامه ریزی کاربری اراضی ازمباحث مهم در برنامه ریزی شهری محسوب می شود تاجایی که در دوره هایی برنامه ریزی
شهری را همان برنامه ریزی کاربری اراضی می دانستند .شواهد نشان می دهد که در سال  ، 1591درحدود 1نفر از هر 4
نفری که در  91شهر بزرگ جهان زندگی میکردند در برابر زلزله تهدید می شدند .در حالی که در سال  2111حدود 1نفر از
 2نفر در معرض تهدید زلزله بودند .عالوه براین  5/11جمعیت اسیب پذیر در کشور های در حال توسعه بوده اند.چنین
شواهدی نشان می دهد که تهدید زلزله در نواحی شهری در حال گسترش است واین تهدید رو به افزایش از مشککالت
اسا سی کشورهای درحال توسعه می باشد (قدیری .)1331 ،یکی از مهمترین عوامل در کاهش خسارات ناشی از زلزله وجود
آمادگی قبلی در یک جامعه برای برخورد با پدیده زلزله است.آمادگی برای برخورد با زلزله جنبه های گونکاگون دارد و
میتوان با تمهیدات برنامه ریزی ،شهرها به گونه ای طراحی شود که به هنگام وقوع زلزله کمترین آسیب و خسارت به آن
وارد شود .تفاوت های عمده ای در دیدگاه های برنامه ریزان نسبت به خطرات طبیعی وجود دارد که رسی و دیت آنها را
ب ه سه سیاست زیر تقسیم بندی می کند:
- 1سیاست بازار ،که بر پایه اصل بازار آزاد است.
- 2سیاست اضطرار و رفع بحران که بر مبنای این ایده است که تقریبا امکان شناخت وتسکین کامل ریسک وجود ندارد.
بنابراین یک گزینه و سیاست مناسب برای اقدام فوری ،تسکین و احیای مجدد در صو رت وقوع حادثه باید فراهم شود.
 - 3سیاست کاهش که بر مبنای پذیرش مسئولیت و برنامه ریزی حکومتی برای کاهش ریسک خطرات طبیعکی در حکد
امکان می باشد .در این سیاست معیارهای برنامه ریزی برای کاستن ریسک به چهار گروه تقسیم می شود:
کدهای ساختمانی ،برنامه ریزی کاربری زمین ،اطالعات عمومی ،ابزارهای محرک.
با توجه به سیاست کاربری زمین می توان گفت که برنامه ریزی کاربری اراضی ابزاری برای جمع آوری وتحلیل اطالعات در
زمینه تناسب توسعه زمین های در معرض خطرات طبیعی است به طوری که محدودیت ها ی نواحی مستعد خطر توسط
شهروندان ،سرمایه گذارا ن و سازمانهای دولتی شناخته شود .در این زمینه ابزارهای متنوعی برای مدیریت توسعه وجود
دارد (احمدی .)1331 ،تعیین مشخصات کالبدی ( تیپ ساختمانی ،ترکیب کالبدی قطعات وراه ها)و مشخصات عملکردی
( نوع کاربری ها وتراکم جمعیتی) در هریک از مقیاس های شهری با توجه به میزان آسیب پذیری ومحدودیت های مکان
طبیعی جهت افزایش امکانات گریز و پناه مردم ( تیپ ساختمانی مناسب ،تراکم ساختمانی کم،استفاده از راه ها به عنوان
فضاهای گریز و )...از جمله روش های کاهش آسیب پذیری می باشند(.حمیکدی  )1331هرگکاه در تعیکین ککاربری هکا
همجواری ها رعایت گردند و کاربریهای ناسازگار در کنار یکدیگر نباشند امکان تخلیه سریع فراهم می گردد .اصل براین
است که هر زمینی با درجه مقاومت خود در مقابل خطر زلزله به صورت بهینه متناسب است ،با یک دسته کاربری ها برای
رسیدن به ایمنی قرار گیرد .در حقیقت برنامه ریزی شهری باید کاربری های شهری را به صورتی جانمایی نماید که این
کاربری ها اوال ،به صورت سکونتگاه های مقاوم در برابر زلزله عمل نمایند .ثانیا شرایط الزم را برای اجرای هرچه بهتر طرح
مدیریت بحران تسهیل کنند .شکل ،اندازه و چگونگی ترکیب کوچکترین اجزای تشکیل دهنده شکهر بافکت شکهری را
مش خص می کند .هر نوع بافت شهری عملکرد خاصی را در مقابل زلزله دارد .رابطه با کاربری زمین ونوع مالکیت مکالک
سنجش قرار میگیرد .غیر از شکل قطعات ،الگوی همجواری ساخت و سازها و فضاهای باز قطعات مجاور نیز از شاخص های
دیگر در ارزیابی آسیب پذیری و قابلیت بافت شهری است .از دیگر شاخص های بخشی ،قابلیت بافت ،الگو و اندازه بلوک
های شهری ،الگوی ترکیب راه ها و بلوک های شهری  ،نحوه مجاورت قطعات تفکیکی با گذر ،همجواری فضای باز و ساخته
شده هرقطعه با گذر و نیز درجه محصوریت معابر میباشد .الگوی فضاهای ب از درکل سطح بافت بخش های مسکونی ،عامل
دیگری در افزایش کارایی بافت هنگام سوانح طبیعی است (حمیدی  .)1331 ،سواالت تحقیق عبارتند از:
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 - 1میزان آسیب پذیری در قسمت های مختلف شهر با توجه به متغیر های انتخابی چگونه است؟
- 2راه های کاهش آسیب پذیری با توجه به متغیر های انتخابی چه می باشد؟
فرضیات تحقیق:
 به نظر می رسد به دلیل شکل گیری غیر اصولی وباال بودن عمر ساختمانها در بخش مرکزی آسیب پذیری این قسمتبیش از سایر بخش هاست.
 -به نظر می رسد،میزان آسیب پذیری در بخش های مختلف شهر متفاوت است.

 - 2ضرورت تحقیق
بالیای طبیعی در همه کشور ها با شدت وضعف متفا وتی وجود دارد که در اکثر موارد خسارات وهزینکه هکای گزافکی را
برکشور ها تحمیل می کند وسبب تاخیر در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها می شود .یکی از جنبه های قابل توجه در
برنامه ریزی توسعه شهرها هستند که به دلیل حجم عظیم سرمایه گذاری ها ومکان گزینی تاسیسات اجتماعی واقتصادی
در آنها در صورت بروز بالیای طبیعی هزینه های بیشتری را بر کشورها تحمیل می کند .در کشور ما علی رغم لرزه خیزی
باال تا به حال شهرسازان و برنامه ریزان توجه کمتری به این امر معطوف داشته اند و به عبارت دیگر مدیریت قبل از بحران
برای شهرها اندیشیده نشده ا ست ،که یکی ازموارد آمادگی قبل از زلزله برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی است .محدوده
مورد مطالعه از لحاظ فاصله در فاصله کمی نسبت به خط گسل قرار گرفته است و عالوه بر آ ن تا به حال پژوهشی در این
زمینه برای این منطقه صورت نپذیرفته است.

 - 3اهداف تحقیق
هر پزوهش ا هدافی دارد که در قالب که از طریق مسئله تحقیق نمایان می شود .ب ررسی اهداف مدیریت قبل ازبحران و
تبیین نقش برنامه ریزی کاربری ارضی در دستیابی به این هدف از اهداف پژوهش حاضر می باشد.

 - 4روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است .به این ترتیب ک ه ابتدا به شناسایی و تعریف عوامل تکاثیر گکذار در
کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله از منظر برنامه ریزی کاربری اراضی پرداخته خواهد شد سپس با تجزیه وتحلیل این
عوامل مدلی در این رابطه ارائه خواهد شد .گرد آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت میگیرد.از لحاظ
هدف این تحقیق کاربردی وتوسعه ای می باشد .الزم به ذکر است این تحلیل در محیط نرم افزار  GISصورت خواهکد
گرفت.

 - 5پیشینه تحقیق
در رابطه موضوع تحقیق حاضر تحقیقاتی بدین شرح صورت گرفته که راهنمای این تحقیق می باشند،
 .1در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ته ران به " نقش کاربری بهینه اراضی در کاهش آسیب های
ناشی از زمین لرزه ( مطالعه موردی شهرک باغمیشه تبریز)"پرداخته شده است.
 .2در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس "کاربرد روشهای برنامه ریزی کاربری اراضی در کاهش
آسیب پذیری منطق شهری در ب رابر زلزله ( مطالعه موردی منطقه  13تهران)" به تحلیل این رابطه پرداخته است.
 .3محمود علی قدیری در پایان نامه خود تحت عن وان کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در
کاهش آسیب پذیری خطرات زلزله در سال  31یکی از عوامل مهم در کاهش خسارات ناشی از زلزله را وجود
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آگاهی وآمادگی قبلی وتمهیدات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری می داند وعدم تناسب کاربری ها و وضعیت بد
استقرار و توزیع نامناسب فضاهای باز را در اف زایش خسارات وتلفات ناشی از زلزله موثر می داند.

 - 6معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر ترکمنچای مرکز بخش ترکمنچای در شهرست ان میانه از استان آذربایجان شرقی می باشد .به لحاظ تاریخی این شهر
دارای سابقه طوالنی می باشد  .در زمان انعقاد قرار داد ترکمنچای این شهر آباد ترین نقطه بین زنجان وتبریز بوده است که
قرارداد دراین منطقه منعقد شده است .ولی به لحاظ محدودیت های ارتباطی رشد وتوسعه آ ن به تاخیر افتاده است ودر
دوره هایی مهاجر فرست شده است .این شهر در حال حاضر دارای جمعیت تقریبی  5111نفر است ( مهندسین مشاور فضا
طرح ایلیا  ،ترکمنچای )

 - 7مبانی نظری
مبانی نظری
پایه اصلی تشریح مبانی تظری تفکیک مفاهیم اصلی وتعریف هریک بر حسب موضوع تحقیق می باشد.مفاهیم اصلی بحران
ومدیریت بحران به شرح زیر می باشد.
تعریف بحران ومدیریت بحران
از مدیریت بحران با توجه به موضوع مورد نظر تعاریف متعددی ارائه شده است .ازدید سازمان بهداشت جهانی  ،بحران در
هم ریختگی شدید زیست محیطی  ،روانی و اجتماعی است که فراتر از ظرف یت انطباقی جامعه است.
اختالف جدی در کارکرد جامعه خسارت های انسانی ،مادی و زیست محیطی گسترده ای را سبب می شود  ،به گونه ای
که فراتر از توان جامعه آسیب دیده است تا بتواند صرفا با استفاده از منابع داخلی خود از عهده خسارات بر بیاید وآنکرا
تحمل کند .همچنین اصطالح مدیریت بحران برای توصیف یک وضعیت یک وضعیت وح شتناک مثل سیل یا زلزله که طی
آن الگوهای معمول زندگی یا اکوسیستم منهدم می شود و مداخالت فوق العاده واضطراری برای نجکات و حفک حیکات
انسانی و یا محیط زیست الزامی می گردد.حوادثی که در اثررخ دادها وعملکردهای طبیعی وانسانی به طور ناگهانی به وجود
مکی آیکد و خسکاراتی رابکه ی ککک مجموعکه یکا جامعکه انس ککانی تحمیکل مکی کنکد بح ککران نامیکده مکی شکود(.شکککیب
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.مقدسی ،1339ص  )29در نهایت می توان بحران راحادثه ای طبیعی یا انسانی دانست که به طور غیر منتظره روی می دهد
و خساراتی ر ا به بار می آ ورد که جبران آن مستلزم انجام اقدامات اساسی است.
مدیریت بحران
به مجموعه اقدا ماتی گفته می شود که قبل از وقوع ،در هنگام وقوع و بعد از وقوع سانحه به منظور کاهش اثرات آن انجام
می گیرد .که با توجه به نوع حادثه متفاوت است.
عناصر مدیریت بحران
مدیریت بحران در  4مرحله انجام می گیرد - 1:مرحله پیشگیری- 2مرحله آمادگی- 3مرحله امداد و نجات- 4مرحله بازسازی
مراحل اصلی مدیریت بحران
چهار مرحله اصلی مدیریت بحران عبارتند از :آمادگی در برابر خطر ،واکنش به هنگام وقوع ،بازسازی خسارات و ککاهش
اثرات حادثه .این فرآیند به صورت یک مجموعه عمل می کند.
مقررات ساختمانی- 1کاهش اثرات فاجعه
مجموعه اقداماتی برای کاهش یا از بین بردن خطر حوادث -بیمه حوادث
طبیعی وتکنولوژیک که برجان و مال مردم در بلند مدت -شبکه اطالع رسانی
است .در این فرآیند فرض بکر ایکن اسکت ککه جامعکه در -مدیریت کاربری اراضی
معرض خطر قرار دارد مهم نیس ت که وضعیت بحرانی روی -تجزیه و تحلیل حادثه
بهره برداری اراضیداده باشد
اموزش و پژوهشتداوم خدمات دولت- 2آمادگی
مجموعه اقداماتی فوری برای افزایش توان عملیاتی و ایجاد -شبکه انتشار خبر در مواقع اضطراری
تسهیالتی برای واکنش موثر در برابر حادثه هایی که روی -مراکز عملیاتی
توافق در مورد همکاری های دو جانبهداده است
-مدیریت استفاده درست از منابع

 به اجر ا در آمدن طرح ها- 3واکنش
انجام اقداماتی پیش از وقوع یا حین وقوع یا درست پس از -به کار انداختن شبکه انتشار خبر
وقوع فاجعکه بکرای نجکات جکان ومکال مکردم و افکزایش -تشکیل ستاد مرکزی برای هدایت عملیات اضطراری
آگاه سازی مردم از رویدادهااثربخشی عملیات بازسازی
-بسیج منابع وامکانات
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مشاوره در امور مربوط به بحران- 4بازسازی
مجموعکه اقککداماتی بکرای بازگردانککدن حکداقل امکانککات -برآورد خرابی وخسارت
واستانداردهای زیستی برای مردم وناحیکه فاجعکه دیکده -پاکسازی نخاله وضایعات
وانجام اقدامات بلند مدت برای بازگرداندن جامعه به حالت -پاکسازی آلودگی
پرداخت بیمه به فاجعه دیدگانعادی
پرداخت وام و کمک های مالی به مردمماخذ :مدیریت بحران،اصول راهنمای عملی برای دولت های محلی15 :1333 ،

برنامه ریزیبرنامه ریزی به معنای اندیشیدن وتنظیم امور قبل از وقوع رویدادهاست .برنامه ریزی کوششی اسکت آگاهانکه ومبتنکی
برتصمیم گیری که به منظور تعیین اینده کلیه روندهای موجود به سوی مطلوب های انسانی که در چهارچوب اهداف بیان
شده صورت می پذی رد (.دانشپور )233 :1331 ،
تعریف زلزلهمکانیسم های اساسی در داخل زمین که سبب میگردد هنوز به طور کامل درک نشده اند ونظریه های گوناگونی پیشنهاد
شده اند که متناقض یکدیگرند ،ولی علل وقوع زلزله ارتباط نزدیکی با تحوالت تکتونیکی کلی زمین دارد لذا زلزله به تکان
ها و لرزش های ناگهانی ناشی از تحوالت تکتونیک زمین اطالق می گردد (عادلی)92 :1315 ،
آسیب پذیریآسیب پذیری عبارتست از میزانی از خسارات به یک عنصر معین در معرض خطر یا مجموعه چنین عناصری که در اثر
وقوع یک عامل خطر آفرین ناشی می شود  .آسیب پذیری پدیده ای ایستا نی ست بلکه به عنوان یک فرآیند پویای جامعی
در نظر گرفته میشود که احتمال ضرر و زیان عوامل فوق را تغییر میدهد و بر آنها اثر می گذارد.
تحلیل آسیب پذیری بر اساس متغیرهای انتخابی:
در این بخش میزان آسیب پذیری بر اساس متغیر های انتخابی که در زیر معرفی میشود مورد تحلیل قرار می گیرد.ابتدا
تاثیر تک تک عوامل وسپس با ترکیب الیه های حاصل از متغیرها تاثیر گذاری همه عوامل به صورت یکجا مورد تحلیل قرار
می گیرد.
 X1 .1آسیب پذیری ناشی ازمساحت قطعات
 X2 .2آسیب پذیری ناشی از ناسازگاری( دوری از مراکز حساس و خطرزا)
 X3 .3آسیب پذیری ناشی از تع داد طبقات
 X4 .4آسیب پذیری ناشی از نزدیکی به گسل
آسیب پذیری ناشی ازمساحت قطعات X1مساحت واندازه قطعات نیز از متغیرهای مهم در میزان آسیب پذیری میباشد وهرچه مساحت قطعات بیشتر باشد آسیب
پذیری کاهش می یابد .این امر به خاطر خرد شدن فضاهای باز در قطعات کوچکتر می باشد که کارآیی آنها را در هنگکام
گریز و پناه کاهش می دهد.
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 میزان آ سیب پذیری ناشی براساس شاخص ناسازگاری کاربریها ( دوری از مراکز حساس وخطرزا)X2در هر شرایط بحرانی نقاطی وجود دارند که به عنوان نقاط بحرانی شناخته می شوند.گرچه این نقاط در شرایط عادی
خطرناک م حسوب نمی شوند اما به د لیل ویژگی هایی که دارند در ش رایط بحرانی خطرزا محسوب می شوند و می توانند با
ایجاد انفجار و آتش سوزی خسارات را افزایش دهند .این نقلط خطرزا را می توان در  4دسته طبقه بندی کرد .مخازن آب
شهری ،پست برق ،ایستگاههای تقلیل فشار گاز ،پمپ بنزین وگازوئیل و ایستگاه گاز طبیعی.

آسیب پذیری ناشی از تعداد طبقاتX3تعداد طبقات که می تواند معرف تراکم ساختمانی نیز باشد به این صورت در میزان آسیب پذیری موثر واقع می گردد که
با افزایش طبقات میزان آسیب پذیری نیز افزایش می یابد .این امر به دلیل زمانبر بودن تخل یه هنگام حوادث ونیز امکان از
کار افتادن وسایل مکانیکی و برقی مثل آسانسور وهم چنین در صورت تخریب زمان بر بودن پاکسازی می باشد.
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آسیب پذیری ناشی از نزدیکی به خط گسلX4معیار نزدیکی به گسل یکی از عوامل مهم برای ارزیابی میزان آسیب پذیری سکونتگاه ها در برابر زلزله می باشد ودر امر
شهرسازی رعایت حریم خط گسل برای کاهش آسیب پذیری الزامی می باشد و صرفا رعایت اصول مهندسی ساخت وساز
کافی نمی باشد .هرچه فاصله کاربری ها از گسل مسبب زلزله بیشتر باشد ،میزان آسیب پذیری کاربری ها کمتر می باشد و
بین این دو رابطه معکوس برقرار است.

 - 8پاسخ به سواالت تحقیق اثبات فرضیات
هدف اساسی هر تحقیق اثبات فرضیات یا پاسخ به سواالتی است که در مرحله اول مشوق تحقیق بوده اند.فرضیات ایکن
تحقیق که در ابتدا مطرح شد:
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 به نظر می رسد،میزان آسیب پذیری در بخش های مختلف شهر متفاوت است.به نظر می رسد به دلیل شکل گیری غیر اصولی وباال بودن عمر ساختمانها در بخش مرکزی آسیب پذیری این قسمتبیش از سایر بخش هاست.
در اثبات فرضیه اول باید گفت که با توجه به تحلیل های صورت گرفته آسیب پذیری میتوان به این نتیجه گرفت به دلیل
تفاوت در تعداد طبقات وهم چنین مساحت قطع ات تفکیکی آسیب پذیری هم در بخش های مختلف متفاوت است.
برای اثبات فرضیه دوم نیز می توان گفت که با توجه به تحلیلها بخش مرکزی به دلیکل نزدیککی بکه مراککز آسکیب زا
وهمچنین کوچک بودن مساحت قطعات تفکیکی از آسیب پذیری باالیی برخوردار است .این امر می تواند ناشی از عمر باالی
این بخش وشکل گیری بدون برنامه آن باشد.

 - 9نتیجه گیری
همه فاکتور های انتخابی برای تحلیل آسیب پذیری باید با توجه به اهمیت خود در تحلیل ها مورد استفاده قرار گیکرد
وتوجه صرف به یک عامل نمی تواند راهگشا باشد .استفاده از مجموع عوامل می تواند در ارائه راهکارها ،مدیریت بحکران
وبرنامه های کاهش خطر برای مناطق در معرض خطر استفاده گردد.

 - 11ارائه پیشنهاد
با توجه به عوامل انتخابی میتوان نتیجه گرفت که بخش مرکزی نسبت به سایر بخش ها از آسیب پذیری باالیی برخوردار
است و که این امر نشانگر تاثیر پارامتر های برنامه ریزی کارب ری اراضی در آسیب پذیری است که عدم توجه به آن میتواند
میزان تلفات وخسارات را در مواقع بحرانی افزایش دهد.
با توجه به نتایج به دست آ مده میتوان راهکارهای زیر را برای کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران ب رای محدوده مورد نظر
ارائه داد.
 اجرای برنامه های نوسازی بافت فرسوده در بخش مرکزی وتجمیع قطعات برای کاهش آسیب پذیری این بخش از شهر مکان یابی تاسیسات خطر زا در فاصله مناسب از شهر -تعبیه فضاهای باز در بین محیط های مسکونی برای گریز وپناه هنگام بحران

 - 11منابع
 )1احمدی،حسن،نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهر،بنیاد مسکن 1331
 )2آذر،علی،پایان نامه کارشناسی ارشد،ساماندهی وبهسازی بافتهای قدیم شهری بارویکرد شهرسازی جدید،مطالعه موردی
محله سرخاب تبریز  ،دانشگاه تبریز1331،
 )3پورمحمدی،محمدرضا،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،انتشارات سمت1332 ،
 )4حکیم وند،حامد،پایان نامه کارشن اسی ارشد،نقش برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی در کاهش آسیب پذیری ناشی از
زلزله مطالعه موردی شهرک باغمیشه تبریز،دانشگاه پیام نور تهران1333 ،
 )9حمیدی  ،ملیحه،نقش برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش خطرات ومدیریت بحران،دومین کنفرانس بین المللکی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله  1331 ،تهران
 )1سعید نیا ،احمد،کتاب سبز ،جلد دوم ،کاربری زمین شهری،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری،چاپ اول 1333
 )3شکیب ،حمزه و مقدسی موسوی ،علی (  )1339مدیریت بحران در پایتخت ،مجموعه مقاالت دومین سمینار ساخت و
ساز در پایتخت 1 ،تا  3خرداد ،دانشگاه تهران
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 )3دانشپور ،زهره،برنامه ریزی کالبدی در سطح ملی ومنطقه ای چیست؟مجموعه مقکاالت طرحریکزی کالبکدی ،مرککز
مطالعات تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران1331 ،
 )5عادلی،حجت اهلل ،چطور میتوان خسارت ناشی از زلزله را در شهرها کاهش داد،تهران ،انتشارات دهخدا 1339
 )11علی قدیری،م حمود،پایان نامه کارشناسی ارشد،کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب
پذیری مناطق شهری در برابر زلزله ،مطالعه موردی منطقه  13تهران ،دانشگاه تربیت مدرس تهران 1331 ،
 )11مدیریت بحران،اصول راهنمای عملی برای دولتهای محلی -مرکز مطالعات برنامه ر یزی شهری 1333
 )12مهندسین مشاور فضا طرح ایلیا .طرح هادی شهر ترکمنچای
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