لشوم آگاهی اس مدیزیت تحزان در تافت های فزسوده شهزی
ٍلَع تالیای عثیؼی ًظیش سیل ،صلضلِ ٍ غیشُ غالثا تاحیشات هخشتی تش سىًَتگاُ ّای اًساًی تالی گزاسدُ ٍ
تلفات ٍ خساسات سٌگیٌی تش ساوٌاى آًْا ٍاسد ساختِ است .دس ایي هیاى هْوتشیي هسالِ ٍجَد پتاًسیل
خغش حاون ّش هٌغمِ است وِ ّش لحظِ احتوال آصاد ضذى آى ًیض هیسٍد .دس هثاحج ضْشساصی ٍ استثاط
آى تا هذیشیت تحشاى یىی اص هَضَػات هْن ٍ لاتل تاهل هثحج تافت ّای فشسَدُ ضْشی است وِ ّوَاسُ
دغذغِ ّایی سا تیي هذیشاى ضْشی ٍ دست اًذسواساى هذیشیت تحشاى ضْشی ایجاد ًوَدُ است.
لزا تِ هٌظَس هماتلِ ٍ پاسخگَیی تِ تحشاى ّای احتوالی ٍ لضٍم اتخار تػوین سشیغ ،غحیح ٍ اجشای ػولیات
هَحشدسایي تافت ّا ضشٍست داسدهجوَػِ ای اص الذاهات ٍ تشًاهِ ّا لثل،حیي ٍ تؼذ اص تحشاى غَست هیگیشد.
ویژگی عمومی تافت های فزسوده
الف) عمز اتنیه :ساختواى ّای هَجَد دس ایٌگًَِ تافت ّا ػوذتا لذیوی هی تاضذ ٍ فمذاى استاًذاسدّای
الصم ،اص ظاّش ساختواى لاتل تطخیع است .اتٌیِ ایي تافت ّا ػوذتا تحول هماٍهت دس هماتل صلضلِ ای تا
ضذت هتَسظ سا ًذاسد.
ب) دانه تندی و تعداد طثقات :اتٌیِ هسىًَی ٍالغ دس ایٌگًَِ تافت ّا ػوذتا سیضداًِ تَدُ ٍ اوخش آًْا یه
یا دٍ عثمِ ّستٌذ.
ج) نوع مصالح :هػالح تىاس سفتِ دس ایٌگًَِ تافت ّا ػوذتا اص اًَاع خطتی ،آجش ٍ چَب ٍ یا آجش ٍ آّي
تذٍى سػایت اتػاالت افمی ٍ ػوَدی هی تاضذ.
د) وضعیت دستزسی ها :تافت ّای فشسَدُ وِ ػوذتا تذٍى عشح لثلی ایجاد ضذُ اًذ ػوذتا اص ساختاسی
ًاهٌظن تشخَسداسًذ ٍ دستشسی ّای هَجَد دسآًْا ػوذتا پیادُ هی تاضذ تِ گًَِ ای وِ اوخش هؼاتش آى تي
تست یا تا ػشؼ ووتش اص  6هتش تَدُ ٍ ضشیة ًمَرًاپزیشی دس آًْا ووتش اص  0/30است .هساحت ػشغِ اتٌیِ
ٍالغ ضذُ دسایي تافت ّا ػوذتا ووتش اص  200هتش هشتغ هی تاضذ.
ه) وضعیت خدمات و سیز ساخت های شهزی :تافت ّای فشسَدُ تِ لحاػ تشخَسداسی اص خذهات،
صیشساخت ّا ٍ فضاّای تاص ،سثض ٍ ػوَهی دچاس ووثَدّای جذیاًذ.
و) شاخص های كیفی :هسالِ جوؼیت پزیشی تافت ّا ،حشین گسل ّا ،هسیش لٌات ّا ٍ سٍد دسُ ّا ٍ تافت
ّای سٍستایی دسٍى ضْشی ٍ  ...اص دیگش هسائلی ّستٌذ وِ دس تؼییي تافت ّای فشسَدُ هَحش هی تاضٌذ.
شاخص های شناسایی تافت های فزسوده و آسیة پذیز
تافت ّای آسیة پزیش تش اساع تلَن آسیة پزیش تؼشیف ضذُ ٍ تلَن آسیة پزیش تلَوی است وِ حذالل
یىی اص ضشایظ سِ گاًِ صیش سا داضتِ تاضذ.
الف) تلَوی وِ داسای حذالل  50دسغذ تٌاّای فشسَدُ ًاهٌاسة تِ لحاػ صیستی ٍ سىًَتی یا آسیة پزیش
تاضذ ،تٌاّای فشسَدُ یا آسیة پزیش حذالل یىی اص ضشایظ دٍگاًِ صیش سا تایذ داضتِ تاضذ.
 -1تٌایی وِ فالذ سیستن ساصُ ای تاضذ(ساصُ تتًَی ،فَالدی یا ضٌاطّای تحتاًی ،لائن ٍ فَلاًی) تِ تطخیع
واسضٌاع سسوی ساختواى.

 -2تٌایی وِ دساجشای آى هفاد آییي ًاهِ  2000سػایت ًطذُ تاضذ یا لاتلیت اًغثاق تا آییي ًاهِ هزوَس سا
ًذاضتِ تاضذ.
ب) تلَوی وِ حذالل  50دسغذ اهالن آى هساحتی ووتش اص دٍیست هتش هشتغ سا داضتِ تاضذ.
ج) تلَوی وِ حذالل  50دسغذ ػشؼ هؼاتش آى (لثل اص اغالحی) تي تست ٍ یا تا ػشؼ ووتش اص  6هتش تاضذ
یا ضشیة ًفَرًاپزیشی آى ووتش اص  0/30تاضذ.
مدیزیت تحزان و تافت های فزسوده شهزی
تا ایي تَغیف والى اص چاسچَب ّای حاون تش هذیشیت تحشاى ٍ هفاّین تافت ّای فشسَدُ ضْشی هی تَاى
ارػاى ًوَد وِ دس فضاّای ضْشی استمشاس سیستن یىپاسچِ هذیشیت تحشاى ًیاصهٌذ ًگاُ سیستوی است.
تشخی اص فضاّای ضْشی ًیض ًیاصهٌذ تَجِ خاظ ٍ ٍیظُ دس پٌِْ ضْش هی تاضٌذ .یىی اص ایي هٌاعك ،تافت
ّای فشسَدُ ضْشّاست وِ تشًاهِ سیضی دلیك ٍ حساب ضذُ ای سا تشای تاهیي ایوٌی ایي تافت ّا علة هی
ًوایذ .واسایی ٍ پَیایی سیستن هذیشیت تحشاى ٍ اسائِ خذهات ایوٌی ٍ اهذاد تِ ضْشًٍذاى ساوي دس ایي تافت
ّا ًیض ضشایظ خاغی سا علة هی ًوایذ .تشای هماتلِ تا حَادث غیش هتشلثِ دس ضْشّا تَجِ تِ ضشایظ ًیض
ساّگطا خَاّذ تَد:
ٍ -1ضؼیت استمشاس واستشی ّای ضْشی تِ ٍاسغِ هغلَتیت ٍ ساصگاسی واستشی ّا تا یىذیگش
 -2ضشایظ استمشاسٍٍضؼیت تاسیسات حیاتی ٍصیشساخت ّای ضْشی اػن اصضثىِ ّای آب،تشق،گاص ،استثاعات
ً -3حَُ دستشسی تِ تافت ّای ضْشی ٍ ضثىِ استثاعی ضْش تِ لحاػ سلسلِ هشاتة ٍ لاتلیت اعویٌاى ٍ
جایگضیٌی آًْا دس ٌّگام تشٍص تحشاى
 -4تشاون ٍ ٍضؼیت تافت ّای ضْشی تِ لحاػ ًفَرپزیشی ٍ ػوش تٌاّا ٍ تاسیسات هَجَد.
تافت ّای فشسَدُ ضْشی ًیض تِ دلیل داسا تَدى ضشایظ ٍیظُ داسای آسیة پزیشی تاالیی هی تاضٌذ .پتاًسیل
ٍ اسصیاتی خغش حاون دس ایي تافت ّا ًطاى هی دّذ وِ دس صهیٌِ هذیشیت تحشاى ٍ هماتلِ تا حَادث احتوالی
تِ دلیل ضشایظ صیش تَجِ تِ ایي تافت ّا ضشٍست تیطتشی هی یاتذ.
 اس منظز شهزساسی و فنی و مهندسی











استفادُ اص هػالح غیش استاًذاسد ٍ ون دٍام
تاال تَدى ػوش تٌاّا ٍ تاسیسات ٍالغ دس هحذٍدُ ایي تافت ّا
پاییي تَدى سغح سػایت اغَل ٍ ضَاتظ فٌی ٍ هٌْذسی دس ساخت ٍ ساصّای ٍالغ دس هحذٍدُ
تافت ّای فشسَدُ
تاسیه تَدى ػشؼ هؼاتشٍ ضثىِ ّای دستشسی دستافت ّای فشسَدُ ٍایجادهسالِ دساهش اهذادٍ ًجات
ػذم ٍجَد تاسیسات پایِ ضْشی اص جولِ ضثىِ ّای اعفاء حشیك ٍ اهذاد ٍ ًجات دس تافت ّای
فشسَدُ ضْشی
فشسَدگی تاسیسات صیشتٌایی ٍ پایِ هَجَد دس ایي تافت ّا
ٍضؼیت ٍیظُ عشاحی ضْشی ایي تافت ّا
فطشدگی تافت ٍ وَچه تَدى هساحت پالن ّای هَجَد
تاال تَدى تشاون ضْشی ٍ ساختواًی دس هحذٍدُ تافت ّا

اس منظز اقتصادی




اسصش پاییي صهیي ٍ ساختواى تِ ًسثت سایش فضاّای ضْشی
استمشاس افشاد تا عثمِ دسآهذی پاییي تش دس هحذٍُ ایي تافت ّا
ووثَد سشهایِ گزاسی ّای صیشساختی ٍ توایل تِ اًجام آى دس هحذٍُ ایي تافت ّا

اس منظز اجتماعی
ٍ ضؼیت فشٌّگی الطاس اجتواػی ساوي دس تافت ّای فشسَدُ(سغح تحػیالت ،هیضاى تاسَادی ٍ)...
دس ّویي چاسچَب دس تافت ّای فشسَدُ ضْشی اتتذا اسصیاتی خغش حاون دس ایي تافت ّا ضشٍست هی یاتذ.
استشاتظی واّص خغش دس هحذٍدُ تافت ّای فشسَدُ دس لالة تشسسی هاتشیسی ضشایظ صیش اهىاى پزیش هی
تاضذ وِ اجشای آى ًیاصهٌذ تشسسی دلیك ٍ ػلوی تا استفادُ اص تخػع ّای هختلف هی تاضذ:
 .1اسصیاتی ٍ تشسین ًمطِ هخاعشات
 .2ضٌاسایی اجضای دس هؼشؼ خغش
 .3تؼییي احشات احتوالی خغش
 .4تؼییي تَاًایی ّای هغلَب دس صهیٌِ پاسخ تِ تحشاى
 .5تؼییي اٍلَیت ّای تشًاهِ واّص خغش
نتیجه گیزی
دس تشًاهِ سیضی ٍ تؼشیف استشاتظی والى تشای هذیشیت تحشاى دس تافت ّای فشسَدُ ضْشی تِ دٍ هَضَع
الضاهات هذیشیت تحشاى ضاهل ساصهاًذّی ،تشًاهِ سیضی ،استفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ ،هْاست ّای تخػػی ٍ
ًیاصّای آهَصضی ٍ وسة آهادگی ٍ ّوچٌیي اجضاء سیستن هذیشیت تحشاى ضاهل آهادگی ،پیطگیشی ،واّص
احشات ،هماتلِ(اهذاد ٍ ًجات) ٍ تاصتَاًی تاصساصی هی تایست تَجِ ضَد وِ واستست آى هی تَاًذ هثٌای تؼشیف
ساّىاسّای هیاى هذت دس صهیٌِ هذیشیت تحشاى دس تافت ّای فشسَدُ تاضذّ :ذف اص عشح ایي هَضَع اسائِ
یه عشح ولی اص ًیاصّای ػوذُ ٍ اساسی دس ساستای هماتلِ تا تحشاى هی تاضذ وِ سیستن هذیشیت تحشاى
تایذ خَد سا تِ آًْا تجْیض ًوایذ تا تتَاى سیستوی واسآهذ تشای هماتلِ تا حَادث احتوالی دس تافتْای فشسَدُ
ٍ ًاهماٍم ضْشی ایجاد ًوَد.
سٍیىشد غالة دس تذٍیي ایي سٍاتظ ًگاُ هذیشیت سیسه ٍ لثل اص تحشاى خَاّذ تَد تا ّذف واّص احشات
ًاضی اص تشٍص حَادث احتوالی دس اتؼاد تلفات اًساًی ٍ خساسات التػادی هحمك گشدد ٍ هی تَاى اًتظاس
داضت وِ سیستن هذیشیت تحشاى دس تافت فشسَدُ دس لالة ػٌاغش ٍ الضاهات ،هٌجش تِ تذٍیي تشًاهِ ّای
ػولیاتی تا تَجِ تِ ضشایظ تافت فشسَدُ گشدد .ایي تشًاهِ ّا هی تَاًذ دس لالة هحَسّای صیش تذٍیي ٍ هالن
ػول هذیشاى تحشاى ٍ هذیشاى ضْشی تِ ٍیظُ دس ضْشّای تضسي ٍ داسای خغشپزیشی تاال گشدد:
· تشًاهِ آهادگی دس تشاتش تحشاى
· تشًاهِ واّص احشات ٍ پیطگیشی
· تشًاهِ پاسخ ٍ ٍاوٌص دس تشاتش تحشاى
· تشًاهِ تاصساصی ٍ تاصتَاًی
سهزا رضاپور منفزد/كارشناس ارشد معماری

