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چكیده

کالنشهرها ،محل تراکم باالی جمعیت و پدیدههای انسانساخت هستند .در صورت وقوع سیل و زلزله در کالنشهرها و نبود آمادگی
برای مقابله با این بالیای طبیعی ،احتمال بروز خسارات جانی و مالی باال میرود .بهمنظور جلوگیری از ایین امیر ،اسیتفاده از رویکیرد
تابآور ی کاربری اراضی شهری ،اهمیت و ضرورت دو رندانی دارد .هدف کلی از پژوهش حاضر ،بهدست آوردن عوامل تأثیرگیذار در
میزان تابآور ی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسع پایدار و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از معیارهای تیابآوری و بررسیی
آنها در منطق  1شهر تهران است که دارای جمعیت زیاد و موقعیت ویژة زمینشناسی است .رور تحقییق ایین پیژوهش ،توصییفی
تحلیلی ،و ماهیت آن کاربردی است .در این پژوهش ،نخست مبانی نظری تحقیق از طریق جمعآوری اطالعات و مطالعیات اسینادی
صورت پذیرفت .در ادامه بهمنظور بررسی میزان تابآوری کاربری اراضیی ،معیارهیای تیابآوری براسیاس رویکیرد دلفیی و بررسیی
پژوهشهای قبلی صورت گرفته ،تعیین شد .سپس به کمک  17نفر از اعضای هیئیتعلمیی و کارشناسیان متخصی کیه در حیوزة
برنامهریزی محیطزیست ،برنامهریزی شهری ،برنامهریزی روستایی و شهرسازی تخص داشتهاند ،مقایسههیای زوجیی شیاخ هیا
انجام شد .در ادامه بهمنظور ارزیابی و بررسی نهایی میزان تابآوری ،از رور  ،FAHPسیستم اطالعات جغرافیایی( )GISو ،IDRISI
 TOPSISو  SWOTبهره گرفته شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد کیه مییانگین تیابآوری سیاختاری -کالبیدی ،سیاختاری-
طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهترتیب  ./48 ،2/58 ، 2/73و  2/19است .درنهایت ارزیابیها در کل منطق  1نشان داد کیه
میانگین تابآوری این منطقه حدود  2/11است .که نشان میدهد این منطقه در حد متوسطی از تابآوری قرار دارد.
کلیدواژه

تابآوری ،توسع پایدار ،کاربری اراضی شهری ،کالنشهرها.

 .1سرآغاز

بالیای طبی،ی و انسانساخت از سووی دیرور سوبب شوده

با توجه به تواریا سوکونتگواهی انسوان حوداقل دههوزار

است تا آسیبپذیری جوامع شهری بهویو ه در کشوورهای

سال) شهر با شکل و شمایل کنوونیاش موجوودیتی نوو-

درحال توس،ه بیش ازپیش افزایش یابد .بوا توجوه بوه اینکوه

زاده -شده است .ایون موجوود نوظهوور گور چوه وسو،ت

نمیتوان همة انسانها را از مناطق خطر دور کورد بنوابراین

انوودکی از کوول زمووین را اشووغال کوورده اسووت امووا اکیریووت

امروزه باید ترکیبی از روشهای غیرسازهای و سازهای را به

Forman,

کار برد تا به انطالو بتوان سوکونتراههوا را توابآور کورد

جم،یت انسانی را درون خویش جا داده اسوت

 .)2008این تمرکز زیاد جم،یت از یکسو و افوزایش وقوو
* نویسندة مسئول:

بوودری و همکوواران  .)2351در ایوون میووان برنامووهری وزی
Email: mjamiri@ut.ac.ir
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بهار 1931

کاربری زمین یکی از اقدامات درزمینة برنامه ریزی شوهری

اشاره کرد .اما تاکنون توابآوری کواربری اراضوی بور پایوة

بالیوا ایفوا

رویکرد توس،ة پایدار به طور وی ه بررسی نشوده اسوت .در

است که میتواند سه مؤرری در کاهش ریس

این خصوص در مقالة حاضر س،ی شده اسوت توا کواربری

کند.
برنامه ریزی کاربری زمین یکی از مه تورین ابزارهوای

اراضی شهری را با استفاده از م،یارهای مؤرر بر توابآوری

برنامهریزی شوهری جایرواهی حیواتی در تحقوق ملواطره

آنها بر پایة رویکرد توس،ه پایدار ارزیابی کرده و بهمنظوور

نرری در فرایند توس،ة شوهری داشوته و مطال،وه و تجربوه

ساماندهی اولویتدهی کند.

بهمنظور بهبود روشهوا و فراینودهای تحقوق آن مسوئیهای

در این تحقیق منطقة ی

شهر تهران از یکسو به عیوت

مه در راستای کاهش خطرپذیری جواموع شوهری اسوت؛

جم،یت زیاد تمرکوز مراکوز اداری و اقتصوادی در آن و از

زیرا برنامه ریزی کاربری زمین که براسای ملواطره نروری

سوی دیرر با توجه به موق،یت وی ة زمینشناسوی ازجمیوه

آیندهنرری و براسای اقدام پیشریرانه انجام گیرد بر تغییور

نقوواط بسوویار حسووای و در م،وورن خطوور ناشووی از بالیووا

آسیبپوذیریهوای شوهری متمرکوز شوده و از ایون راه بوه

طبی،ی و مصنوعی) به دالیل ملتیف واجد پیششرطهای

کاهش تيریر و پیشگیری از فجایع مدد میرسواند بمانیوان

الزم بهعنوان نمونة موردی بوده و سو،ی بور آن شود توا بوا

وهمکاران  .)2351ازاین رو برنامه ریزی کواربری زموین از

ت،یووین و شووناخت اب،وواد و م،یارهووای تووابآوری کوواربری

انووول مه و شهرسووازی محسوووب شووده و نقووش انوویی

اراضی شهری و سنجش و ارزیابی این اب،واد و م،یارهوا در

برنامه ریز شهری تصمی گیری و نظارت درست بر کواربرد

منطقة ی

تهران بتوان در راستای کاهش آسویبپوذیری و

زمین تیقی میشود امینی و همکاران .)2385

تقویوت توابآوری منطقوة مطال،وهشوده گوامهوای مووؤرری

رویکرد تابآوری نیز به بحیی فراگیور در دهوة جدیود

برداشت.

تبدیلشده است .بسیاری از محققان تابآوری را توانوایی
درونی ی

سیست جام،ه یا عنصر برای مقاومت در برابور

 .2مبانی نظری تحقیق

آرار رویدادی طبی،ی یا اجتماعی مویداننود .بوهایونترتیوب

تاب آوری جام،ه توانایی برای پیشبینی خطر وقو بالیوا

سیست باید در وهیوة نلسوت

تيریرات محدود و بازگشت به موق،یت قبل از بحران بوا در

توانایی عدم تيریرپذیری از رویداد را داشوته باشود .بوا ایون

امان ماندن سازگاری و تحول و رشد در موقوع رویوارویی

ت،ریف آسیبپذیری و توابآوری را مویتووان دو مفهووم

با تغییورات اسوت

برای ان،طافپذیر بودن ی

Community & Regional resilience

سیست با آسویبپوذیری بواالتر

 .)Institute,2013تا پویش از ورود تواب آوری بوه مباحوث

سیست با آسیبپذیری کمتور

مربوط به حف پایداری محیطوی رویکورد توسو،ة پایودار

توووابآوری بیشوووتری دارد  .)Villagran,2006ازایووونرو

تنها راه نهایی برای حف و بهبود شرایط قیمداد میشد اموا

برنامه ریزی کاربری زمین میتواند بوهعنووان ابوزاری بورای

مشکل انیی بسوط ت،ریوف توسو،ة پایودار آن اسوت کوه

ارتقاد تابآوری شهرها استفاده شود .در رابطه بوا موضوو

کوواربرد آن در حوووزة اقتصووادی محیطووی کالبوودی و

تاب آوری مطال،وات مت،وددی در داخول و خوارج انجوام

اجتماعی) اغیب موجب ایجواد هزینوه در دیرور حووزه هوا

پذیرفته و تابآوری شهرها براسوای مؤلفوههوای ملتیوف

میشود  .)Parshar Shaw & Takeuchi, 2012درواقوع بوه

ارزیابی شده است که ازجمیه میتوان به مطال،ات کوالتن و

عیت این هزینه های وارد شده امکوان همواهنری و ایجواد

همکاران  )1008آلن و بریانت  )1020تیییو و همکواران

روابط پایا بین عنانور بیرونوی و درونوی سیسوت عظیموی

 )1022آجیاد و همکاران  )1023و لئون و مارچ )1022

همنون شهر تا حد زیوادی کواهش موییابود .در رویکورد

متقابل در نظر گرفت :ی
تاب آوری کمتری دارد و ی

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
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توس،ة پایدار تاب آوری با هدف قورار دادن حفو ت،وادل

ریس

بالیا ایفا نماید زیرا وارد کردن تفکر و عمل کاهش

سیست ب،د از وقو شوو و تغییرات کاربرد گسوتردهای در

ریس

مویکنود

مدیریت سوانح طبی،ی پیودا کورده اسوت .بوهعبوارتیدیرور

که بدون تولید ریس

تاب آوری به دنبال پوشش ض،ف های درونی توس،ة پایدار

دسوووت یافوووت  .)Reyes, 2007در حقیقوووت اگرچوووه

و تکمیل این رویکرد وارد عرنة دانش شد نیکموردنمین

برنامهریزی کاربری اراضی نحیح و عادالنه آسویبپوذیری

و همکاران  .)2353ازایونرو توابآور سواختن شوهرها در

ما را در برابر بالیا بهطوور کامول برطورف نمویکنود ولوی

اب،اد ملتیف راهی مناسب و کارا در جهت تقویت ساختار

کاهش میدهد .)Berke & smith, 2010

سوانح در برنامه ریزی کاربری زمین کم

جدیود بوه رشود و توسو،ه شوهری

شووهر بوورای مقابیووه بووا بحوورانهووا و ملوواطرات طبی،ووی و

شهر سازان برنامهریزان شهری و متلصصوان مت،وددی

غیرطبی،ی است .شوناخت توابآوری مویتوانود بوه ت،یوین

پیرامون اب،اد و شاخ

های مطرو در تابآوری شهرها از

نفات و وی گیهایی که ظرفیت مقابیه جوامع با سووانح را

منظر و دیدگاه خاص تاب آوری مطال،ات گوناگونی انجوام

بوه

داده که بهنوورت جودول شوماره 2جموعبنودی شودهانود.

فرایند کاهش آسیبپذیری پیشنهاد کنود .)Joakim, 2008

ازاینرو باید گفت دیدگاههای ملتیف نسبت به توابآوری

برنامه ریزی کاربری زموین نیوز یکوی از اقودامات درزمینوة

نشووان از آن دارد کووه ایوون موضووو م ویتوانوود از جهووات

برنامهریزی شهری است که میتواند سه مؤرری در کاهش

گوناگون قابل بررسی باشد.

افزایش میدهند کم

کرده و ابزارهایی را برای کمو

جدول .1ابعاد و شاخصهای مطرح در تابآوری

مطالعه

ابعاد و شاخصهاي مطرح در تابآوري

)Cutter (2008

آسیبپذیری اجتماعی ن اد و قومیت سن وض،یت اقتصادی -اجتماعی جنسیت استلدام تحصیالت سواختار
خانواده دسترسی به خدمات اشتغال مسکن نیازهای مسکن) برنامهریزی و کواهش ملواطرات برناموة جوامع
برنامة استمرار خدمات ارتباطات متقابل برنامههوای کواهش ملواطرات برناموههوای مقابیوه) محویط مصونو و
زیرساختها مسکونی تجاری و نن،تی شریانهای حیاتی یادبودها) سیست های طبی،ی و مواجهههوا کودها و
استانداردهای ساختمانی برنامة بازسازی)
اجتماعی سن نیازهای خاص پوشش بهداشت عدالت آموزشی حملونقل ارتباطات زبان) اقتصادی بیکاری

)Cutter (2010

درآمد و عدالت اندازة کسبوکار دسترسی بهداشت مسکن) نهادی کاهش خطر بیمه سویل خودمات شوهری
تکهتکه شدن سیاسی تجربه فاج،ه قبیی) زیرساختی قدمت مسکن نو مسکن ظرفیت پناهراه ظرفیت درمانی
پتانسیل تلییه) سرمایة جام،ه مشارکت سیاسی حس ت،یق دین و مذهب مشارکت مدنی نوآوری)
محرو های اجتماعی سن جم،یت جنس آموزش وض،یت بهداشت مالکیت مشوارکت اجتمواعی تونشهوای
اجتماعی نیروی کار وض،یت مسکن هزینه)) محیط مصنو

Normandin et al
)(2011

م،رن خطر حملونقل استانداردها و کدهای ایمنی برناموهریوزی شوهری) اموور حکوومتی ارزیوابی ریسو
برنامهریزی اضطراری خدمات ضروری هماهنری برنامه کاهش خطرات آموزش شرایط اضطراری) جریانهوای
متابولیکی کشاورزی کم
فاضالب ملابرات)
فیزیکووی بوور

Joerin and Shaw
)(2011

شرایط محیط زیستی وضو،یت مسوکن منطقوه در

بیرونوی تجوارت توسو،ه اقتصوادی انوریی سورمایهگوذاری سوالمت بیموه آب

آب بهداشووت و دفووع زبالووه دسترسووی بووه جووادههووا مسووکن و زمووین) اجتموواعی جم،یووت

سالمتی آموزش آگاهی سرمایه اجتماعی NGOها) اقتصادی بودجه و کم مالی پوسانوداز اشوتغال درآمود
داراییهای خانوار) نهادی ارربلشی مدیریت بحران حکومتدار مطیوب همکاری با دیرور سوازمانهوا انتشوار
دانش و مدیریت) طبی،ی سیاستها ی محیط زیسوتی مودیریت کواربری اراضوی خودمات اکوسیسوت فراوانوی
ملاطرات طبی،ی شدت ملاطرات طبی،ی)
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بهار 1931

ادامة جدول .1ابعاد و شاخصهای مطرح در تابآوری

ابعاد و شاخصهاي مطرح در تابآوري

مطالعه

اجتموواعی جم،یووت خوودمات بهداشووتی امکانووات حمایووت روحووی مراقبووت از کودکووان خوودمات اجتموواعی
پارو کتاب خونه) برنامه های آموزشی مهارتی برنامه های کم

اجتماعی تراک جم،یوت) اقتصوادی مالکیوت

بیکاری اشتغال زنان درآمد تراک زیرساختهای تجاری مؤسسات تجاری) نهادی مشارکت پوشش بیمه بیمه
)Burton (2012

سیل) زیرساختی تراک خانوادهها تراک ساختمانها فانیه از شریان انیی فانیه از راهآهون خودمات شوهری
اوریانس آتشنشانی )...مداری) محیط زیستی زمینهای زراعی فراوانی رویدادهای آب و هوایی ترر

باد

گردباد و طوفان)) فضاهای باز فانیه از رودخانه) سرمایة جام،ه سازمانهای مذهبی خدمات حرفهای عیمی و
فنی مکانهای تاریلی سازمانهای فرهنری هنری سازمانهای حمایتی)
فیزیکی زیرساختهای حیاتی سیست های ارتباطی) انسانی مهارت دانش آموزش سالمت) اجتماعی اعتمواد
مشارکت هنجار ارتباطات اجتماعی) سیاسی برنامههای کاهش بالیوا) نهوادی یوا سوازمانی پاسولرویی اولیوه
)Gall (2013

سیست پاسلرویی) فنی سیست های هشداردهنده برنامههای اضطراری) اقتصادی درآمد بهرهوری) تغذیه امنیت
غذایی) فقر اختالف طبقاتی) محیط زیستی زموینهوای قابولکشوت آب شویرین) اکولووییکی چرخوة کوربن
گردهافشانی)
فیزیکی مالکیت زمین زیرساخت دسترسی به فناوریها و تجهیزات جدیود) انسوانی امنیوت غوذایی خانوارهوا
آموزش و سطح مهارت سالمتی) مالی سطح درآمد تولیود محصوول و ارزش آنهوا ت،وداد دام و ارزش آنهوا

)UNDP (2013

داشتن بازارهای ف،ال دسترسی به تسهیالت و اعتبارات بیمه) طبی،ی میزان پوشش درخت نورخ جنرولزدایوی
کیفیت مدیریت مراتع خانوارهای عهدهدار احیای جنرل) اجتماعی مشارکت نقش زنوان دسترسوی عادالنوه بوه
منابع )
اجتماعی اعتماد انسجام اجتماعی همبستری مشارکت احترام به فرهنو

)Usamah (2013

و ارزشهوا ارتباطوات و اطالعوات)

اقتصادی درآمد پسانداز تنو م،یشت اشتغال) نهادی آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی طروهوای کواهش
خطر سیاستهای مدیریت بحران) فیزیکی سالمت و بهداشت امکانات تيسیسات شبکه حملونقل مسکن)
محیط زیستی اکولوییکی تنو زیستی نرخ فرسایش نزدیکی به زیستراههای ملتیف بازسازی جریان آب ))...

Sharifi
and
)Yamagata(2014

زیرساختی آب انریی پیکربندی فضایی و مکانی حملونقل سواختار دفواعی پناهرواه زیرسواختهوای سوبز
مدیریت زباله فنّاوری و اطالعات) امنیت اقتصاد اشتغال جذب توریست بیمه ان،طافپوذیری و ربوات موالی
امنیت اقتصادی) اجتماعی و جم،یتشناسی فرهن

همکاری توزیع مت،وادل جم،یوت تنوو فرهنروی انسوجام

اجتماعی تحصیالت نرخ آگاهی نرخ فقر سطح درآمد سالمتی حس ت،یق) نهادی حکومت برنامهریزی)
جدول  .2ابعاد تابآوری کاربری اراضی شهری

اب،اد

منبع

ساختاری -طبی،ی

)Burton (2012), Gall (2013), Sharifiand Yamagata(2014

ساختاری -کالبدی

)Puente (1999), Cutter (2008), Cutter (2010), Burton (2012

اجتماعی -فرهنری

)Cutter (2010), Joerin and Shaw (2011),Usamah (2013) Sharifiand Yamagata(2014

اقتصادی

Gall (2013), UNDP (2013), Usamah (2013), Sharifiand Yamagata(2014),
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بهمنظور ت،یین اب،اد و مؤلفههای پیشونهادی توابآوری

در هنرام وقو بحوران سوبب کواهش خسوارت و تیفوات

کاربری اراضی شهری مطال،ات فراوان و مت،وددی در ایون

میشود و در زموان پوس از وقوو بحوران ضومن سورعت

زمینه نورت گرفته است .درنهایت اب،اد و م،یارهوایی کوه

بلشیدن به امداد و کم رسانی شرایط را بورای بازگشوت

در حووووزة

به حالت ت،ادل فراه میکند م،رب و همکاران  .)2355از

برنامهریزی محیطزیست شهرسازی جغرافیا و برنامهریزی

اب،اد مه دیرور تواب آوری کواربری اراضوی شوهری ب،ود

تور بووده بورای توابآوری کواربری زموین

اجتماعی  -فرهنری آن است .توجه به تابآوری اجتمواعی

پیشنهاد شده است .در جدول  1اب،واد تواب آوری کواربری

 -فرهنری کاربری اراضی شهری به افزایش کیفیت محویط

اراضی شهری آورده شده است.

و زندگی شهروندان منجر میشود .از دیرر مزایای توجه به

ازلحووواظ کارشناسوووان خبرگوووان متلصو و
شهری) شاخ

ساختاری -طبی،ی یکی از اب،اد انیی جام،وة تواب آور
است که ظرفیتهای ملتیف ساختاری -طبی،ی ی

ب،د اجتماعی  -فرهنری این است که ساکنان ی

محیط را

منطقه

قبل حین و ب،د از وقو بحران ازلحواظ روحوی روانوی و

یا شهر را بهمنظور جیوگیری از وقو بحران و مقاوموت در

خهنی آماده میکند .ب،د اقتصادی نیوز یکوی دیرور از اب،واد

برابر آن و همننین بازگشت سریع به حالت اولیوه پوس از

انیی توابآوری کواربری اراضوی شوهری اسوت م،رب و

وقو بحران را بوازگو مویکنود .شوهر یوا منطقوهای بودون

همکاران  .)2355تاب آوری اقتصادی ظرفیت های ملتیف

تووابآوری سوواختاری -طبی،ووی ضوومن دارا بووودن کیفیووت

اقتصادی را بهمنظور جیوگیری از وقو بحوران و مقاوموت

محیطی بسیار پایین در برابر بالیا بسیار آسیبپذیر خواهود

در برابر آن و همننین بازگشت سریع به حالت اولیوه پوس

بود م،رب و همکاران .)2355

از وقو بحران را بازگو میکند .درحالیکوه شوهری بودون

یکی دیرر از اب،واد انویی توابآوری کواربری اراضوی

تاب آوری اقتصادی بوه شودت در برابور بالیوای طبی،وی و

شهری بُ،د ساختاری -کالبدی آنها است .تابآور سواختن

غیرطبی،ی آسیبپوذیر بووده و همننوین توانوایی بازگشوت

شهرها در این ب،د راهی مناسب و کارا بوهمنظوور تقویوت

سریع به حالت ت،ادل را نودارد م،رب و همکواران .)2355

ساختار شهر برای مقابیه با بحرانها و ملواطرات طبی،وی و

در جوودول 3م،یارهووای اب،وواد تووابآوری کوواربری اراضووی

غیرطبی،ی است .توجه به این ب،د کیفیت زندگی در شهرها

شهری آورده شده است.

را در روزهای عادی و زمان قبل از وقو بحران باال میبرد
جدول .3معیارهای تابآوری کاربری اراضی شهری

م،یار

منبع

سنجه

منبع

م،یارهای ساختاری -طبی،ی تابآوری کاربری اراضی شهری
گسل
ملاطرات طبی،ی

)Cutter (2008
)Joerin and Shaw (2011

پوشش گیاهی

)UNDP (2013

فیزیوگرافی شکل زمین)

بهرامپور و بمانیان )2352

مسیل رود درهها
فضای سبز
درند شیب
ارتفا
جهت

ورکی و همکاران )2353
بهرامپور و بمانیان )2352
)Burton (2012

گیوه چی و امین عطار )2351
)UNDP (2013

بهرامپور و بمانیان )2352
عبدالهی )2352
نساز و همکاران )2351
بهرامپور و بمانیان )2352
نساز و همکاران )2351
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ادامة جدول .3معیارهای تابآوری کاربری اراضی شهری

م،یار

منبع

متوسط اندازه لکهها

ترکیب و توزیع فضایی –
زمانی عنانر ساختاری
سیمای سرزمین

سنجه

منبع

ت،داد لکهها
پریور و همکاران )2386

شاخ

میانرین شکل

پریور و همکاران )2386

نسبت مساحت لکهها
م،یارهای ساختاری -کالبدی تابآوری کاربری اراضی شهری
)Cutter (2010

قدمت بنا

پور موسوی و
همکاران )2353

سطح اشغال
دانهبندی

شریفنیا و زبردست )2352
حبیبی و همکاران )2351
ورکی و همکاران

)2353

حبیبی و همکاران )2351
)Cutter (2010

وض،یت ابنیه

شریفنیا و زبردست )2352
حبیبی و همکاران )2351

ت،داد طبقات
بافت
درجه محصوریت م،ابر
عرن م،ابر

شریفنیا و زبردست )2352
حبیبی و همکاران )2387
عبدالهی )2352
حبیبی و همکاران )2351
عییآبادی و همکاران )2351
عییآبادی و همکاران )2351
حبیبی و همکاران )2387

فضاهای باز و سبز

)Normandin et al (2011
)Burton (2012
Sharifi
)and Yamagata(2014

پاروها

)Normandin et al (2011
)Sharifiand Yamagata(2014

میدانها

)Burton (2012

شریفنیا و زبردست )2352

زمینهای بایر

بهرامپور و بمانیان )2352

عییآبادی و همکاران )2351

فضاهای ورزشی

بهرامپور و بمانیان )2352

باغات
آتشنشانی
کاربریهای امدادی -
خدماتی

)Burton (2012
Sharifi
)and Yamagata(2014

مراکز انتظامی

شریفنیا و زبردست )2352

درمانی
اسکان موقت
پمپبنزین

)Normandin et al (2011

کاربریهای پرخطر

شریفنیا و زبردست )2352
بهرامپور و بمانیان )2352

پست بر
پمپ گاز
مراکز نن،تی

)Burton (2012

)Burton (2012

بهرامپور و بمانیان )2352
)Burton (2012

عییآبادی و همکاران )2351
)Burton (2012

گیوه چی و امین عطار )2351
)Burton (2012
)Cutter (2010
)Burton (2012
)Sharifiand Yamagata(2014

ورکی و همکاران )2353
گیوه چی و امین عطار )2351
ورکی و همکاران )2353
شریفنیا و زبردست )2352
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ادامة جدول .3معیارهای تابآوری کاربری اراضی شهری

م،یار
راههای دسترسی

منبع
)Usamah (2013
)Burton (2012

سنجه

منبع

دسترسی به شبکه م،ابر

شریفنیا و زبردست )2352

درند مساحت شبکه دسترسی

نالحی و همکاران )2350

نرارندگان

سرانه شبکه دسترسی
سرانه مراکز مسکونی

کیفیت مراکز مسکونی

)Usamah (2013
)Normandin et al (2011
)Cutter (2010
)Cutter (2008

تراک خانوار در واحد مسکونی
تراک نفر در اتا

)Usamah (2013
)Burton (2012

نارمی و ابراهی پور )2352
نارمی و ابراهی پور )2352
ستارزاده )2388

م،یارهای اجتماعی  -فرهنری تابآوری کاربری اراضی شهری
جم،یت

Joerin and Shaw (2011),Normandin et al (2011),Burton (2012),
)Sharifiand Yamagata(2014

ورزشی

نرارندگان

مذهبی

)Burton (2012

آموزشی

)Cutter (2010), Burton (2012

فرهنری

)Burton (2012

بهداشتی -درمانی

)Burton (2012

اداری -انتظامی

)Burton (2012

گردشرری

)Burton (2012),Sharifiand Yamagata(2014

م،یارهای اقتصادی تابآوری کاربری اراضی شهری
کاربریهای تجاری

)Burton (2012),Allenby et al. (2005
)UNDP (2013),Burton (2012),Normandin et al (2011

مالکیت

بهتاش و همکاران  )2351و عبدالهی )2352

بیمه

)Sharifiand Yamagata(2014),UNDP (2013),Burton (2012),Normandin et al (2011

بیکاری

)Burton (2012), Cutter (2010

اشتغال

)Sharifiand Yamagata(2014), Usamah (2013), Joerin and Shaw (2011

جم،یت ف،ال اقتصادی

حبیبی و همکاران )2351

 .3منطقة مورد مطالعه
محدودة مورد مطال،ه منطقة ی

چمران حدفانل دوراهی هتل آزادی و بزرگراه مدری و پل
تهوران اسوت .منطقوة یو

آیتاهلل ندر و از غرب به اراضی رودخانة درکه و از شور

تهران با توجه به مرزشومالی مصووب شوورای شوهر تهوران

نیز به انتهای بزرگراه ارتش -کارخانوة سویمان و منبوع نفوت

مساحتی م،ادل  2572/12هکتار است .ملتصات جغرافیوایی

شمال شر تهران محدود میشود.

این منطقه از طرف شمال محدود بوه ارتفاعوات 2800متوری
دامنه جنوبی کووههوای البورز از جنووب بوه بزرگوراه شوهید
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شکل  .1محدودة مورد مطالعه

 .4روش تحقیق

داده شده و نقشهها ترکیب شدند تا میزان تابآوری منطقوه

در این پ وهش نلست چارچوب نظری تحقیوق از طریوق

مشوول

جموووعآوری اطالعوووات از طریوووق منوووابع کتابلانوووهای و

فن  Topsisبه اولویتبندی تابآوری نوواحی منطقوة یو

الکترونیکی و مقاالت نورت پذیرفت .در اداموه بوهمنظوور

پرداخته میشود.

شووود جوودول  .)2درنهای وت نیووز بووا اسووتفاده از

بررسی میزان تاب آوری کاربری اراضوی شوهری براسوای
نظرات کارشناسان و بررسی پو وهشهوای قبیوی م،یارهوا

 .5یافتههای تحقیق

سوواختاری -کالبوودی اجتموواعی -فرهنرووی اقتصووادی

براي ارزیابي و تعیین میزان تابآوري کناربري اراضني

سوواختاری -طبی،ووی) و زیرم،یارهووای ملوواطرات طبی،ووی

منطقة یک تهران ،مراحل زیر طي شده است:

ترکیب و توزیع پوششگیاهی فیزیوگرافی وض،یت ابنیوه

 مرحلننة نخسننت :بننهدسننتآوردن وزن معیارهنناي

راههووای دسترسووی تووراک جم،یووت کوواربری فرهنرووی
بیکوواری اشووتغال و )...پیشوونهادی مشوول

تابآوري کاربري اراضي

شوود .سووپس

پس از ت،یین م،یارهای مؤرر بر میوزان توابآوری کواربری

FAHP

اراضی بوا رویکورد توسو،ه پایودار براسوای اعوداد فوازی

مقایسه های زوجی اب،اد و م،یارها با استفاده از فن
بووه کمو

 25نفوور از اعضووای هیئووتعیموی و کارشناسووان

منووودرج در جووودول  )5و بوووا اسوووتفاده

متلصوو

کووه در حوووزة برنامووهریووزی محوویطزیسووت

مقایسههای زوجی بین م،یارها توسط کارشناسان 25نفر از

برنامه ریزی شوهری برناموه ریوزی روسوتایی و شهرسوازی
تلصوو

داشووتهانوود نووورت پذیرفتووه اسووت .مبنووای

اعضای هیئتعیمی و کارشناسان متلصو

از فووونFAHP

کوه در حووزة

برنامه ریزی محیط زیست برنامهریزی شهری برناموهریوزی

ارزشگذاری آنهوا براسوای تجربیوات و مطال،وات آنهوا

روستایی و شهرسازی تلص

است .پس از انجام مقایسههای زوجی نقشوههوای عوامول

است تا درنهایت وزن هر کدام از م،یارهوا اسوتلراج شوود

موووؤرر در میوووزان توووابآوری منطقوووه در محووویط
Idrisiاستانداردسازی شده و در محیط  GISوزن هر کودام
از این م،یارهای مؤرر در میزان تابآوری در الیوههوا تويریر

جدول .)6

داشتهانود) نوورت گرفتوه
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جدول .9نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای استانداردسازی نقشهها در منطق فازی

شکل توابع عضویت فازی
فزاینده بهطور یکنواخت

نو تابع عضویت فازی

yiPiciPetoeeM
)increasing

کاهنده بهطور یکنواخت
)yiPiciPetoeeM aitkiooePM

 cشکل
Sigmoidal

خطی
Linear

شکلJ
J-Shaped

(منبع) Ronald Eastman, 2012:

جدول .8طیف فازی و عبارت کالمی متناظر

کد

عبارات کالمی

اعداد فازی

2

ترجیح برابر

)2 2 2

1

ترجیح ک تا متوسط

)2 2/2 5/5

3

ترجیح متوسط

)1 1 2

2

ترجیح متوسط تا زیاد

)3 3/2 5

5

ترجیح زیاد

)3/5 2 2

6

ترجیح زیاد تا خییی زیاد

)3/5 2 5

7

ترجیح خییی زیاد

)5 5/6 5

8

ترجیح خییی زیاد تا کامالً زیاد

)5 6 7

5

ترجیح کامالً زیاد

)5 7 5

متقارن )cMmmicket
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جدول .9وزن قطعی معیارهای تابآوری کاربری اراضی شهری

ب،د

ساختاری -طبی،ی

ساختاری – کالبدی

وزن ب،د

0/127

0/221

اجتماعی – فرهنری
0/135

اقتصادی

0/235

م،یار

وزن م،یار

وزن قط،ی م،یارها

ملاطرات طبی،ی

0/382

0/0816

ترکیب و توزیع

0/178

0/0603

پوشش گیاهی

0/133

0/0505

فیزیوگرافی

0/208

0/0132

وض،یت ابنیه

0/307

0/2162

راههای دسترسی

0/121

0/0873

کاربریهای پرخطر

0/273

0/0721

امدادی و خدماتی

0/227

0/0605

فضاهای باز و سبز

0/058

0/0203

کیفیت مراکز مسکونی

0/063

0/0155

تراک جم،یت

0/153

0/0552

کاربری بهداشتی -درمانی

0/266

0/035

کاربری آموزشی

0/222

0/0338

کاربری فرهنری

0/213

0/0185

کاربری گردشرری

0/202

0/0137

کاربری ورزشی

0/055

0/0113

کاربری انتظامی

0/063

0/0228

کاربری مذهبی

0/055

0/0215

کاربریهای تجاری

0/372

0/050

ف،الیت اقتصادی

0/172

0/0365

اشتغال

0/121

0/0316

بیکاری

0/223

0/0251

 مرحلة دوم :تهیة نقشههاي فازي معیارهاي تابآوري

فازی برای استانداردسازی نقشهها در محیط  IDRISIبورای

کاربري اراضي
نقشه های مربوط به هرکدام از م،یارهوا در محویط

استانداردسازی شدند .در جدول  7نقاط کنترل و نو تابع

IDRISI

بررسی تابآوری کاربری اراضی شهری آورده شده است.

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
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یاسر معرب و محمدجواد امیری

جدول  .1نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشههای معیارهای تابآوری کاربری اراضی در منطق فازی

کاربری اراضی

نقاط کنترل

سنجه

نو تابع

فانیه از گسل

خطی افزایشی

200

فانیه از مسیل روددرهها

خطی افزایشی

10

0

ترکیب و توزیع فضایی-

ت،داد لکه

خطی افزایشی

20

0

زمانی عنانر ساختاری

نسبت مساحت طبقه

خطی افزایشی

20

0

سیمای سرزمین

متوسط اندازه لکه

خطی افزایشی

20

0

ملاطرات طبی،ی

شاخ
پوشش گیاهی

سرانه فضای سبز

خطی افزایشی

شیب )P

 Sشکل متقارن

ارتفا )M

خطی کاهشی

فیزیوگرافی شکل زمین)

مراکز پرخطر

امدادی -خدماتی

2/6
25
280
0

0

2
21

25

0

7

0

2200

جهت

خطی متقارن

325

125

درجه محصوریت

خطی کاهشی

2

0

ت،داد طبقات

خطی کاهشی

5

2

سطح اشتغال

خطی کاهشی

200

0

235

25

دانهبندی

 Sشکل افزایشی

200

0

عرن م،بر

خطی افزایشی

50

0

بافت

خطی افرایشی

20

0

سرانة شبکة دسترسی

 Sشکل افزایشی

15

0

مساحت شبکة دسترسی

 Sشکل افزایشی

15

0

وض،یت ابنیه

شبکه دسترسی

میانرین شکل

خطی کاهشی

D

C

b

a

دسترسی

شریانی درجه 2

به شبکة

شریانی درجه دو

م،ابر

خیابانهای محیی

خطی کاهشی

50

0

30

0

10

0

فانیه از پمپبنزین

 Sشکل افزایشی

300

0

فانیه از پست بر

 Sشکل افزایشی

50

0

فانیه از پمپ گاز

 Sشکل افزایشی

300

0

فانیه از مراکز نن،تی

 Sشکل افزایشی

300

0

فانیه از مراکز آتشنشانی

 Sشکل کاهشی

فانیه از مراکز انتظامی

 Sشکل کاهشی

فانیه از مراکز درمانی

 Sشکل کاهشی

سوله بحران

خطی افزایشی

100
0
210
0
200
0

0
0
0
2

0
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ادامة جدول  .1نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشههای معیارهای تابآوری کاربری اراضی در منطق فازی

کاربری اراضی

فضاهای باز و سبز

کیفیت مراکز مسکونی

سنجه

نو تابع

مراکز اسکان موقت

خطی افزایشی

نقاط کنترل
C

D

فانیه از پاروها

 Sشکل کاهشی

150

0

فانیه از میدانها

 Sشکل کاهشی

200

0

فانیه از زمینهای بایر

 Sشکل کاهشی

200

0

فانیه از فضاهای ورزشی

 Sشکل کاهشی

200

0

فانیه از باغها

 Sشکل کاهشی

200

0

سرانه مراکز مسکونی

 Sشکل افزایشی

b

a

2

0

50

تراک خانوار در واحد مسکونی

خطی کاهشی

2/12

2

جم،یت

تراک جم،یت نفر در هکتار)

خطی کاهشی

200

0

مراکز گردشرری و

سرانه مراکز گردشرری و

جهانرردی

جهانرردی

0

 Sشکل افزایشی

2/5

0

مراکز فرهنری

سرانه مراکز فرهنری

 Sشکل افزایشی

2/5

0

درمانی -بهداشتی

سرانه مراکز درمانی -بهداشتی

 Sشکل افزایشی

2/5

0

آموزشی

سرانه مراکز آموزشی

 Sشکل افزایشی

5

0

مذهبی

سرانه مراکز مذهبی

 Sشکل افزایشی

2/5

0

ورزشی

سرانه مراکز ورزشی

 Sشکل افزایشی

1/5

0

انتظامی

سرانه مراکز انتظامی

 Sشکل افزایشی

1/5

0

کاربری تجاری

سرانه کاربریهای تجاری

 Sشکل افزایشی

2

0

ف،الیت اقتصادی

میزان ف،الیت اقتصادی

خطی افزایشی

60

0

نرخ اشتغال جم،یت ف،ال

خطی افزایشی

200

75

نرخ اشتغال مردان

خطی افزایشی

200

60

نرخ اشتغال زنان

خطی افزایشی

30

0

اشتغال

بیکاری

نرخ بیکاری

خطی کاهشی

21

0

نرخ بیکاری مردان

خطی کاهشی

20

0

 مرحلة سوم :تهیة نقشة تنابآوري ابعناد تنابآوري
کاربري اراضي شهري با رویکرد توسعه پایدار
نقشووههووای مربوووط بووه هوور یوو

از م،یارهووا در محوویط

GISرویه گذاری شده تا میزان تابآوری هر ی

از اب،اد

تاب آوری کاربری اراضی شهری به دسوت آیود .در شوکل
 )1میزان تابآوری هر ی

از اب،اد نشان داده شده است.

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
یاسر معرب و محمدجواد امیری
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شکل  .2میزان تابآوری ابعاد کاربری اراضی منطقة یک



مرحلة چهارم :تهیة نقشة میزان تابآوري کناربري

منطقة ی

اراضي شهري

تابآوری کاربری اراضی منطقة ی

با اعمال وزن م،یارها در الیههای آنها و ترکیوب آنهوا در

تهران اسوتلراج مویشوود .نقشوة نهوایی میوزان

داده شده است.

محیط  GISدرنهایت نقشة میزان تابآوری کاربری اراضوی

شکل .3میزان تابآوری کاربری اراضی منطقة 1

در شوکل  )3نموایش
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 مرحلة پنجم :تعیین تابآوري کاربري اراضي شهري
برای ت،یین تابآوری کاربری اراضی منطقة ی

پنج طبقوة

متوسط) آسیبپذیر و کامالً آسیبپذیر در نظر گرفته شوده
است .در شکل  2این طبقهبندی آورده شده است.

کامالً تابآور تابآور تابآوری متوسوط آسویبپوذیری

شکل  .9تعیین تابآوری کاربری اراضی منطقة یک

 مرحله ششم :سطحبندي تابآوري نواحي منطقة یک
شهر تهران براساس روش

Topsis

همننین در این پو وهش بوا اسوتفاده از اب،واد سواختاری-

و براسای روش تاپسیس میزان تاب آوری نوواحی منطقوة
ی

شهر تهران سطحبندی شدند .در نمودار  2سوطحبنودی

تابآوری کاربری اراضی آورده شده است).

طبی،ی ساختاری -کالبدی اجتماعی -فرهنری و اقتصادی

نمودار .1سطحبندی تابآوری کاربری اراضی نواحی منطقة یک شهر تهران

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
یاسر معرب و محمدجواد امیری

 مرحله هفتم  :تحلیل راهبردي (نقاط قنوت ،ضنعف،
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تهدیوودهای منطقووه از روش تحییوول راهبووردی )SWOT
استفاده شده است .در جدول های  8و  5تحییول راهبوردی

فرصت و تهدید) منطقة یک شهرداري تهران
در راستای شناخت دقیقتر منطقه بوا توجوه بوه یافتوههوای

منطقة ی

آورده شده است.

تحقیق برای دستیابی به نقاط ض،ف قووت فرنوتهوا و
جدول .5تحلیل راهبردی ( )SWOTعوامل درونی ( )Internal Originمنطقة یک تهران

نقاط ضعف ()Weaknesses

نقاط قوت ()Strenghts
 .2وجود فضاهای باز و اراضی بایر در قسمت شر منطقه؛
 .1وجود محوطهها و پهنههای وسیع تاریلی و دیپیماتی

 .2احوودا

واحوودهای مسووکونی در حووری گسوولهووا و مس ویل و

در سطح روددرهها؛

منطقه؛

 .1پایین بودن میزان سرانه مراکز آموزشوی موذهبی و ورزشوی در

 .3باال بودن میزان سرانة مراکوز گردشورری فرهنروی انتظوامی و مقایسه با استانداردها؛
بهداشتی -درمانی در مقایسه با استانداردها؛

 .3عدم وجود مراکز اسکان موقت در منطقه؛

 .2باال بودن میزان سرانة فضای سبز در منطقه؛

 .2کمبود سولههای بحران در منطقه؛

 .5پایین بودن نسبت بافت فرسوده  )1/2در مقایسه با دیرر مناطق  .5عدم رعایت حری از کاربریهای پرخطر ماننود پموپبنوزین و
تهران؛

مراکز نن،تی)؛

 .6توزیع و پراکنش مناسب زمینهای بایر و باغها در کل منطقه؛

 .6پوشش ک محدودة عمییاتی ایستراههای آتوشنشوانی بوه دلیول

 .7توزیع و پراکنش مناسب مراکز درمانی و بهداشتی و انتظامی؛

کمبود آنها؛

 .8شیب مناسب منطقه برای شهرسازی و اجرای انوا پورویههوای  .7عدم رعایت حری مسیلها و رود درهها؛
عمرانی؛

 .8عدم رعایت حری گسلها؛

 .5دانه بندی مناسب فضاهای ساختهشده و سواختمانهوا در سوطح  .5بیند مرتبهسازی در مکانهای نامناسب از جهت توپوگرافی؛
منطقه؛

 .20توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای ورزشی و پاروها؛

 .20مساحت و سرانة مناسب شبکههای دسترسی؛

 .22استقرار کاربریهای پمپبنزین که دارای پتانسیل بواالی خطور

 .22مناسب بودن میزان سرانه مراکز مسکونی؛

هستند در مناطق با خطر زلزله باالتر؛

 .21منظ بودن ساختار شبکة ارتباطی منطقوه در بویشتور سوطوو  .21توزیع و پراکنش نامناسب کاربری پمپبنزین و قرارگیری آنها
منطقه؛

در ناحیههای با تراک جم،یت باال؛

 .23وجود مراکز و مجتمعهای خدماتی نظیر میدان تجریش در کنار  .23توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای ورزشی؛
محورهای خدماتی با عمیکورد فرامنطقوهای همنوون خیابوانهوای  .22پایین بودن میزان سرانة کاربریهای تجاری
شری،تی ولی،صر اندرزگو ازگل و پاسداران؛
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جدول .4تحلیل راهبردی ( )SWOTعوامل بیرونی ( )External Originمنطقة یک تهران

تهدیدها()Threats

فرصتها()Opportunities

بر گسلهای ف،ال؛

 .2وجود اراضی بایر و فضاهای باز در قسمتهای شر و غرب

 .2قرار گرفتن منطقة ی

منطقه و امکان تبدیل آنها به کاربریهای خدماتی و فضای سبز؛

 .1رشد بیشازاندازة جم،یت در منطقه؛

 .1امکان تبدیل اراضی نظامی و پادگانها به کاربریهای خدمات

 .3در م،رن تهدید قرار داشتن فضاهای تاریلی درنتیجة عودم

عمومی مورد نیاز منطقه؛

حفاظت از آنها و گرایشهای ساختوسواز بوه هور قیموت در

 .3وجود اراضی باغی با مساحت زیاد در منطقه و پتانسیل افزایش

منطقه؛

فضای سبز؛

 .2نووابودی بوواغهووا و پوشووش غنووی منطقووه بووه دلیوول گسووترش

 .2امکان ایجاد فضای شهری سرزنده به عیت باال بودن میزان فضاهای

ساختوسازها؛

گردشرری؛

 .5در م،وورن تهدیوود قوورار داشووتن اراضووی بووایر بووه دلیوول

 .5امکان افزایش مشارکت شهروندان در مانورها به عیت باال بودن

ساختوسازها؛

سرانة فضاهای فرهنری؛

 .6در م،رن تهدید قرار داشوتن روددرههوا بوه دلیول گسوترش

 .6دسترسی سریع به اراضی بایر و باغات در زمان بحران؛

ساختوسازها؛

 .7امکان توزیع و پراکنش مناسب کاربریهای پمپ گاز و پمپبنزین

 .7وجود  62/18هکتار بافت فرسووده و منواطق غیراسوتاندارد و

به عیت وجود و پراکندگی مناسب اراضی بایر در سطح منطقه؛

تيریر آنها در امدادرسانی؛

 .8امکان توزیع و پراکنش مناسب فضاهای ورزشی به عیت فضاهای

 .8احتمال تيخیر در امدادرسانی توسط نیروهای آتوشنشوانی در

باز و خالی زیاد در منطقه؛

زمان بحران؛

 .5امکان استفاده از نقش غیرقابلانکار امامزادة نالح در ت،امالت

 .5احتمال نشست ساختمانهای ساختهشده در حری مسیلها و

اجتماعی و آموزش و اطال رسانی؛

روددرهها؛

 .20امکان توس،ة گردشرری باوجود آرار تاریلی باارزش؛

 .20افزایش میزان هزینههای شهرسازی؛

 .22تمایل به نوسازی بافتهای فرسوده با توجه به سودآوری و

 .22از بین رفتن ارتباطات بین لکههای سبز با توجه به گسوترش

مزیتهای اقتصادی آن توسط سرمایهگذاران؛

ساختوسازها؛
 .21نداشتن فرنت کافی در زمان بحران برای دسترسی سریع به
فضاهای ورزشی و پارو ها به دلیل توزیع و پوراکنش نامناسوب
آنها؛
 .23احتمال انفجار کاربریهای پمپبنزین در زمان زلزله؛

 .6بحث و نتیجهگیری

تحقیق میتوان به نتایج زیر اشاره کرد:

بهطور کیی در این پ وهش نلسوت عوامول تيریرگوذار در

 .2ب،د ساختاری -کالبدی از نظر کارشناسوان بیشوترین

میزان تابآوری کواربری اراضوی بررسوی شود .سوپس بوه

نقش را در ارتقاد میزان تابآوری شهرها دارد .در این ب،د

شهر تهران پرداخته شود .نتوایج

م،یارهای وضو،یت ابنیوه شوبکة دسترسوی کواربریهوای

حانل از این ارزیابیها در این منطقه نشان داد که میانرین

پرخطر کاربریهای امدادی و خدماتی فضاهای باز و سبز

تابآوری این منطقه حدود  0/62است که نشان از آن دارد

و کیفیت مراکز مسکونی ارزیابی شود .درنهایوت مشول

ارزیابی آنها در منطقة ی

که منطقة ی

در حد متوسطی از تابآوری آسیبپوذیری

متوسط) قرار دارد .بر این اسوای بوا توجوه بوه یافتوههوای

شد منطقة ی

در این ب،د با کسب میانرین امتیواز  0/53در

حد متوسطی از تابآوری آسیبپذیری متوسط) قرار دارد.

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
یاسر معرب و محمدجواد امیری

 .1از نظر کارشناسان نیز ب،د اجتماعی -فرهنری تويریر
مهمی در ارتقاد میزان تابآوری شهرها دارد .این ب،ود از 8
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ارزیابی شد .این ب،د با اختصاص میوانرین امتیواز  0/78در
منطقه در وض،یت تابآوری قرار دارد.

م،یووار تووراک جم،یووت کوواربریهووای بهداشووتی درمووانی

 -2در چارچوب ب،د اقتصادی؛ کواربریهوای تجواری

آموزشی فرهنری گردشرری ورزشی انتظامی و موذهبی

ف،الیت اقتصادی اشوتغال و بیکواری در نظور گرفتوه شوده

تشکیلشده است .ب،د از رویه گذاری این الیوههوا ب،ود

است .ارزیابیها در رابطه با این ب،د نشان داد که این منطقه

اجتماعی -فرهنری میانرین امتیاز  0/65را کسب کورده کوه

با میانرین امتیاز  0/27در وض،یت متوسوطی از تواب آوری

نشان از تابآور بودن منطقة موورد مطال،وه در ایون م،یوار

اقتصادی آسیبپذیری متوسط) قرار دارد.
با توجوه بوه مطالوب گفتوه شوده و بوا در نظور گورفتن

است.
تيریرگذار در

یافته های تحقیق راهکارها و پیشنهاد هایی در قالوب چهوار

 .3ب،د ساختاری -طبی،ی سومین شاخ

ارتقاد میزان تاب آوری کواربری اراضوی شوهری اسوت .در

راهبرد بازنرری تهاجمی تداف،ی و تنو بهمنظور بهبوود و

چارچوب ب،ود سواختاری -طبی،وی م،یارهوای ملواطرات

ارتقاد میزان تاب آوری منطقه ی

ارائهشده اسوت جودول

طبی،ووی ترکیووب و توزیووع پوشووشگی واهی و فیزیوووگرافی

.)20

جدول  .11پیشنهادهای راهبردی بر اساس مدل SWOT

نقاط ضعف()Weaknesses

نقاط قوت()Strenghts

راهبردهاي بازنگري()WO

راهبردهاي تهاجمي()SO

SWOT

 .2مطیوب است تا سوله های بحران با تمام تجهیوزات در  .2ایجاد کموپ هوای گردشورری و بهبوود تسوهیالت و
همة ناحیههای منطقه احودا

شوود توا از ایون طریوق در خدمات در فضاهای توریستی و گردشرری؛

زمان بحران برای آسیب دیدگان در برابر بالیوا خودمات  .1ایجاد تسهیالت برای بلشهای خصونی بوهمنظوور
درمانی بهنرام ارائه شود؛

سرمایهگذاری در زمینههای گردشرری؛

خدماترسانی به بالدیدگان و اسکان موقت آنها مکانهوای خخیره برای استفاده در مدیریت بحران بوا تبودیل آنهوا بوه
مناسبی در سطح شهر به این امر اختصواص داده شوود توا از کاربریهای فضای باز مانند بازارها و زمینهای ورزشوی و
این طریق پیش از وقو بحران آمادگی نورت گیرد؛

بوستان؛

 .3با توجه بوه نقشوههوای کواربری اراضوی و بررسویهوای  .2افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد آموادگی خهنوی در
بهعملآمده از نحوة توزیع ایستراههای پمپبنوزین در منطقوه آنها برای مقابیه با بالیا در مکانهای فرهنری؛
و نیووز ت،یووین شوو،ا عمیکووردی اسووتاندارد آنهووا توزیووع و  .5اسووتفاده از توانووایی تبییغوواتی مح ویطهووای گردشوورری و
پراکنش این کاربری نامناسب بوده درعینحال نیوز ب،ضوی از فرهنری با اطال رسانی به موردم از میوزان توابآوری محویط
آنها در مناطق با خطر زلزله باال قرار دارند لذا به جانموایی و زندگی در راستای ایجاد انریزه برای بازسازی و مقاومسوازی
استقرار دوباره و مناسب این کاربری تيکید میشود؛

محیط زندگی خود بهمنظور افزایش میزان تابآوری؛

 .2با توجه به کمبوود میوزان سورانه فضواهای ورزشوی و  .6سامان دهی محدوده های نظامی و پادگان های موجوود
توزیع و پراکنش نامناسب آن ها در سطح منطقوه مطیووب در منطقه و براسای قانون انتقال آنها به خارج از حری
است که با توجه به است،داد منطقه در اراضی بایر زیاد به استحفاظی شهرها؛

فرصتها ()Opportunities

 .1همننووین پیشوونهاد م ویشووود تووا بوورای بهبووود وضوو،یت  .3جیوگیری از سواختوسواز در اراضوی سواخته نشوده و
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جدول  .11پیشنهادهای راهبردی بر اساس مدل SWOT

نقاط قوت()Strenghts

نقاط ضعف()Weaknesses

SWOT

افزایش میزان فضاهای ورزشی با کاربردهوای چندگانوه و  .7بهسووازی و نوسووازی بافووت فرسووودة منطقووه :شووامل
همننین مناسب اسوتفاده در زموان بحوران و بوا پوراکنش محدودههای قیطریه آبو
مناسب اقدام کرد.
راهبردهای تداف،ی )WT

اویون بواغ شواطر دارآبواد

ولنج و

اسوودآباد دربوون امووامزاده قاس و سوووهان

کاشان

ازگل دزاشیب چیذر تجریش و جماران.

راهبردهای تنو )ST

 .2با توجه به نقشههوای کواربری اراضوی و بررسویهوای
بهعملآمده از نحوة توزیع ایستراههای آتشنشانی موجود
در منطقة ی

شهر تهران و نیوز ت،یوین شو،ا عمیکوردی

اسووتاندارد آنهووا ب،ضووی از نقوواط ایوون منطقووه خووارج از
محدودة عمییاتی ایستراههای موجود بوده است که دلیول
آن کمبود ت،داد ایستراه های آتش نشوانی بوه انودازة کوافی
برای پوشش دادن کل فضای منطقوة موورد مطال،وه بووده
است درنتیجه این وض،یت نیازمند مکانیابی و استقرار 1
یا  3ایستراه جدید است؛
و بستر رودخانهای برای خانهسازی و ت،یین حری گسل؛
 .3ایجاد فضاهای سبز شهری در محدودههای حری گسل
و حری رودخانه برای جیوگیری از آسیبهای احتمالی؛
 .2جیوگیری از ساختوساز و پیشروی به سومت منواطق
باالدسووت تووا ضوومن حفو اراضووی طبی،ووی هزینووههووای
شهرسازی ت،دیل شود؛
 .5ممنوعیوت و محوودودیت بوورای اسووتقرار کوواربریهووای
دارای پتانسوویل بوواالی خطوور پمووپبنووزین پمووپ گوواز و
ملازن) در مناطق با خطر زلزله باالتر؛
 .6انتقال کاربریهای پرخطر پمپ گاز پموپبنوزین) بوه
مناطق با خطر زلزله کمتر؛
 .7رعایت حری از کاربریهای پرخطر مانند پمپبنزین و

آییننامههای سولت بورای جیووگیری از تبودیل مراکوز
تاریلی و فرهنری به ساختمانهای مسکونی و تجاری؛
 .1توزیع و پراکنش مناسب پواروهوا و فضوای سوبز در
سطح منطقه و همننین حف آنها برای استفاده در زمان
بحران و همننین بورای دسترسوی راحوتتور و توزیوع
عادالنه بین شهروندان؛
 .3حفاظت از کریدورها و ایجاد حوری بورای آنهوا بوا
استفاده از پوشش گیاهی به عیت اهمیت آنها در ایجواد
پیوستری باالدست -پایین دست در مقیای منطقوه و بوه
خوواطر داشووتن عمیکردهووای اکولوووییکی در مقیووای
اکوسیست و ایجواد اتصوال بوین لکوه هوای بازمانوده در
مقیای سیمای سرزمین شهری؛
 .2مطیووووب اسوووت توووا بوووا رعایوووت اسوووتانداردهای
ساختمانسازی و شهرسازی کیفیت ساختمانها افوزایش
یابد و برای بازسازی و مرموت سواختمانهوای فرسووده
برنامهریزی و اقدام شود؛
 .5اتلاخ قوانین و آیین نامه های برای جیوگیری از تبدیل
کاربریهای سبز به اراضی ساختهشده.

اعمال مقررات و آییننامههوای تکمییوی بورای ممنوعیوت
افزایش تراک در مجاورت آنها.
تشکر و قدردانی
بدینوسییه از دکتر اسماعیل نالحی که یاریرر ما در انجام
این پ وهش بودند تشکر و قدردانی مینمای .

تهدیدها()Threats

 .1اجرای سیاست های استفاده از زمین مانند :ت،یین حری

 .2تهیه و تودوین مقوررات و دسوتورال،مل هوا و اتلواخ

بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی ...
یاسر معرب و محمدجواد امیری
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