
141-181صفحة،1317،بهار1،شمارة44دورةشناسی،محیط

ی کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد آور تاب، ارزیابی و تدوین بررسی

 تهران( 1 منطقةتوسعه پایدار )نمونة موردی: 
 

2، محمدجواد امیری1یاسرمعرب
*  

 
  yassermoarab@ut.ac.ir دانشگاه تهران ستیز طیمح، دانشکدة ستیز طیمحی زیر برنامهدانشجوی دکترای  .1
   تهراندانشگاه  ستیز طیمحدانشکده  ستیز طیمحی زیر رنامهباستادیار گروه مدیریت و  .2

 
 

 11/13/1317 مقاله: پذیرش تاریخ 31/16/1316 مقاله: وصول تاریخ

 

 چكیده

و نبود آمادگی  شهرها کالنزلزله در هستند. در صورت وقوع سیل و  ساخت انسانی ها دهیپد، محل تراکم باالی جمعیت و شهرها کالن
جلوگیری از ایین امیر، اسیتفاده از رویکیرد      منظور به. رود یمبرای مقابله با این بالیای طبیعی، احتمال بروز خسارات جانی و مالی باال 

در  رگیذار یتأثل آوردن عوام دست بهی کاربری اراضی شهری، اهمیت و ضرورت دو رندانی دارد. هدف کلی از پژوهش حاضر، آور تاب
ی و بررسیی  آور تیاب ی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسع  پایدار و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از معیارهای آور تابمیزان 

ی است. رور تحقییق ایین پیژوهش، توصییفی     شناس نیزم ژةیوشهر تهران است که دارای جمعیت زیاد و موقعیت  1 منطق در  ها آن
ی اطالعات و مطالعیات اسینادی   آور جمعن کاربردی است. در این پژوهش، نخست مبانی نظری تحقیق از طریق تحلیلی، و ماهیت آ

ی براسیاس رویکیرد دلفیی و بررسیی     آور تیاب ی کاربری اراضیی، معیارهیای   آور تاببررسی میزان  منظور بهصورت پذیرفت. در ادامه 
 حیوزة ی و کارشناسیان متخصی  کیه در    علمی  ئیت یهفر از اعضای ن 17ی قبلی صورت گرفته، تعیین شد. سپس به کمک ها پژوهش
 هیا  شیاخ  هیای زوجیی    ، مقایسهاند داشتهی روستایی و شهرسازی تخص  زیر برنامهی شهری، زیر برنامه، ستیز طیمحی زیر برنامه

، IDRISI( و GISغرافیایی)، سیستم اطالعات جFAHPی، از رور آور تابارزیابی و بررسی نهایی میزان  منظور بهانجام شد. در ادامه 
TOPSIS  و SWOT سیاختاری   کالبیدی،  -ی سیاختاری آور تیاب کیه مییانگین    دهد یمبهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان- 

نشان داد کیه   1 منطق در کل  ها یابیارز تیدرنهااست.  19/2/. و 48، 58/2،  73/2ترتیب  طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به
 ی قرار دارد.آور تابدر حد متوسطی از  منطقهدهد این  است. که نشان می 11/2ی این منطقه حدود آور ابتمیانگین 

 واژه کلید

 .شهرها کالنکاربری اراضی شهری،  ی، توسع  پایدار،آور تاب

 

 سرآغاز. 1

 هوزار  دهی انسوان  حوداقل   گواه  سوکونت با توجه به تواریا  

 -موجوودیتی نوو    اش یکنوون سال(  شهر  با شکل و شمایل 

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

انوودکی از کوول زمووین را اشووغال کوورده اسووت  امووا اکیریووت 

 ,Formanجم،یت انسانی را درون خویش جا داده اسوت   

وقوو   (. این تمرکز زیاد جم،یت از یکسو و افوزایش  2008

از سووی دیرور سوبب شوده      ساخت انسانبالیای طبی،ی و 

در کشوورهای    هیو و بهی جوامع شهری  ریپذ بیآساست تا 

افزایش یابد. بوا توجوه بوه اینکوه      شیازپ شیب توس،ه درحال

را از مناطق خطر دور کورد  بنوابراین    ها انسانهمة  توان ینم

ی را به ا سازهی و ا رسازهیغی ها روشامروزه باید ترکیبی از 

رد کو  آور تواب را  هوا  سوکونتراه کار برد تا به انطالو بتوان 

ی زیوور برنامووه(. در ایوون میووان 2351 بوودری و همکوواران  
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ی شوهری  زیر برنامه نةیدرزمکاربری زمین  یکی از اقدامات 

ی در کاهش ریس  بالیوا ایفوا   مؤررسه   تواند یماست که 

 کند.

ابزارهوای   نیتور  مه ی کاربری زمین  یکی از زیر برنامه

ی شوهری  جایرواهی حیواتی در تحقوق ملواطره      زیر برنامه

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

ی ا مسوئیه و فراینودهای تحقوق آن     هوا  روشبهبود  منظور به

مه  در راستای کاهش خطرپذیری جواموع شوهری اسوت؛    

ی  نرور  ملواطره ی کاربری زمین که براسای زیر برنامهزیرا 

انجام گیرد  بر تغییور   رانهیشریپی و براسای اقدام نرر ندهیآ

ی شوهری متمرکوز شوده و از ایون راه بوه      هوا  یریپوذ  بیآس

 بمانیوان   رسواند  یمی از فجایع مدد ریگ شیپو  ریتيرکاهش 

 ازی کواربری زموین    زیر برنامه رو نیازا(. 2351وهمکاران  

انووول مهوو  شهرسووازی محسوووب شووده و نقووش انوویی  

ی و نظارت درست بر کواربرد  ریگ  یتصم  شهری  زیر برنامه

 (. 2385 ود  امینی و همکاران  ش یمزمین تیقی 

ی نیز به بحیی فراگیور در دهوة جدیود    آور تابرویکرد 

ی را  توانوایی  آور تاب  است. بسیاری از محققان  شده لیتبد

درونی ی  سیست   جام،ه یا عنصر برای مقاومت در برابور  

  بیو ترت نیو ا بوه . داننود  یمو آرار رویدادی طبی،ی یا اجتماعی 

دن  ی  سیست  باید در وهیوة نلسوت   بو ریپذ ان،طافبرای 

ی از رویداد را داشوته باشود. بوا ایون     ریرپذیتيرتوانایی عدم 

دو مفهووم   تووان  یمو ی را آور تواب ی و ریپذ بیآس  ت،ریف 

ی بواالتر   ریپوذ  بیآسو متقابل در نظر گرفت: ی  سیست  با 

ی کمتور  ریپذ بیآسی کمتری دارد و ی  سیست  با آور تاب

رو  (. ازایووونVillagran,2006د  ی بیشوووتری دارآور تووواب

ابوزاری بورای    عنووان  بوه  تواند یمی کاربری زمین زیر برنامه

در رابطه بوا موضوو     استفاده شود. شهرهای آور تابارتقاد 

ی  مطال،وات مت،وددی در داخول و خوارج  انجوام      آور تاب

ی ملتیوف  هوا  مؤلفوه ی شهرها براسوای  آور تابپذیرفته و 

به مطال،ات کوالتن و   توان یم ازجمیهارزیابی شده است که 

(  تیییو و همکواران  1020(  آلن و بریانت  1008همکاران  

( 1022( و لئون و مارچ  1023(  آجیاد و همکاران  1022 

ی کواربری اراضوی بور پایوة     آور تواب اشاره کرد. اما تاکنون 

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

ضر س،ی شده اسوت توا کواربری    این خصوص در مقالة حا

ی آور تواب بر  مؤرراراضی شهری را با استفاده از م،یارهای 

منظوور   بر پایة رویکرد توس،ه پایدار ارزیابی کرده و به ها آن

 ی کند.ده تیاولوساماندهی  

ة ی  شهر تهران از یکسو به عیوت  منطقدر این تحقیق  

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

 ازجمیوه ی شناسو  نیزمة  یوسوی دیرر با توجه به موق،یت 

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

ی ها شرط شیپ طبی،ی و مصنوعی( به دالیل ملتیف  واجد 

نمونة موردی بوده و سو،ی بور آن شود توا بوا        عنوان بهالزم 

ی کوواربری آور تووابت،یووین و شووناخت اب،وواد و م،یارهووای 

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

ی و ریپوذ  بیآسو ی  تهران  بتوان در راستای کاهش  منطقة

ی مووؤرری هوا  گوام شوده   ی منطقوة مطال،وه  آور تواب تقویوت  

 برداشت.

 

 . مبانی نظری تحقیق2

ی خطر وقو  بالیوا   نیب شیپی جام،ه  توانایی برای آور تاب

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

امان ماندن  سازگاری و تحول و رشد در موقوع رویوارویی   

 Community & Regional resilienceبا تغییورات اسوت    

Institute,2013  ی بوه مباحوث   آور تواب (. تا پویش از ورود

رویکورد توسو،ة پایودار       مربوط به حف  پایداری محیطوی  

  اموا  شد یمقیمداد تنها راه نهایی برای حف  و بهبود شرایط 

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

کوواربرد آن در حوووزة  اقتصووادی  محیطووی  کالبوودی و     

 هوا  حووزه اجتماعی( اغیب موجب ایجواد هزینوه در دیرور    

بوه   درواقوع (. Parshar Shaw & Takeuchi, 2012 شود یم

ی وارد شده  امکوان همواهنری و ایجواد    ها نهیهزعیت این 

ط پایا بین عنانور بیرونوی و درونوی سیسوت  عظیموی      رواب

. در رویکورد  ابود ی یمو همنون شهر تا حد زیوادی کواهش   
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ی با هدف قورار دادن حفو  ت،وادل    آور تابتوس،ة پایدار  

ی در ا گسوترده  کاربردسیست  ب،د از وقو  شوو و تغییرات 

 رور ید یعبوارت  بوه مدیریت سوانح طبی،ی پیودا کورده اسوت.    

ی درونی توس،ة پایدار ها ض،فال پوشش ی به دنبآور تاب

و تکمیل این رویکرد  وارد عرنة دانش شد  نیکموردنمین  

سواختن شوهرها در    آور تواب رو  (. ازایون 2353و همکاران  

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

و ملوواطرات طبی،ووی و  هووا بحوورانشووهر بوورای مقابیووه بووا 

بوه ت،یوین    توانود  یمو ی آور تواب ی است. شوناخت  ،یرطبیغ

یی که ظرفیت مقابیه جوامع با سووانح را  ها ی گیونفات و 

کم  کرده و ابزارهایی را برای کمو  بوه    دهند یمافزایش 

(. Joakim, 2008ی پیشنهاد کنود   ریپذ بیآسفرایند کاهش 

 نوة یدرزمی کاربری زموین نیوز یکوی از اقودامات     زیر برنامه

ی در کاهش مؤررسه   تواند یمی شهری است که زیر برنامه

ریس  بالیا ایفا نماید  زیرا وارد کردن تفکر و عمل کاهش 

 کنود  یمو ی کاربری زمین کم  زیر برنامهریس  سوانح در 

بوه رشود و توسو،ه شوهری       که بدون تولید ریس  جدیود  

 اگرچوووه(. در حقیقوووت Reyes, 2007دسوووت یافوووت  

ی ریپوذ  بیآسو ی کاربری اراضی نحیح و عادالنه زیر برنامه

  ولوی  کنود  ینمو کامول برطورف    طوور  بهما را در برابر بالیا 

 (.Berke & smith, 2010  دهد یمکاهش 

شهری و متلصصوان مت،وددی    زانیر برنامه   سازان شهر

از   ی شهرها آور تابی مطرو در ها شاخ پیرامون اب،اد و 

ی مطال،ات گوناگونی انجوام  آور تابمنظر و دیدگاه خاص 

. انود  شوده ی بنود  جموع 2جودول شوماره    ورتنو  بهکه  داده

ی آور تواب ی ملتیف نسبت به ها دگاهیدرو باید گفت  ازاین

از جهووات  توانوود یموواز آن دارد کووه ایوون موضووو   نشووان

 گوناگون قابل بررسی باشد.

 

 یآور تابی مطرح در ها شاخص. ابعاد و 1جدول

 يآور تابي مطرح در ها شاخصابعاد و  مطالعه

Cutter (2008) 

اجتماعی  جنسیت  استلدام  تحصیالت  سواختار   -سن  وض،یت اقتصادی  ی اجتماعی  ن اد و قومیت ریپذ بیآس
ی و کواهش ملواطرات  برناموة جوامع      زیر برنامهخانواده  دسترسی به خدمات  اشتغال  مسکن  نیازهای مسکن(  

محویط مصونو  و     ی مقابیوه(  هوا  رناموه بی کواهش ملواطرات    هوا  برنامهبرنامة استمرار خدمات  ارتباطات متقابل  
 کودها و   هوا  مواجههی طبی،ی و ها ست یسی حیاتی  یادبودها(  ها انیشر مسکونی  تجاری و نن،تی   ها رساختیز

 استانداردهای ساختمانی  برنامة بازسازی(

Cutter (2010) 

طات  زبان( اقتصادی  بیکاری    ارتباونقل حملعدالت آموزشی    نیازهای خاص  پوشش بهداشت   اجتماعی  سن 
خودمات شوهری      بیمه سویل    مسکن( نهادی  کاهش خطر     دسترسی بهداشت وکار کسباندازة   و عدالت  درآمد
ظرفیت پناهراه  ظرفیت درمانی    شدن سیاسی  تجربه فاج،ه قبیی( زیرساختی  قدمت مسکن  نو  مسکن  تکه تکه

 ت سیاسی  حس ت،یق  دین و مذهب  مشارکت مدنی  نوآوری(پتانسیل تلییه( سرمایة جام،ه  مشارک

Normandin et al 
(2011) 

ی هوا  تونش مشوارکت اجتمواعی      آموزش  وض،یت بهداشت  مالکیت   جنس   ی اجتماعی سن  جم،یت ها محرو
وضو،یت مسوکن  منطقوه در      اجتماعی  نیروی کار  وض،یت مسکن هزینه(( محیط مصنو   شرایط محیط زیستی 

ی شوهری( اموور حکوومتی  ارزیوابی ریسو        زیو ر برناموه   استانداردها و کدهای ایمنی  ونقل حمل،رن خطر  م
ی هوا  انیجرهماهنری  برنامه کاهش خطرات  آموزش شرایط اضطراری(   ی اضطراری  خدمات ضروری زیر برنامه

  سوالمت  بیموه  آب     ی ارگوذ  هیسورما انوریی     متابولیکی  کشاورزی  کم  بیرونوی  تجوارت  توسو،ه اقتصوادی     
 ملابرات(  فاضالب 

Joerin and Shaw 
(2011) 

مسووکن و زمووین( اجتموواعی  جم،یووت     هووا جووادهدسترسووی بووه   فیزیکووی  بوور   آب  بهداشووت و دفووع زبالووه  
درآمود     اشوتغال     انوداز  پوس ها( اقتصادی  بودجه و کم  مالی  NGO  آگاهی  سرمایه اجتماعی  آموزشسالمتی 

انتشوار     هوا  سوازمان مطیوب  همکاری با دیرور   دار حکومتی مدیریت بحران  ارربلشی خانوار( نهادی  ها ییدارا
ی محیط زیسوتی  مودیریت کواربری اراضوی  خودمات اکوسیسوت   فراوانوی        ها استیسدانش و مدیریت( طبی،ی  

 ملاطرات طبی،ی  شدت ملاطرات طبی،ی(
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 یآور تابی مطرح در ها شاخص. ابعاد و 1جدولادامة 

 يآور تابي مطرح در ها شاخصابعاد و  مطالعه

Burton (2012) 

مراقبووت از کودکووان  خوودمات اجتموواعی   امکانووات حمایووت روحووی   خوودمات بهداشووتی   اجتموواعی  جم،یووت 
  تراک  جم،یوت( اقتصوادی  مالکیوت      ی کم  اجتماعی ها برنامه  ی آموزشی مهارتی ها برنامه  ( خونه کتاب پارو 

بیمه   پوشش بیمه   تجاری( نهادی  مشارکت  مؤسساتی تجاری  ها رساختیزتراک    درآمد   اری  اشتغال زنان بیک
خودمات شوهری      آهون  راهفانیه از     فانیه از شریان انیی ها ساختمان تراک   ها خانوادهسیل( زیرساختی  تراک  

  بادفراوانی رویدادهای آب و هوایی  ترر     زراعی ی ها نیزممحیط زیستی    ی...(  مداری( نشان آتش اوریانس 
ی  عیمی و ا حرفهخدمات   ی مذهبی ها سازماناز رودخانه( سرمایة جام،ه   فانیهفضاهای باز    گردباد و طوفان(( 

 ی(تیحمای ها سازمان  هنری   ی فرهنری ها سازمان  ی تاریلی ها مکانفنی  

Gall (2013) 

آموزش  سالمت( اجتماعی  اعتمواد     دانش   ی ارتباطی( انسانی  مهارت ها ست یس  یاتی ی حها رساختیزفیزیکی  
ی کاهش بالیوا( نهوادی یوا سوازمانی  پاسولرویی اولیوه        ها برنامهمشارکت  هنجار  ارتباطات اجتماعی( سیاسی  

ی( تغذیه  امنیت ور بهرهی اضطراری( اقتصادی  درآمد  ها برنامه   هشداردهندهی ها ست یسسیست  پاسلرویی( فنی 
    آب شویرین( اکولووییکی  چرخوة کوربن     کشوت  قابول ی هوا  نیزمو غذایی( فقر  اختالف طبقاتی( محیط زیستی  

 ی(افشان گرده

UNDP (2013) 

و تجهیزات جدیود( انسوانی  امنیوت غوذایی خانوارهوا        ها یفناورفیزیکی  مالکیت زمین  زیرساخت  دسترسی به 
   هوا  آنت،وداد دام و ارزش     هوا  آنتولیود محصوول و ارزش     المتی( مالی  سطح درآمد آموزش و سطح مهارت  س

یوی   زدا جنرول دسترسی به تسهیالت و اعتبارات  بیمه( طبی،ی  میزان پوشش درخت  نورخ    داشتن بازارهای ف،ال 
رسوی عادالنوه بوه    ( اجتماعی  مشارکت  نقش زنوان  دست جنرلاحیای  دار عهدهکیفیت مدیریت مراتع  خانوارهای 

 منابع (

Usamah (2013) 

ارتباطوات و اطالعوات(      هوا  ارزشبه فرهنو  و   احتراممشارکت    همبستری   اجتماعی  اعتماد  انسجام اجتماعی 
ی کواهش  هوا  طرو  اشتغال( نهادی  آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی     تنو  م،یشت انداز پس  اقتصادی  درآمد 

   مسکن(ونقل حملشبکه    ساتیتيسیت بحران( فیزیکی  سالمت و بهداشت  امکانات ی مدیرها استیسخطر  

Sharifi 
and 

Yamagata(2014) 

ی ملتیف  بازسازی جریان آب ...(( ها ستراهیزمحیط زیستی  اکولوییکی  تنو  زیستی  نرخ فرسایش  نزدیکی به 
ی سوبز   هوا  رسواخت یزی  پناهرواه   دفواع  اختارسو   ونقل حملزیرساختی  آب  انریی  پیکربندی فضایی و مکانی  

ی و ربوات موالی    ریپوذ  ان،طافی و اطالعات(  امنیت  اقتصاد  اشتغال  جذب توریست  بیمه  فنّاورمدیریت زباله  
ی  فرهن  همکاری  توزیع مت،وادل جم،یوت  تنوو  فرهنروی  انسوجام      شناس تیجم،امنیت اقتصادی( اجتماعی و 
 ی(زیر برنامهاهی  نرخ فقر  سطح درآمد  سالمتی  حس ت،یق( نهادی  حکومت  اجتماعی  تحصیالت  نرخ آگ

 

 ی کاربری اراضی شهریآور تاب. ابعاد 2جدول 

 منبع اب،اد

 Burton (2012), Gall (2013), Sharifiand Yamagata(2014) طبی،ی -ساختاری

 Puente (1999), Cutter (2008), Cutter (2010), Burton (2012) کالبدی -ساختاری

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

 ,Gall (2013), UNDP (2013), Usamah (2013), Sharifiand Yamagata(2014) اقتصادی
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ی آور تواب ی پیشونهادی  ها مؤلفهت،یین اب،اد و  منظور به

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

اب،اد و م،یارهوایی کوه    تیدرنهازمینه نورت گرفته است. 

کارشناسوووان  خبرگوووان متلصووو  در حووووزة  ازلحووواظ

ی زیر برنامه  شهرسازی  جغرافیا و ستیز طیمحی زیر برنامه

ی کواربری زموین   آور تواب بووده بورای    تور  شاخ شهری( 

ی کواربری  آور بتوا اب،واد   1پیشنهاد شده است. در جدول 

 اراضی شهری آورده شده است.

 آور تواب طبی،ی یکی از اب،اد انیی جام،وة   -یساختار

طبی،ی ی  منطقه  -یساختاری ملتیف ها تیظرفاست  که 

جیوگیری از وقو  بحران و مقاوموت در   منظور بهیا شهر را 

برابر آن و همننین بازگشت سریع به حالت اولیوه پوس از   

ی بودون  ا منطقوه . شوهر یوا   کنود  یمو و وقو  بحران را بوازگ 

طبی،ووی  ضوومن دارا بووودن کیفیووت  -یسوواختاری آور توواب

خواهود   ریپذ بیآسمحیطی بسیار پایین  در برابر بالیا بسیار 

 (.2355بود م،رب و همکاران  

ی کواربری اراضوی   آور تواب یکی دیرر از اب،واد انویی   

سواختن   آور تاباست.  ها آنکالبدی -شهری بُ،د ساختاری 

منظوور تقویوت    هرها در این ب،د  راهی مناسب و کارا بوه ش

و ملواطرات طبی،وی و    ها بحرانساختار شهر برای مقابیه با 

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

  برد یمرا در روزهای عادی و زمان قبل از وقو  بحران باال 

در هنرام وقو  بحوران سوبب کواهش خسوارت و تیفوات      

و در زموان پوس از وقوو  بحوران ضومن سورعت        شود یم

ی  شرایط را بورای بازگشوت   رسان کم بلشیدن به امداد و 

(. از 2355 م،رب و همکاران  کند یمبه حالت ت،ادل فراه  

ی کواربری اراضوی شوهری ب،ود     آور تواب اب،اد مه  دیرور  

ی اجتمواعی  آور تابفرهنری آن است. توجه به  -اجتماعی 

اراضی شهری به افزایش کیفیت محویط  فرهنری کاربری  -

. از دیرر مزایای توجه به شود یمو زندگی شهروندان منجر 

فرهنری این است که ساکنان ی  محیط را  -ب،د اجتماعی 

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

. ب،د اقتصادی نیوز یکوی دیرور از اب،واد     کند یمخهنی آماده 

ری اراضوی شوهری اسوت م،رب و    ی کوارب آور تواب انیی 

ی ملتیف ها تیظرفی اقتصادی  آور تاب(. 2355همکاران  

جیوگیری از وقو  بحوران و مقاوموت    منظور بهاقتصادی را 

در برابر آن و همننین بازگشت سریع به حالت اولیوه پوس   

شوهری بودون    کوه  یدرحال. کند یماز وقو  بحران را بازگو 

رابور بالیوای طبی،وی و    در ب شودت  بوه ی اقتصادی  آور تاب

بووده و همننوین توانوایی بازگشوت      ریپوذ  بیآسغیرطبی،ی 

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

ی کوواربری اراضووی آور تووابم،یارهووای اب،وواد  3در جوودول

 شهری آورده شده است.  

 

 کاربری اراضی شهری یآور تابمعیارهای  .3جدول

 منبع سنجه منبع م،یار

 ی کاربری اراضی شهریآور تابطبی،ی  -رهای ساختاریم،یا

 

 ملاطرات طبی،ی

 
Cutter (2008) 

Joerin and Shaw (2011) 

 گسل
 (2353ورکی و همکاران   

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 ها دره رودمسیل  
Burton (2012) 
 (2351گیوه چی و امین عطار 

 UNDP (2013) فضای سبز UNDP (2013) پوشش گیاهی

 

 

 فیزیوگرافی  شکل زمین(

 

 

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 درند شیب
 (2352و بمانیان  پور بهرام

 (2352عبدالهی 

 ارتفا 
 (2351نساز و همکاران 

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 (2351نساز و همکاران  جهت
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 کاربری اراضی شهری یآور تابمعیارهای  .3جدولادامة 

 منبع سنجه منبع م،یار

 –ترکیب و توزیع فضایی 

زمانی عنانر ساختاری 

 سیمای سرزمین

 

 (2386 پریور و همکاران  

 ها لکهمتوسط اندازه 

 

 (2386 پریور و همکاران  

 ها لکهت،داد 

 شاخ  میانرین شکل

 ها لکهنسبت مساحت 

 ی کاربری اراضی شهریآور تابکالبدی  -م،یارهای ساختاری

 

 

 

 نیهوض،یت اب

 
 
 

Cutter (2010) 
 (2352و زبردست   این فیشر

 (2351حبیبی و همکاران 

 قدمت بنا
Cutter (2010) 
پور موسوی و 

 (2353همکاران 

 سطح اشغال
 (2352و زبردست   این فیشر

 (2351حبیبی و همکاران 

 یبند دانه

 

 (2353    ورکی و همکاران 

 (2351حبیبی و همکاران 

 ت،داد طبقات
 (2352و زبردست   این فیشر

 (2387حبیبی و همکاران 

 (2352عبدالهی  بافت

 درجه محصوریت م،ابر
 (2351حبیبی و همکاران 

 (2351ی و همکاران آباد یعی

 عرن م،ابر

 

 (2351ی و همکاران آباد یعی

 (2387حبیبی و همکاران 

 فضاهای باز و سبز

Normandin et al (2011) 
Burton (2012) 

Sharifi 
and Yamagata(2014) 

 (2352و زبردست   این فیشر

 (2351ی و همکاران آباد یعی

 

 Normandin et al (2011) ها پارو
Sharifiand Yamagata(2014) 

 Burton (2012) ها دانیم

 ی بایرها نیزم
Burton (2012) 

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 (2352و بمانیان  پور بهرام فضاهای ورزشی

 باغات
Burton (2012) 

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 -ی امدادی ها یکاربر

 خدماتی

Burton (2012) 
Sharifi 

and Yamagata(2014) 
 (2352و زبردست   این فیشر

 ینشان آتش
Burton (2012) 

 (2351ی و همکاران آباد یعی

 مراکز انتظامی
Burton (2012) 
 (2351گیوه چی و امین عطار 

 Burton (2012) رمانید
Cutter (2010) 

 Burton (2012) اسکان موقت
Sharifiand Yamagata(2014) 

 پرخطری ها یکاربر

 
Normandin et al (2011) 

 (2352و زبردست   این فیشر

 (2352و بمانیان  پور بهرام

 

 نیبنز پمپ
 (2353    ورکی و همکاران

 (2351گیوه چی و امین عطار 
 پست بر 

 پمپ گاز

 مراکز نن،تی
 (2353    ورکی و همکاران

 (2352و زبردست   این فیشر
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 کاربری اراضی شهری یآور تابمعیارهای  .3جدولادامة 

 منبع سنجه منبع م،یار

 ی دسترسیها راه
Usamah (2013) 
Burton (2012) 
 (2350نالحی و همکاران  

 (2352و زبردست   این فیشر شبکه م،ابردسترسی به 

 درند مساحت شبکه دسترسی
 نرارندگان

 سرانه شبکه دسترسی

 

 کیفیت مراکز مسکونی

Usamah (2013) 
Normandin et al (2011) 

Cutter (2010) 
Cutter (2008) 

 Usamah (2013) سرانه مراکز مسکونی

 تراک  خانوار در واحد مسکونی
Burton (2012) 

 (2352  پور  یابراهنارمی و 

 راک  نفر در اتا ت
 (2352  پور  یابراهنارمی و 

 (2388ستارزاده  

 ی کاربری اراضی شهریآور تابفرهنری  -م،یارهای اجتماعی 

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

 نرارندگان ورزشی

 Burton (2012) مذهبی

 Cutter (2010), Burton (2012) آموزشی

 Burton (2012) فرهنری

 Burton (2012) درمانی -بهداشتی

 Burton (2012) انتظامی -اداری

 Burton (2012),Sharifiand Yamagata(2014) گردشرری

 ی کاربری اراضی شهریآور تابم،یارهای اقتصادی 

 Burton (2012),Allenby et al. (2005) ی تجاریها یکاربر

 مالکیت
UNDP (2013),Burton (2012),Normandin et al (2011) 

 (2352عبدالهی ( و 2351بهتاش و همکاران 

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

 Burton (2012), Cutter (2010) بیکاری

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

 (2351حبیبی و همکاران  جم،یت ف،ال اقتصادی

 

 . منطقة مورد مطالعه3

یو    منطقوة ی  تهوران اسوت.    منطقةمحدودة مورد مطال،ه  

تهران با توجه به مرزشومالی مصووب شوورای شوهر تهوران       

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

متوری  2800طرف شمال محدود بوه ارتفاعوات    این منطقه از

ی البورز  از جنووب بوه بزرگوراه شوهید      هوا  کووه دامنه جنوبی 

ی هتل آزادی و بزرگراه مدری و پل دوراهچمران حدفانل 

ندر و از غرب به اراضی رودخانة درکه و از شور    اهلل تیآ

کارخانوة سویمان و منبوع نفوت      -نیز به انتهای بزرگراه ارتش

 .شود یمان محدود شمال شر  تهر
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 مورد مطالعه محدودة .1شکل 

 

 . روش تحقیق4

در این پ وهش  نلست چارچوب نظری تحقیوق از طریوق   

ی و ا کتابلانوووهی اطالعوووات از طریوووق منوووابع آور جموووع

 منظوور  بوه الکترونیکی و مقاالت نورت پذیرفت. در اداموه  

ی کاربری اراضوی شوهری  براسوای    آور تاببررسی میزان 

ی قبیوی  م،یارهوا   هوا  پو وهش ارشناسان و بررسی نظرات ک

فرهنرووی  اقتصووادی    -کالبوودی  اجتموواعی  - سوواختاری

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

ی  فیزیوگرافی  وض،یت ابنیوه   اهیگ پوششترکیب و توزیع  

ی دسترسووی  تووراک  جم،یووت  کوواربری فرهنرووی    هووا راه

مشوول  شوود. سووپس  بیکوواری  اشووتغال و...( پیشوونهادی

 FAHP فنهای زوجی اب،اد و م،یارها  با استفاده از  مقایسه

ی و کارشناسووان عیموو ئووتیهنفوور از اعضووای  25بووه کموو  

  سووتیز طیمحووی زیوور برنامووهة حوووزمتلصوو  کووه در  

ی روسوتایی و شهرسوازی   زیو ر برناموه ی شوهری   زیر برنامه

  نووورت پذیرفتووه اسووت. مبنووای   انوود داشووتهتلصوو  

 هوا  آنبراسوای تجربیوات و مطال،وات     هوا  آنی گذار ارزش

ی عوامول  هوا  نقشوه های زوجی   است. پس از انجام مقایسه

 ی منطقوووه  در محووویط  آور توووابدر میوووزان  موووؤرر

Idrisi استانداردسازی شده و در محیطGIS  وزن هر کودام  

 ریتوير  هوا  هیو الی در آور تابدر میزان  مؤرراز این م،یارهای 

ی منطقوه  آور تابند تا میزان ترکیب شد ها نقشهداده شده و 

نیووز بووا اسووتفاده از  تیوودرنها(. 2مشوول  شووود  جوودول 

یو    منطقوة ی نوواحی  آور تابی بند تیاولوبه   Topsisفن

 .شود یمپرداخته 

 

 ی تحقیقها افته. ی5

ي کناربري اراضني   آور تاببراي ارزیابي و تعیین میزان 

 ي شده است: ط ریزیک تهران، مراحل  منطقة

 :آوردن وزن معیارهنناي  دسننت بننه مرحلننة نخسننت

 ي کاربري اراضي آور تاب

ی کواربری  آور تواب بر میوزان   مؤررپس از ت،یین م،یارهای 

اراضی بوا رویکورد توسو،ه پایودار  براسوای اعوداد فوازی        

  FAHPفووون( و بوووا اسوووتفاده از 5منووودرج در جووودول  

نفر از 25های زوجی بین م،یارها توسط کارشناسان   مقایسه

یمی و کارشناسان متلصو  کوه در حووزة    ع اعضای هیئت

ی زیو ر برناموه ی شهری  زیر برنامه  ستیز طیمحی زیر برنامه

( نوورت گرفتوه   انود  داشتهروستایی و شهرسازی تلص  

وزن هر کدام از م،یارهوا اسوتلراج شوود     تیدرنهااست تا 

 (.6 جدول 
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 منطق فازی در  ها نقشه یاستانداردساز براینقاط کنترل و نوع تابع فازی  .9جدول

 نو  تابع عضویت فازی

 شکل توابع عضویت فازی

 یکنواخت طور به ندهیفزا

 yiPiciPetoeeM 

)increasing 

 یکنواخت طور بهکاهنده  

 yiPiciPetoeeM aitkiooePM) 

 (cMmmicketمتقارن 
 

c شکل 
Sigmoidal 

 

 

 

   

 

 خطی
Linear 

 

 

 

 

   

 Jشکل
J-Shaped 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (:Ronald Eastman, 2012 )منبع
 

 طیف فازی و عبارت کالمی متناظر .8جدول

 یفاز اعداد عبارات کالمی کد

 (2 2 2  برابر ترجیح 2

 (2 5/2 5/2  تا متوسط ک  ترجیح 1

 (2 1 1  متوسط ترجیح 3

 (3 5/3 2  زیاد تا متوسط ترجیح 2

 (5/3  2  2  زیاد ترجیح 5

 (5/3  2  5  ادیز یییخ تا زیاد ترجیح 6

 (5 5/5 6  زیاد خییی ترجیح 7

 (5  6  7  زیاد کامالً تا زیاد خییی ترجیح 8

 (5  7  5  زیاد کامالً ترجیح 5
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 ی کاربری اراضی شهریآور تاب. وزن قطعی معیارهای 9جدول

 قط،ی م،یارها وزن وزن م،یار م،یار وزن ب،د ب،د

 طبی،ی -ساختاری
 

127/0 

 0816/0 382/0 ملاطرات طبی،ی

 0603/0 178/0 ترکیب و توزیع

 0505/0 133/0 پوشش گیاهی

 0132/0 208/0 فیزیوگرافی

 

 کالبدی –ساختاری 

 

 

 

221/0 

 

 

 2162/0 307/0 وض،یت ابنیه

 0873/0 121/0 ی دسترسیها راه

 0721/0 273/0 ی پرخطرها یکاربر

 0605/0 227/0 امدادی و خدماتی

 0203/0 058/0 فضاهای باز و سبز

 0155/0 063/0 کیفیت مراکز مسکونی

 

 

 فرهنری –اجتماعی 

 

 

 

 

135/0 

 0552/0 153/0 تراک  جم،یت

 035/0 266/0 درمانی -کاربری بهداشتی

 0338/0 222/0 کاربری آموزشی

 0185/0 213/0 ی فرهنریکاربر

 0137/0 202/0 کاربری گردشرری

 0113/0 055/0 یورزش یکاربر

 0228/0 063/0 کاربری انتظامی

 0215/0 055/0 ی مذهبیکاربر

 

 اقتصادی

 

 

235/0 

 

 050/0 372/0 ی تجاریها یکاربر

 0365/0 172/0 ف،الیت اقتصادی

 0316/0 121/0 اشتغال

 0251/0 223/0 بیکاری

 

  ي آور تابي فازي معیارهاي ها نقشهمرحلة دوم: تهیة

 کاربري اراضي

 IDRISIی مربوط به هرکدام از م،یارهوا در محویط   ها هنقش

  نقاط کنترل و نو  تابع 7استانداردسازی شدند. در جدول 

بورای   IDRISIدر محیط  ها نقشهفازی برای استانداردسازی 

 ی کاربری اراضی شهری آورده شده است.آور تاببررسی 
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 کاربری اراضی در منطق فازی یآور تابمعیارهای  یها قشهن یاستانداردسازنقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت  .1جدول 

 نقاط کنترل نو  تابع سنجه کاربری اراضی

D C b a 

 ملاطرات طبی،ی
 0 200   خطی افزایشی فانیه از گسل

 0 10   خطی افزایشی ها درهفانیه از مسیل  رود

 -ترکیب و توزیع فضایی

زمانی عنانر ساختاری 

 سیمای سرزمین

 

 0 20   خطی افزایشی د لکهت،دا
 0 20   خطی افزایشی نسبت مساحت طبقه

 0 20   خطی افزایشی متوسط اندازه لکه

   2 6/2 خطی کاهشی شاخ  میانرین شکل

 0 25   خطی افزایشی سرانه فضای سبز پوشش گیاهی

 

 فیزیوگرافی شکل زمین(

 0 7 21 25 شکل متقارن P) Sشیب 

 یخطی کاهش (Mارتفا  
280

0 
2200   

 25 235 125 325 خطی متقارن جهت

 

 

 وض،یت ابنیه

   0 2 خطی کاهشی درجه محصوریت

   2 5 خطی کاهشی ت،داد طبقات

   0 200 خطی کاهشی سطح اشتغال

 0 200   افزایشیشکل  S یبند دانه

 0 50   خطی افزایشی عرن م،بر

 0 20   خطی افرایشی بافت

 شبکه دسترسی

 0 15   افزایشیشکل  S انة شبکة دسترسیسر

 0 15   افزایشیشکل  S مساحت شبکة دسترسی

دسترسی 

به شبکة 

 م،ابر

 2شریانی درجه 

 خطی کاهشی

50 0   

   0 30 شریانی درجه دو

   0 10 ی محییها ابانیخ

 پرخطرمراکز 

 

 0 300   افزایشیشکل  S نیبنز پمپفانیه از 

 0 50   افزایشیشکل  S ر فانیه از پست ب

 0 300   افزایشیشکل  S فانیه از پمپ گاز

 0 300   افزایشیشکل  S فانیه از مراکز نن،تی

 خدماتی -امدادی

 

 کاهشیشکل  S ینشان آتشفانیه از مراکز 
100

0 
0   

 کاهشیشکل  S فانیه از مراکز انتظامی
210

0 
0   

 کاهشیشکل  S فانیه از مراکز درمانی
200

0 
0   

 0 2   خطی افزایشی سوله بحران
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 کاربری اراضی در منطق فازی یآور تابمعیارهای  یها نقشه یاستانداردسازنقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت  .1جدول ادامة 

 نقاط کنترل نو  تابع سنجه کاربری اراضی

D C b a 

 0 2   خطی افزایشی مراکز اسکان موقت 

 

 فضاهای باز و سبز

   0 150 کاهشیشکل  S ها پاروه از فانی

   0 200 کاهشیشکل  S ها دانیمفانیه از 

   0 200 کاهشیشکل  S ی بایرها نیزمفانیه از 

   0 200 کاهشیشکل  S فانیه از فضاهای ورزشی

   0 200 کاهشیشکل  S ها فانیه از باغ

 کیفیت مراکز مسکونی
 0 50   افزایشیشکل  S سرانه مراکز مسکونی

   2 12/2 خطی کاهشی تراک  خانوار در واحد مسکونی

   0 200 خطی کاهشی هکتار( در نفرتراک  جم،یت   جم،یت

مراکز گردشرری و 

 جهانرردی

سرانه مراکز گردشرری و 

 جهانرردی
S  0 5/2   افزایشیشکل 

 0 5/2   افزایشیشکل  S فرهنری مراکزسرانه  مراکز فرهنری

 0 5/2   افزایشیشکل  S بهداشتی -سرانه مراکز درمانی بهداشتی -درمانی

 0 5   افزایشیشکل  S سرانه مراکز آموزشی آموزشی

 0 5/2   افزایشیشکل  S سرانه مراکز مذهبی مذهبی

 0 5/1   افزایشیشکل  S سرانه مراکز ورزشی ورزشی

 0 5/1   افزایشیشکل  S سرانه مراکز انتظامی انتظامی

 0 2   افزایشیشکل  S ی تجاریها یکاربرسرانه  کاربری تجاری

 0 60   خطی افزایشی میزان ف،الیت اقتصادی ف،الیت اقتصادی

 اشتغال

 

 75 200   خطی افزایشی نرخ اشتغال جم،یت ف،ال

 60 200   خطی افزایشی نرخ اشتغال مردان

 0 30   خطی افزایشی نرخ اشتغال زنان

 بیکاری

 

   0 21 یخطی کاهش نرخ بیکاری

   0 20 خطی کاهشی نرخ بیکاری مردان

 

  ي آور تناب ي ابعناد  آور تناب  نقشةمرحلة سوم: تهیة

 کاربري اراضي شهري با رویکرد توسعه پایدار

ی مربوووط بووه هوور یوو  از م،یارهووا در محوویط   هووا نقشووه

GISی هر ی  از اب،اد آور تابی شده تا میزان گذار ه  یرو

آیود. در شوکل    دسوت  به ی کاربری اراضی شهریآور تاب

 ی هر ی  از اب،اد نشان داده شده است.آور تاب( میزان 1 
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 یک منطقةی ابعاد کاربری اراضی آور تاب. میزان 2شکل 

 

  ي کناربري  آور تابمیزان  نقشةمرحلة چهارم: تهیة

 اراضي شهري

در  هوا  آنو ترکیوب   ها آنی ها هیالبا اعمال وزن م،یارها در 

ی کاربری اراضوی  آور تابمیزان  نقشة تیدرنها GISمحیط 

ة نهوایی میوزان   نقشو شوود.   ی  تهران اسوتلراج موی   منطقة

( نموایش  3ی  در شوکل    منطقةی کاربری اراضی آور تاب

 داده شده است.

 

 
 1 منطقةی کاربری اراضی آور تاب. میزان 3شکل
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  ي کاربري اراضي شهريآور تابمرحلة پنجم: تعیین 

طبقوة   پنجی    منطقةکاربری اراضی ی آور تاببرای ت،یین 

ی ریپوذ  بیآسو ی متوسوط   آور تاب  آور تاب  آور تاب کامالً

در نظر گرفته شوده   ریپذ بیآس کامالًو  ریپذ بیآسمتوسط(  

 ی آورده شده است.بند طبقهاین  2است. در شکل 

 

 
 یک منطقةی کاربری اراضی آور تاب. تعیین 9شکل 

 

  :یک  منطقةي نواحي ورآ تابي بند سطحمرحله ششم

 Topsisشهر تهران براساس روش 

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

فرهنری و اقتصادی   -کالبدی  اجتماعی -طبی،ی  ساختاری

 منطقوة ی نوواحی  آور تابو براسای روش تاپسیس  میزان 

ی بنود  سوطح  2ی شدند. در نمودار بند سطحی  شهر تهران 

 بری اراضی آورده شده است(.ی کارآور تاب

 

 
 یک شهر تهران منطقةی کاربری اراضی نواحی آور تابی بند سطح. 1نمودار
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    ،مرحله هفتم : تحلیل راهبردي )نقاط قنوت، ضنعف

 یک شهرداري تهران منطقةفرصت و تهدید( 

ی هوا  افتوه منطقه بوا توجوه بوه ی    تر قیدقدر راستای شناخت 

و  هوا  فرنوت ،ف  قووت   تحقیق  برای دستیابی به نقاط ض

(  SWOTتهدیوودهای منطقووه از روش تحییوول راهبووردی   

تحییول راهبوردی    5و  8ی ها جدولاستفاده شده است. در 

 ی  آورده شده است. منطقة

 

 یک تهران منطقة( Internal Originعوامل درونی )( SWOTتحلیل راهبردی ) .5جدول

 (Weaknessesنقاط ضعف ) (Strenghtsنقاط قوت )

 . وجود فضاهای باز و اراضی بایر در قسمت شر  منطقه؛2

ی وسیع تاریلی و دیپیماتی  در سطح ها پهنهو  ها محوطه. وجود 1

 منطقه؛

. باال بودن میزان سرانة مراکوز گردشورری  فرهنروی  انتظوامی و     3

 درمانی در مقایسه با استانداردها؛ -بهداشتی

 قه؛. باال بودن میزان سرانة فضای سبز در منط2

( در مقایسه با دیرر مناطق 2/1. پایین بودن نسبت بافت فرسوده  5

 تهران؛

 ها در کل منطقه؛ ی بایر و باغها نیزم. توزیع و پراکنش مناسب 6

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

ی هوا  پورویه . شیب مناسب منطقه برای شهرسازی و اجرای انوا  8

 عمرانی؛

در سوطح   هوا  سواختمان و  شده ساختهی مناسب فضاهای بند دانه .5

 منطقه؛

 ی دسترسی؛ها شبکه. مساحت و سرانة مناسب 20

 . مناسب بودن میزان سرانه مراکز مسکونی؛22

سوطوو   تور  شیبو . منظ  بودن ساختار شبکة ارتباطی منطقوه در  21

 منطقه؛

در کنار ی خدماتی نظیر میدان تجریش ها مجتمع. وجود مراکز و 23

ی هوا  ابوان یخ همنوون ی ا فرامنطقوه محورهای خدماتی با عمیکورد  

 شری،تی  ولی،صر  اندرزگو  ازگل و پاسداران؛

و  لیمسووو  هووا گسوول. احوودا  واحوودهای مسووکونی در حووری  2

 ؛ ها روددره

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

 مقایسه با استانداردها؛

 مراکز اسکان موقت در منطقه؛. عدم وجود 3

 ی بحران در منطقه؛ها سوله. کمبود 2

و  نیبنوز  پموپ ی پرخطر  ماننود  ها یکاربر. عدم رعایت حری  از 5

 مراکز نن،تی(؛

ی بوه دلیول   نشوان  آتوش ی ها ستراهیاعمییاتی  محدودةپوشش ک  . 6

 ؛ها آنکمبود 

 ؛ها درهو رود  ها لیمس. عدم رعایت حری  7

 ؛ها گسلی  . عدم رعایت حر8

 ی نامناسب از جهت توپوگرافی؛ها مکانی در ساز مرتبه. بیند 5

 ؛ها پارو. توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای ورزشی و 20

که دارای پتانسیل بواالی خطور    نیبنز پمپی ها یکاربراستقرار . 22

 هستند  در مناطق با خطر زلزله باالتر؛

 ها آنو قرارگیری  نیزبن پمپی کاربر. توزیع و پراکنش نامناسب 21

 ی با تراک  جم،یت باال؛ها هیناحدر 

 . توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای ورزشی؛23

 ی تجاریها یکاربر. پایین بودن میزان سرانة 22
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 یک تهران منطقة( External Origin) ( عوامل بیرونیSWOTتحلیل راهبردی ) .4جدول

 (Threatsتهدیدها) (Opportunities)ها فرصت

ی شر  و غرب ها قسمت. وجود اراضی بایر و فضاهای باز در 2

 ی خدماتی و فضای سبز؛ها یکاربربه  ها آنمنطقه و امکان تبدیل 

ی خدمات ها یکاربربه  ها پادگان. امکان تبدیل اراضی نظامی و 1

 عمومی مورد نیاز منطقه؛

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

 فضای سبز؛ 

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

 ی؛ گردشرر

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

 سرانة فضاهای فرهنری؛ 

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

 نیبنز پمپی پمپ گاز و ها یکاربر. امکان توزیع و پراکنش مناسب 7

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

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

 باز و خالی زیاد در منطقه؛ 

ة نالح در  ت،امالت زاد امام انکار رقابلیغ. امکان استفاده از نقش 5

 ی؛رسان اطال اجتماعی و آموزش و 

 ؛باارزشآرار تاریلی  باوجود. امکان توس،ة گردشرری 20

ی فرسوده با توجه به سودآوری و ها بافت. تمایل به نوسازی 22

 ؛گذاران هیسرمای اقتصادی آن توسط ها تیمز

 

 ی ف،ال؛ها گسلی  بر  منطقة. قرار گرفتن 2

 ة جم،یت در منطقه؛ازانداز شیب. رشد 1

ة عودم  جیدرنتهای تاریلی . در م،رن تهدید قرار داشتن فضا3

بوه هور قیموت در     وسواز  ساختی ها شیگراو  ها آنحفاظت از 

 منطقه؛

هووا و پوشووش غنووی منطقووه بووه دلیوول گسووترش  . نووابودی بوواغ2

 ؛وسازها ساخت

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

 ؛وسازها ساخت

بوه دلیول گسوترش     هوا  دره. در م،رن تهدید قرار داشوتن رود 6

 ؛وسازها ختسا

و  راسوتاندارد یغهکتار بافت فرسووده و منواطق    18/62. وجود 7

 در امدادرسانی؛ ها آن ریتير

ی در نشوان  آتوش در امدادرسانی توسط نیروهای  ریتيخ. احتمال 8

 زمان بحران؛

و  ها لیمسدر حری   شده ساختهی ها ساختمان. احتمال نشست 5

 ؛ها روددره

 رسازی؛ی شهها نهیهز. افزایش میزان 20

ی سبز با توجه به گسوترش  ها لکه. از بین رفتن ارتباطات بین 22

 ؛وسازها ساخت

. نداشتن فرنت کافی در زمان بحران برای دسترسی سریع به 21

 نامناسوب به دلیل توزیع و پوراکنش   ها پاروفضاهای ورزشی و 

 ؛ها آن

 در زمان زلزله؛ نیبنز پمپی ها یکاربر. احتمال انفجار 23

 

 ی ریگ جهینتث و . بح6

در  رگوذار یتيرکیی در این پ وهش  نلسوت عوامول    طور به

ی کواربری اراضوی بررسوی شود. سوپس بوه       آور تابمیزان 

ی  شهر تهران پرداخته شود. نتوایج    منطقةدر  ها آنارزیابی 

  در این منطقه نشان داد که میانرین ها یابیارزحانل از این 

نشان از آن دارد  است که 62/0ی این منطقه حدود آور تاب

ی ریپوذ  بیآسی  آور تابة ی  در حد متوسطی از منطقکه 

ی هوا  افتوه متوسط( قرار دارد. بر این اسوای بوا توجوه بوه ی    

 به نتایج زیر اشاره کرد: توان یمتحقیق 

کالبدی از نظر کارشناسوان بیشوترین    -. ب،د ساختاری2

د  ی شهرها دارد. در این ب،آور تابنقش را در ارتقاد میزان 

ی هوا  یکواربر شوبکة دسترسوی      م،یارهای وضو،یت ابنیوه   

ی امدادی و خدماتی  فضاهای باز و سبز ها یکاربرپرخطر  

مشول    تیو درنهاو کیفیت مراکز مسکونی ارزیابی شود.  

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

 ی متوسط( قرار دارد.ریپذ بیآسی آور تابحد متوسطی از 
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 ریتوير فرهنری  -ز نظر کارشناسان نیز  ب،د اجتماعی. ا1

 8ی شهرها دارد. این ب،ود از  آور تابمهمی در ارتقاد میزان 

ی بهداشووتی درمووانی  هووا یکوواربرم،یووار تووراک  جم،یووت  

آموزشی  فرهنری  گردشرری  ورزشی  انتظامی و موذهبی  

  ب،ود  هوا  هیو الی این گذار ه  یرواست. ب،د از  شده لیتشک

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

بودن منطقة موورد مطال،وه در ایون م،یوار      آور تابنشان از  

 است.  

در  رگذاریتيرطبی،ی  سومین شاخ   -. ب،د ساختاری3

ی کواربری اراضوی شوهری اسوت. در     آور تابارتقاد میزان 

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

ی و فیزیوووگرافی اهیووگ پوشووشتوزیووع  طبی،ووی  ترکیووب و 

در  78/0ارزیابی شد. این ب،د با اختصاص میوانرین امتیواز   

 ی قرار دارد.آور تابمنطقه  در وض،یت 

ی تجواری   هوا  یکواربر ی؛ اقتصاد ب،د چارچوب در -2

ف،الیت اقتصادی  اشوتغال و بیکواری در نظور گرفتوه شوده      

د که این منطقه در رابطه با این ب،د نشان دا ها یابیارزاست. 

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

 ی متوسط( قرار دارد.ریپذ بیآساقتصادی 

با توجوه بوه مطالوب گفتوه شوده و بوا در نظور گورفتن         

یی در قالوب چهوار   ها شنهادیپی تحقیق  راهکارها و ها افتهی

بهبوود و   منظور بهراهبرد بازنرری  تهاجمی  تداف،ی و تنو  

اسوت  جودول    شده ارائهی   منطقهی آور تابارتقاد میزان 

20.) 
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ام تجهیوزات در  بحران با تم یها سولهمطیوب است تا . 2

منطقه احودا  شوود توا از ایون طریوق در       یها هیناح ةهم

زمان بحران  برای آسیب دیدگان در برابر بالیوا  خودمات   

 درمانی بهنرام ارائه شود؛

تووا بوورای بهبووود وضوو،یت   شووود یمووهمننووین پیشوونهاد  .1

 یهوا  مکان  ها آنبه بالدیدگان و اسکان موقت  یرسان خدمات

ه این امر اختصواص داده شوود توا از    مناسبی در سطح شهر ب

 این طریق پیش از وقو  بحران  آمادگی نورت گیرد؛

 یهوا  یبررسو کواربری اراضوی و    یهوا  نقشوه با توجه بوه   .3

در منطقوه   نیبنوز  پمپ یها ستراهیاتوزیع  نحوةاز  آمده عمل به

  توزیووع و هووا آنو نیووز ت،یووین شوو،ا  عمیکووردی اسووتاندارد 

نیوز  ب،ضوی از    حال نیدرعسب بوده پراکنش این کاربری نامنا

در مناطق با خطر زلزله باال قرار دارند لذا به جانموایی و   ها آن

 ؛شود یم دیتيک یکاربراستقرار دوباره و مناسب این 

با توجه به کمبوود میوزان سورانه فضواهای ورزشوی و       .2

در سطح منطقوه مطیووب    ها آن نامناسبتوزیع و پراکنش 

ت،داد منطقه در اراضی بایر زیاد به است  که با توجه به اس

گردشورری و بهبوود تسوهیالت و     یهوا  کموپ ایجاد . 2

 خدمات در فضاهای توریستی و گردشرری؛

 منظوور  بوه صونی خ یها بلشبرای  التیتسهایجاد  .1

 گردشرری؛ یها نهیزمدر  یگذار هیسرما

در اراضوی سواخته نشوده و     وسواز  سواخت جیوگیری از . 3

بوه   هوا  آنخخیره برای استفاده در مدیریت بحران بوا تبودیل   

ی ورزشوی و  ها نیزمی فضای باز مانند بازارها و ها یکاربر

 بوستان؛

 افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد آموادگی خهنوی در   .2

 فرهنری؛ یها مکانبرای مقابیه با بالیا در  ها آن

گردشوورری و  یهووا طیمحوواسووتفاده از توانووایی تبییغوواتی  .5

محویط   یآور تواب به موردم از میوزان    یرسان اطال فرهنری با 

 یسواز  مقاومزندگی در راستای ایجاد انریزه برای بازسازی و 

 ؛  یآور تابافزایش میزان  منظور بهمحیط زندگی خود 

موجوود   یها پادگاننظامی و  یها محدوده یده سامان .6

به خارج از حری   ها آندر منطقه و براسای قانون انتقال 

 استحفاظی شهرها؛
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 SWOTراهبردی بر اساس مدل  یها شنهادیپ .11جدول 

 SWOT (Strenghtsنقاط قوت) (Weaknessesنقاط ضعف)

افزایش میزان فضاهای ورزشی با کاربردهوای چندگانوه و   

همننین مناسب اسوتفاده در زموان بحوران و بوا پوراکنش      

 کرد.مناسب اقدام 

منطقووه: شووامل  فرسووودةبهسووازی و نوسووازی بافووت  .7

قیطریه  آبو   اویون  بواغ شواطر  دارآبواد        یها محدوده

قاسوو   سوووهان    امووامزادهولنجوو   اسوودآباد  دربوون  

 .ان   ازگل  دزاشیب  چیذر  تجریش و جمارانکاش

 (STتنو   یراهبردها (WTراهبردهای تداف،ی 
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 یهوا  یبررسو کواربری اراضوی و    یهوا  نقشهبا توجه به  .2

موجود  ینشان آتش یها ستراهیاتوزیع  نحوةاز  آمده عمل به

شهر تهران و نیوز ت،یوین شو،ا  عمیکوردی      ة ی در منطق
  ب،ضووی از نقوواط ایوون منطقووه خووارج از هووا آندارد اسووتان

موجود بوده است  که دلیول   یها ستراهیاعمییاتی  محدودة

کوافی   ةانوداز  بوه  ینشوان  آتش یها ستراهیات،داد  کمبودآن 
موورد مطال،وه بووده     منطقوة برای پوشش دادن کل فضای 

 1و استقرار  یابی مکاناین وض،یت نیازمند  جهیدرنتاست  
 ه جدید است؛  ایسترا 3یا 

استفاده از زمین مانند: ت،یین حری   یها استیساجرای  .1
 و ت،یین حری  گسل؛ یساز خانهبرای  یا رودخانهو بستر 

حری  گسل  یها محدودهایجاد فضاهای سبز شهری در  .3
 احتمالی؛ یها بیآسو حری  رودخانه برای جیوگیری از 

اطق و پیشروی به سومت منو   وساز ساختجیوگیری از . 2

 یهووا نووهیهزباالدسووت تووا ضوومن حفوو  اراضووی طبی،ووی  

 شهرسازی ت،دیل شود؛
 یهووا یکوواربرممنوعیوت و محوودودیت بوورای اسووتقرار   .5

  پمووپ گوواز و نیبنووز پمووپ  دارای پتانسوویل بوواالی خطوور

 ملازن( در مناطق با خطر زلزله باالتر؛
( بوه  نیبنوز  پموپ  پمپ گاز   پرخطر یها یکاربرانتقال  .6

 زلزله کمتر؛ مناطق با خطر

و  نیبنز پمپپرخطر مانند  یها یکاربررعایت حری  از  .7
تکمییوی بورای ممنوعیوت     یهوا  نامه نییآاعمال مقررات و 

 .ها آنافزایش تراک  در مجاورت 

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

سولت بورای جیووگیری از تبودیل مراکوز       یها نامه نییآ
 مسکونی و تجاری؛   یها ساختمانتاریلی و فرهنری به 

و فضوای سوبز در    هوا  پوارو توزیع و پراکنش مناسب . 1

برای استفاده در زمان  ها آنسطح منطقه و همننین حف  
تور و توزیوع    تبحران و همننین بورای دسترسوی راحو   

 عادالنه بین شهروندان؛  

بوا   هوا  آنحفاظت از کریدورها و ایجاد حوری  بورای    .3

در ایجواد   ها آنگیاهی به عیت اهمیت استفاده از پوشش 

در مقیای منطقوه و بوه    دست نییپا -پیوستری باالدست
خوواطر داشووتن عمیکردهووای اکولوووییکی در مقیووای    

در  بازمانوده  یهوا  لکوه اکوسیست  و ایجواد اتصوال بوین    

 مقیای سیمای سرزمین شهری؛  
مطیووووب اسوووت توووا بوووا رعایوووت اسوووتانداردهای   .2

افوزایش   ها ساختمانیفیت و شهرسازی ک یساز ساختمان

فرسووده   یهوا  سواختمان یابد و برای بازسازی و مرموت  

 و اقدام شود؛ یزیر برنامه

برای جیوگیری از تبدیل  یها نامه نییآاتلاخ قوانین و  .5

 .شده ساختهسبز به اراضی  یها یکاربر

 تشکر و قدردانی

م ما در انجا رریاراز دکتر اسماعیل نالحی که ی یهیوس نیبد

 . ینما یماین پ وهش بودند تشکر و قدردانی 
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