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Abstract
Compared to other cities, metropolises are exposed to the more vulnerabilities derived from
environmental disasters because of their population, and the vulnerability of most of them is even
increasing. The assessment of vulnerability, especially in specific intervals, generates new
foundations for better urban planning and management. Additionally, the concept of the term
“vulnerability” has been emphasized in the context of studying the relationship between naturalhuman interconnected systems, and consequently, in urban ecology. On the other side, population
movements in different districts of big cities always follow different models. Therefore, the main
purpose of this research is to identify the spatial connection of population changes of the districts of
Tehran metropolis with the changes in environmental vulnerability intensity in the last decade. The
methodology of the research included the assessment of vulnerability in three layers, namely the
damages stemming from natural disasters, urban structure, and environment in the last decade in
Tehran. In addition, the vulnerability has been measured in accordance with the census statistics of
population changes in 22 districts of Tehran in the recent decade. The results of the research
modeling show that the southern area of the city has had the highest increase in vulnerability
during the last decade, and so, it has had the highest reduction of the population, too. Nonetheless,
the district 18, which is located in the west zone of the city, has faced an increase in population
despite its increased vulnerability. Moreover, the northeastern area of the city has faced increased
vulnerability as well as a sharp increase in population during the last decade. These changes can
challenge this part of the city because of possible future crises. Finally, the reduction of
vulnerability along with the increase in urban population has happened in the northwestern area.
To keep this vulnerability low, the acceptable capacity of the population in this part of the city
(especially district 22) should be taken into account.
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تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت
آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران
هادی رضاییراد ،1زهرا اکبریان

2

 .1عضو هیئتعلمی و استادیار گروه مهندسی شهرسازی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت 1911/40/11 :ـ تاریخ پذیرش)1911//40/11 :

چکیده
کالنشهرها ،به واسطة جمعیت کالنشهری ،بیش از سایر شهرها در معرض آسیب ناشی از بالیای محیطی قرار دارند و اغلـب بـه طـرر
روزافزون میزان آسیبپذیری آنها در حال افزایش است .ارزیابی آسیبپذیری ،بهویژه در بازههای زمانی مشخص ،پایـههـای جدیـدی را
برای برنامهریزی و مدیریت شهری بهتر فراهم آورده است .عالوه بر این ،طی سالیان اخیر ،مفهرم واژة آسیبپذیری در چارچرب بررسـی
ارتباط بین سیستمهای بههمپیرستة طبیعی ـ انسانی و به تبع آن در اکرلرژی انسانی همراره مررد ترجه قرار گرفته است .از سـری دیگـر،
جابهجاییهای جمعیتی در مناطق مختلف شهرهای بزرگ همراره تابع الگرهای مختلف است .ازیـنرو ،هـد اصـلی از پـژوهش حاضـر
شناسایی ارتباط فضایی تحرالت جمعیتی مناطق کالنشهر تهران با تغییرات شدت آسـیب پـذیری محیطـی طـی یـ دهـة اخیـر بـرد.
روششناسی پژوهش مشتمل بر ارزیابی آسیبپذیری در سه الیه آسیب های ناشی از مخـاطرات طبیعـی ،آسـیب هـای ناشـی از سـاختار
شهری ،و آسیبهای محیطی طی دهة اخیر شهر تهران است .همچنین ،با استفاده از نتایج سرشـماری ،تغییـرات جمعیتـی در  22منطقـة
شهر تهران در ی دهة اخیر بررسی شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیمة جنـربی شـهر در یـ دهـة اخیـر بیشـترین افـزایش
آسیب پذیری را داشته که مرجب بیشترین کاهش جمعیت شده است .البته باید به منطقة  ،11که در پهنة غربی شهر واقع شده ،اشاره کرد
که به رغم افزایش آسیب پذیری با افزایش جمعیت روبهرو برده است .پهنة شرقی نیمة شمالی شهر هم با افزایش آسیب پذیری همراه برده
که طی دهة اخیر دچار افزایش شدید جمعیت شده است .این تحرالت می تراند در بحران های احتمالی آینده این بخش از شهر را بهشدت
دچار چالش کند .همچنین ،در پهنة غربی نیمة شمالی کاهش آسیب پذیری همراه افزایش جمعیت شهری حادث شده اسـت کـه بایـد بـه
ظرفیتپذیری جمعیت مررد قبرل این بخش از شهر (بهویژه منطقة  )22از حیث تغییرات آسیبپذیری ترجه ویژه شرد.

کلیدواژگان
آسیبپذیری محیطی ،تحرالت جمعیتی ،ظرفیتپذیری جمعیت ،کالنشهر تهران ،مدیریت شهری.


رایانامة نویسندة مسئولH.rezaeirad@Basu.ac.ir :
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مقدمه
شهرها ،مانند موجودات زنده ،حيات دارند و اگر در بستر زمان عوامل برره زننردة تعراد زيسرت
آنها كنتر نشود ،زمينة زوالشان پديد م آيد (.)Rezaei-Rad & Bemanian 2012: 5
چالش عدم تعاد محيط زيست و طبيعت از ديرباز گريبانگير بشرر بروده و قسرتت از تراري
زندگ بشر را تشکيل داده است .در جهان امروزی ،فاصلة بين يافته هرای علروم بشرری و توانراي
آنها برای حفظ جان و ما مردم روزبهروز افزايش م يابد و طبيعت هتچنان به قلع و قترع خرود
ادامه م دهد ( .)Rezaei-Rad et al 2012: 92تدوين سياستهرای كراهش و كنترر آسري پریيری
محيط زيست از طريق شناساي شاخصهای زيستمحيط  ،تحليل و طبقرهبنردی حساسريتهرای
آنها ،و هتچنين تعيين ميزان آسي پیيری هر يک امکانپیير م شود و شرايط ايجاد تعراد ميران
توسعه و محيط زيست فراه م آيد ( .)Laurini 2002شناساي پهنههای آسي پیير محيطر يکر
از مراحل مه تدوين چارچوب مديريت پايدار در حفاظت محريط زيسرت شرهری و بره تبرع آن
حکتران شايستة مناطق شهری است ( .)Sahoo et al 2016تحو و تکوين رويکردهرای نروين در
ارزياب و حفاظت محيط زيست به ارائة مفهوم جديرد از آسري پریيری محيطر برا تتركرز برر
تحليلهای آسي پیيری منجر شده است ()Wang et al 2008; Weston 2004؛ طروری كره مفهروم
آسي پیيری در چارچوب سيست هرای برههر پيوسرتة محريط انسران بره كرانون تتركرز گفتتران
پژوهشهای حوزة پايداری تبرديل شرده اسرت ( .)Turner et al 2003برر هترين مبنرا روشهرا و
تکنيکها و مد های تحليل كت به طور گسترده با تلفيق رويکردهای بديع در جهت تحليلهرای
جامع و يکپارچه استفاده شده است (.)Adriaenssens et al 2004
در خصوص اهتيت و ضررورت طرر موضرو بايرد گفرت اسرناد علتر مکتروب ،ديردگاه
متخصصان ،و شواهد موجود حاك از آسي پیيری كرننشرهر تهرران از جهرات مختلر

اسرت.

ازينرو ،بررس و شناساي پهنههای آسي پیير اين كننشهر از سره منظرر محيطر و مخراطرات
طبيع و ساختار شهری و رابطة آنها با تحوالت جتعيت اين شهر ط يک دهرة اخيرر ،بره منزلرة
يک از عوامل تأثيرگیار بر شدت آسي پیيری ،ضروری است .زيرا مبتن بر تحوالت جتعيت بين
مناطق بيست ودوگانره و شردت آسري پریيری در آنهرا مرديريت شرهری مر توانرد راهبردهرا و
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سياست های اجراي صحيح را قبل از وقو بحران عتليات كند تا حين و بعد از بحران های طبيع
احتتال كتترين ميزان آسي

به شهر و شهروندان كننشهرنشين تهران وارد آيد .ازين رو ،هدف از

اين پژوهش شناساي ارتباط فضاي تحوالت جتعيت مناطق كننشهر تهرران برا تغييررات شردت
آسي پیيری محيط ط يک دهة اخير بود .بدين ترتي  ،پرسش اصل پرژوهش حاضرر برر ايرن
اساس تعيين شد كه بين تغييرات شدت آسي پیيری محيط و تحوالت تراك جتعيتر در سرطح
مناطق بيستودوگانة كننشهر تهران ط دهة اخير چه ارتباط و هتبستگ فضاي ای وجود دارد؟
پیشینة نظری پژوهش
مفاهیم
آسیبپذیری

ريشة مفهوم آسي پیيری را مر تروان در مفهروم و تئروری سيسرت هرای اكولرویيک ر اجتتراع
جست وجو كرد؛ كه رويکردی منسج است در فه پوياي موجود در اكوسيست ها و جوامع كره
به طور پيچيده با يکديگر در ارتباطاند ( .)Pashanejad Silab et al 2017: 99آسي پیيری فرايندی
است كه پايداری اجتتا را برای روياروي و برخورد با رخردادها كراهش مر دهرد (

& Hpdaee

 .)Mollashahi 2017: 2اصطن آسي پیيری شامل مفاهي و عناصر مختل  ،هتچون حساسيت يا
قابليت خسارت و كتبود ظرفيت در مواجهه با بحران و پیيرش آن ،است كه بر اسراس طبيعرت و
پوياي قابل تقسي به انوا گوناگون اند .برخ از اين انروا اثرر قررار گررفتن در معرر

رويرداد

پرخطر بر جتعيت و جامعة انسان را برجسته م كننرد؛ درحرال كره برخر ديگرر شرامل اوضرا
تاريخ و اجتتاع م شوند ( .)Paul et al 2019: 2سلسلهمرات

فضراهای عتروم ر خصوصر و

نيتهعتوم در آسي پیيری شهری قابل اهتيرت اسرت ( .)Shach-Pinsly 2018: 4بره طرور كلر ،
ريشة مفهوم آسي پیيری را م توان در تعامل ميان يک سيست و محيط زيست جستوجرو كررد.
بنابراين ،آسي پیيری صرفاً با ساختار داخل يک سيست مرتبط نيست؛ آسي پیيری آن را م توان
در نيروهای بيرون  ،كه سيست را تحت تأثير قرار م دهند ،يافت (.)Rezaei-Rad & Kazemi 2020
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جدول  .1سیر تحول مفهوم آسیبپذیری از دیدگاه صاحبنظران مختلف

صاحبنظران و سال

تعریف و دیدگاه
آسي پیيری به معنای حساسيت زيستمحيط است .بر هتين مبنا م توان به ذكر چند مرورد

Downing et al 1997

از عوامل مرتبط برا آسري پریيریر هتاننرد دموگرافيرک ،اقتصرادی ،اجتتراع  ،و فاكتورهرای
تکنيک ر اشاره كرد.

Kasperson & Kasperson
2001

وایة آسي پیيری در مقابل تابآوری است .زمان كه يرک سيسرت اجتتراع يرا اكولرویيک
تابآوری خود را از دست م دهد در برابر تغييرات كره قربنً مر توانسرت آن را كنترر كنرد
آسي پیير م شود.

L. Cutter et al 2003
Tixier 2006
Kumar Paul 2013
PROAG 2014
Closset 2018
D. Ford et al 2018
Paul et al 2019
Naylor et al 2020

آسي پیيری پتانسيل از دست دادن نقاط قوت است.
آسي پیيری ميزان از دست رفتن يک عنصر معين در برابر مخاطره است.
آسي پیيری عامل يک خطر داخل است كه مخاطره و خسارت را به هتراه دارد.
آسي پیيری ميزان واكنش منف است كه يک سيست يا قستت از آن متکرن اسرت در طرو
وقو يک رويداد خطرناک نشان دهد.
آسي پیيری به معنای عدم ظرفيت به منظور مقابله و پیيرش يک خطر است.
آسي پیيری به معنای حساسيت به نقاط آسي

است.

آسي پیيری گرايش يا تتايل به اثرپیيری منف است.
آسي پیيری ميزان حساسيت يک سيست در برابر آثار يک مخاطره يا رويداد خارج است.

(منبع :به تلخيص نويسندگان )9911

آسیبپذیری محیطی

ارزياب آسي

پیيری محيط يک از مراحل مه و حيات برای مرديريت منرابع و محريط زيسرت

است ( .)Ghanbari & Pashanejhad 2018: 16آسي پیيری محيط بيشتر نشاندهندة خطر آسري
در محيط زيست طبيع  ،مانند پوشش گياه است .در واقع ،آسي هاي كه اكوسيست  ،جتعيرت و
فرايندهای فيزيک و بيوفيزيک را به دليل فعاليتهای انسان تحت تأثير قرار دادهانرد (

Ghanbari

 .)& Pashanejhad 2018: 16جهت بررس اين نو آسي پیيری توجه به مواردی هتچون تفراوت
پوشررش گيرراه  ،آب ،رطوبررت ،و سرراخت الزام ر اسررت (

;Shamsipour & Shikh 2010: 59

.)Shamseddini & Shamseddini 2005: 8
آسیبپذیری شهری

آسي پیيری شهری ميزان خسارت است كه در صورت بروز سانحه به اجزا و عناصر يک شهر ،بر
حس

چگونگ كيفيت آنها ،وارد م شود .آسي پیيری شهری پديدهای است گسترده كره هترة

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران

030

عوامل موجود در يک شهر را در بر م گيرد و به علت وابستگ عناصر به يکديگر آسري پریيری
شهر نيز بهسرعت گسترش م يابرد ( .)Amini Varaki et al 2015: 8ازيرنرو ،آسري هرای محريط
شهری به دو دسته تقسي م شوند:


آسي های سازهای :مشتتل بر تخري



آسي های غير سازهای :مشتتل بر صدمات انسان و محيط و بهداشت

ابنيه و تأسيسات و زيربناها با درجات مختل ؛
(Amini Varaki et

.)al 2015: 8
توجه به عوامل سازهای ،مانند فاصله از خطوط برق و ترمينا و پرل ،و عوامرل غيرر سرازه ای،
مانند تراك جتعيت در شهرها ،ضروری است (.)Isalou et al 2017: 81
آسیبپذیری شهری ناشی از مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبيع عامل زيان گسترده در زندگ افراد ساكن در شهرها هسرتند (.)KC et al 2020: 1
مقدار و شدت مخاطرات طبيع در سه دهة اخير در قرن حاضر ب سابقه بوده است .سريارة زمرين
ساليانه  055نو مخاطرة طبيع را در مقايسه با  925نو آن در دهة  9195پشت سر گیاشته است
(.)T. Alwidyan et al 2020: 1
فه هتة مخاطرات كه بيتاری ،آسي

جست  ،مرگ ،يا فقر ساكنان شهری را به هتراه دارد بره

منظور شناخت كامل مخاطرات مناطق شهری ضروری است (.)Zerbo et al 2020: 2
عوامل آسي پیيری شهری در برابر مخاطرات طبيعر بسريار گونراگون انرد؛ از جتلره طبيعر ،
كالبدی ،اجتتاع  ،اقتصادی ،بنيادی ،قوانين و مقررات ،و  . ...اين عوامل ،نه به صورت منفرد ،بلکه
به شکل نظام جامع ،بر يک ديگر تأثير م گیارند .حت گروههای آسي پیير از بحررانهرا نيرز برا
عوامل جتعيت  ،چون سن و میه

و اقليت و فقر و سواد و  ،...در ارتباط انرد .مهر تررين عوامرل

تشديدكنندة احتتا خطر شهرها كه افزايش آسي پیيری آنها را در پ دارد عبارت است از:
 .9قرارگيری ساختگاه شهر بر گسلهای مختل ؛
 .2رعايت نکردن قوانين و مقررات مقاومسازی (سازگاری كاربریها)؛
 .9بلندمرتبهسازی غير مجاز و غير اصول دقيقاً بر خطوط گسلها؛
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 .4استفاده از مصالح كه ايتن مسکن را به خطر م اندازند ،مانند شيشه و آينه (

& Ghanbari

.)Zolfi 2015: 60
در ساختوسازهای شهری به منظور جلوگيری از آسي های ناش از مخاطرات طبيعر توجره
به مواردی هتچون فاصله از گسل ،رعايت حري رودخانه ،و فاصله از پهنههای سيلخيز ضرروری
است (.)Asadi et al 2019: 332
جابهجایی جمعیت و آسیبپذیری

اولين تعاري

مربوط به جابهجاي جتعيت در قروانين راونشرتاين ديرده شرده اسرت .وی مهراجران را

افرادی م داند كه به طور عقني به دنبا دستياب به زندگ اقتصادی بهترند .در اين قوانين مؤلفرههرای
فاصله ،عوامل جاذبه و دافعه ،جريان متقابل ،ويژگ های مکان و فضاي محل سرکونت از عوامرل مهر
در تبيين مهاجرت تلق م شوند .قوانين مهاجرت راونشتاين در هفت فر

اساس خنصه م شود:

 .9مهاجرت و فاصله :ميزان مهاجرت بين دو نقطه ارتباط معکوس با فاصلة بين ايرن دو نقطره
دارد .مهاجران كه مسافت طوالن را ط م كنند تتايل دارنرد بره يکر از مراكرز برزرگ
تجارت و صنعت بروند؛
 .2مهاجرت مرحلهای :به طور طبيع در جريان مهاجرت افراد محل مايل اند ابتدا به شهرهای
نزديک و سرانجام به شهرهاي بروند كه بهسرعت رشد م كنند؛
 .9جريان و ضد جريان مهاجرت :هر جريان عتدة مهاجرت يک ضد جريان جبرانكننده را به
وجود م آورد .با اينکه مهاجرت روستا به شهر جريان كل مسلط را نشان م دهد ،هتيشره
يک جريان معکوس مهاجرت از شهر به روستا نيز صورت م گيرد؛
 .4تفاوت شهر و روستا در ميل به مهاجرت :افراد بوم شهرها كتتر از كسان كره در قسرتت
روستاي كشورند مهاجرت م كنند .ازينرو ،در جريران مهراجرت داخلر ميرزان خرالص
مهاجرت از روستا به شهر بيشتر است؛
 .0تکنولویی ارتباطات و مهاجرت :جريانهرای مهراجرت در طرو زمران در نتيجرة افرزايش
امکانات جابهجاي و توسعة صنعت و تجارت ماهيتاً رو به افزايش است؛

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران
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 .6فزون شتار زنان در مهاجرت با مسافت كوتاه :به نظر م رسد ميران مهراجران در مسرافت
كوتاه زنان برتری داشته باشند؛
 .7آخرين و مه ترين اصل تسلط انگيزة اقتصادی است .قروانين برد و ظالتانره ،ماليراتهرای
سنگين ،آبوهوای نامناس  ،محريط اجتتراع نرامطلوب ،و حتر اجبرار (تجرارت بررده،
حتلونقل) در ايجاد جريانهای مهاجرت مؤثر بوده و هنوز ه مؤثر است .اما ،جريانهاي
كه اين عوامل به وجود م آورند هيچيک ،از نظر حج  ،قابل مقايسه با جريان نيسرت كره
از ميل باطن اكثر انسانها به بهبود جنبههای مادی زنردگ سرچشرته مر گيررد .بره طرور
خنصه ،انگيزة اقتصادی در مجتوعة عوامل مؤثر در تصتي گيری دربارة مهاجرت از هتره
قویتر است (.)Hosseini et al 2018: 3
ديدگاههای گوناگون در رابطه با جابهجاي جتعيت مطر شده است كه از آن ميران دو مرورد
از ديدگاههای مه تر در پژوهش حاضر آورده شده است:
الف) نظریة اکولوژی انسانی

نظرية اكولویی انسان  ،اگرچره در عنروان اصرل از مفراهي مهراجرت برخروردار نيسرت ،در تبيرين
سازوكارهای مکان مهاجرتهای داخل و عتلکرد مهاجرت مناطق م تواند بسيار مفيد باشد .نظريرة
اكولویی انسان به عوامل چون تسلط مکان  ،سلسلهمرات

مکان  ،و تفاوتهرای كراركردی منراطق

مه جتعيت در ارتباط با تحليل سازوكارهای مهاجرت در سطح مل و منطقهای م پرردازد .در ايرن
نظريه ،بر دو جنبة اساس از شبکههای ارتباط و مهاجرت برين منراطق و شرهرها و روسرتاها تأكيرد
م شود كه عبارت اند از .9 :فراوان ارتباطات يک منطقة جغرافيراي برا سيسرت برزرگترر سياسر و
اقتصادی از نظر توليد كاال و خدمات و تعداد جتعيت؛  .2شعا و دامنة ارتباطات و تعامنت مرادی و
انسان سيست های بزرگتر با سيست های كوچکتر (.)Moshfeq & Husseini 2016: 6
ب) نظریة جاذبهـ دافعه

مهاجرت به عنوان مه ترين صورت تحرک مکان جتعيت در يک قلترو جغرافياي  ،حركت يرک فررد
يا گروه از افراد در امتداد مرزهای يک واحد سکونتگاه به واحدی ديگر برای اقامت دائ يرا موقرت
در مکان غير از زادگاه فرد است .انگيزههای مهاجرت افراد بسرته بره ويژگر هرای محيطر و شررايط
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زمان  -مکان هر كانون سکونتگاه برای فرار از محل زندگ و حركت به سوی مکان ديگر متفراوت
است .اين محرکهای حركت م تواند ه در مقصد ه در مبرد ريشره داشرته باشرد .بردين معنرا كره
عوامل سب

حركت از مبد م شوند كه اصطنحاً به آن عامل «دافعه» م گويند و عوامل سب

تسرريع

حركت در مقصد م شوند كه به آن عامل «جاذبه» م گويند (.)Shamseddini & Gorjian 2010: 79
برجستهترين نکتهای كه تقريباً در هتة ديدگاههای مربوط به مهراجرت بره صرورت آشرکار يرا
ضتن به آن اشاره شده است نابرابری يا عدم تعاد منطقهای است كه به شيوههای مختلر

عينر

و ذهن  ،ساختاری ،خرد ،و  ...مطر شده و زمينهساز جاذبة مقاصد مهاجرت بوده يرا بره صرورت
دافعهای برای نقاط مبد عتل كرده است .افراد در واكنش به اين نرابرابریهرا اقردام بره مهراجرت
م كنند (.)Sadeghi & Shokryani 2016: 79
پس از بيان مفاهي آسي پیيری و ديدگاه های مربوط به جابرهجراي جتعيرت ،رابطرة برين ايرن دو
مفهوم مشهود و قابل درک م شود .چون بسياری از آسي هرا در كرننشرهرها تحرت ترأثير رونردهای
جتعيت  ،تحركات انسان  ،و فرايندهای فيزيک ناش از فعاليتهای انسان انرد .نرو الگروی تحركرات
انسان و روندهای جتعيت م تواند در كاهش يا افزايش ميزان آسي پیيری شرهرها برهشردت اثرگریار
باشد .شکل  9مد مفهوم ر تحليل سنجش ميزان آسي پیيری پژوهش را نشان م دهد .در ادامه ،بعرد
از سنجش نهاي آسي پیيری كننشهر تهران ،مبتن بر عوامل و شاخصهرای تبيرينشرده در پرژوهش
حاضر ،از طريق هتبستگ های فضاي  ،ارتباط آسي پیيری با شدت تغييرات جتعيت برآورد م شود.

شکل  .1مدل مفهومیـ تحلیلی سنجش میزان آسیبپذیری پژوهش
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پیشینة تجربی پژوهش
مرور پيشينة حوزة آسي پیيری نشاندهندة طي

وسيع از پژوهشهرای علتر و كراربردی در قالر

ارزياب رابطرة آسري پریيری ناشر از مخراطرات طبيعر  ،محيطر  ،و سراختار شرهری در ارتبراط برا
سيست های انسان و اجتتاع است .نتونه هاي از اين پژوهشها عبارت است از :بررس شاخصهرای
آسي پیيری محيط ( ،)Peruchi Trevisana et al 2020آسي پیيری مناطق شرهری در برابرر سرينب و
بررس تابآوری به عنروان راهحلر بررای كراهش خطرپریيری ناشر از سرينب (،)Song et al 2019
بررس آسي پیيری شهرهای تاريخ

ايتاليا با رويکرد تابآوری شهری و سراختار شرهری ( & Amico
9

 .)Currà 2014نيز در مطالعهای كه دالنگه و هتکارانش ( )2595انجام دادند روشهای آسي پریيری برا
تتركز بر سيست های اكولویيک ر اجتتاع بررس شد .در يک طبقرهبنردی كلر ايرن روشهرا شرامل
آسي پیيری اكولویيک يا اكوسيست و روشهای آسي پیيری اجتتاع ر اكولویيک بودهاند .شراخص
ارزياب آسي پیيری منطقهای را اولين بار در امريکا بوغتون 2و هتکرارانش ( )9111ارائره كردنرد .ايرن
روش به منزلة سيستت برای پيشآگاه در شناساي اكوسيست هاي كه قابليت آسري پریيری بيشرتری
را در طرو  0ترا  20سرا آينرده خواهنرد داشرت توسرعه داده شرد ( .)De Lange et al 2010رويکررد
آسرري پرریيری و سررنجش آسرري هررای ناشر از مخرراطرات طبيعر و محيطر و سرراختار شررهری در
پژوهش های داخل كشور نيز به كار گرفته شد .ذبيح و هتکارانش ( )9915به تحليرل شرکل مطلروب
شهر پايدار ايتن و عوامل و عناصر شکلدهندة اين شهر ،مانند فرم سراختار ترراك كراربری مکرانيراب
شهر ،پرداختند .نتيجة پژوهش آنان الزامرات و تتهيردات شهرسرازی را در كراهش خسرارات ناشر از
حوادث طبيع  ،مانند زلزله ،نشان داد .عيس لو و هتکرارانش ( )9910آسري پریيری كالبردی ناشر از
مخاطرات طبيع در شهر تهران را مطالعه كردند .آن ها در ر س عوامل مختل
به وضعيت بد عناصر كالبدی و كاربریهای نامناس

آسي پیيری شهر تهرران

شرهری ،شربکة ارتبراط ناكارآمرد ،بافرت شرهری

فشرده و فرسوده ،تراك شهری باال ،وضعيت بد استقرار كاربریهای درمران ،كتبرود و توزيرع نامناسر
فضاهای بازشهری ،و  ...به عنوان عوامل كه نقش اساس در افزايش ميزان آسري هرای وارده بره شرهر
تهران هنگام وقو زمينلرزه دارند اشاره كردند .امين ورك و هتکارانش ( )9919به تعيين ديردگاههرای
1. DeLange
2. Boughton
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حاك بر آسي پیيری شرهرها در برابرر مخراطرات محيطر و اسرتخرا مؤلفرههرای تأثيرگریار برر آن
پرداختند .چون آسي پیيری شهری دربرگيرندة هتة عوامل موجود در يک شهر است .به عبارت ديگرر
مخاطرات محيط بر هتة اجزای يک شهر اثر مر گیارنرد .سرامانههرای شرهری تحرت آسري پریيری
مخاطرات محيط  ،از جتله طبيع و انسانساخت ،هستند .وقو آنها كاركرد هرر يرک از سرامانههرای
شهری را م تواند مختل يا متوق

كند .بروز اختن در هر يک از سامانهها ادامة كاركرد ساير سامانههرا

را با مشکل مواجه م سازد .بنابراين ،پديدة آسي پیيری شهری كل نظام را در برر مر گيررد و ازيرنرو
خطر بروز بحران را افزايش م دهد (.)Amini Varaki et al 2015: 16
مواد و روشها
جهت مد سازی آسي پیيری در مقياس مناطق بيست ودوگانة كرننشرهر تهرران از تکنيرکهرای
تحليل فضاي  ،سنجش از دور ،و سيست اطنعرات جغرافيراي بهرره گرفتره شرد .ابتردا از طريرق
جتعآوری اطنعات مورد نياز برای شناساي پهنه های آسي پیير با توجه به مد سنجشر مرورد
نظر به تهية الية فضاي آسي پیيری ط سا های  2555و  2596پرداخته شد .در ادامره از طريرق
مد من كندا روند تغييرات شدت آسي پیيری استخرا شد و در نهايت با توجره بره تحروالت
جتعيت بين مناطق بيست ودوگانة شهر تهران ميزان ارتباط و هتبستگ فضراي آن مرورد سرنجش
قرار گرفت .شکل  2روش اجراي و هر عامل و شاخص را نشان م دهد كه نتراي آن در ادامره از
طريق  Spatial correlation analysisبر اساس تحوالت جتعيت مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل  .2روش اجراییـ عملیاتی مدل سنجشی در عاملهای مختلف
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در هر مرحله برا

توجه به در دسترس بودن دادهها و امکان فضاي كردن آن انتخاب شد .پس از جتعآوری اليههای
اطنعات در محيط نرمافزار سيست اطنعات جغرافياي  ،سيست مختصات واحد
هتة اليههای تعري

(39

 )UTMبرای

شد .سپس ،مطابق روششناس مشخصشده در شکل  9شراخصهرای كلر

محاسبه شد و در نهايت شاخص آسي پیيری كننشهر تهران با ادغام سه شاخص كل به دسرت
آمد .شاخصهای آسي پیيری در سه بخش از طريق رابطة  9محاسبه شد:
n

 VI  Wi Fiشاخص ارزیابی آسیب پذیری

() 9

i 1

كه در آن  VIبيانكنندة شاخص آسي پیيری Wi ،وزن بهدستآمده به روش تحليل سلسلهمراتب ،
و  Fiنشاندهندة معيارهای مورد استفاده است .هتچنين ،در جدو  2شاخصهرای سرنجش مرد
مفهوم و ميزان ضراي

اهتيت آنها از طريق  AHPبه تفکيک هر عامرل نشران داده شرده اسرت.

گفتن است مقايسة دو به دوي  AHPبر اساس روش شاخصها و عامل از طريق روش دلفر برا
استفاده از نظر د َه كارشناس خبره در حوزههای مرتبط شهرسازی ،جغرافيا و محيط زيست شرهری،
علوم جتعيت  ،و  ...صورت گرفت.
در انتها به كتک تحليل فضاي و به واسرطة خروجر نهراي تغييررات شردت آسري پریيری
محيط ارتباط فضاي ر مکان آن با تغييرات تراك جتعيت سنجيده شد .تحليل فضاي يک بخرش
اساس سيست اطنعات جغرافياي است .سه كاربرد تحليل فضاي در سيست اطنعات جغرافياي
شناخت صفات و ويژگ ها و پرسش و پاس وابسته به مکان و توليد پايگراه اطنعرات جديرد از
اطنعرات اوليره هسرتند ( .)Burk et al 2006محققران زيرادی برر ضررورت اسرتفاده از ابزارهرا و
تکنيکهای «تحليرل اكتشراف فضراي دادههرا» 9تأكيرد كرردهانرد ( )Anselin 1996و رويکردهرای
متفاوت برای چنين تحليل مطر شده است (.)Soleimani et al 2017

)1. Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA
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جدول  .2شاخصهای سنجش مدل مفهومی و میزان ضرایب اهمیت آنها از طریق AHP

پژوهشگران

نام عامل برگزیده

شاخصها

نام معیار
تفاوت پوشش گياه

شري زادگان و فتح
()2556؛ شتس پور و
شيخ ()2595

()NDVI

بارش ،پوشش گياه ،
جهت شي  ،شي
سطح  ،كاربری اراض ،
دما ،رطوبت نسب  ،تابش

آسي پیيری
محيط

خورشيد

( ،)2594عابدين و
يعقوبنژاد (،)2597
شايان و عتونيا (،)2597
كامرانزاد و هتکاران
( ،)2599يتان
صالح پور و مينن
( )2599به نقل از :اسدی

()NDBI
تفاوت رطوبت
()NDMI

شيران و هتکاران
( ،)2556صفاری

تفاوت ساخت

ليتولویى ،فاصله از گسل،

وزن

ضریب
سازگاری

5/44
5/97

5/50

5/94

تفاوت آب ()NDWI

5/50

فاصله از رودخانه

5/51

فاصله از گسل

5/06

فاصله از آبراهه ،جهت
شي  ،فاصله از شبکة
زهكش  ،زمينشناس ،
فاصله از رودخانهها،

آسي پیيری
مخاطرات طبيع

فاصله از پهنههای
سينب

جنس مصالح زمينشناس ،

5/50
5/90

سنگشناس

و هتکاران ()2591
شبکة ارتباط  ،تراك

تراك جتعيت

5/22

شهری ،تراك و فشردگ ،

فاصله از پتپ بنزين

5/99

( ،)9119حبيب و

كيفيت تأسيسات و

فاصله از ترمينا

5/56

هتکاران ( ،)2559شيعه

تجهيزات شهری ،رابطة

فاصله از پل

5/99

احتدی ( ،)9117بحرين

و هتکاران (،)2595

پر و خال  ،عر

معابر،

پيشگاه فرد و هتکاران

درجة محصوريت ،تراك

( )2599به نقل از:

ساختتان ،تراك جتعيت ،

عيس لو و هتکاران

فاصله از مراكز خطر،

()2596

فاصله از معابر درجة يک،
دسترس به فضاهای باز

آسي پیيری
ناش از ساختار
شهری

فاصله از خطوط انتقا
برق

5/51

فاصله از نواح صنعت

5/99

فاصله از كانا

5/56

فاصله از بزرگراهها

5/90

5/57

تحلیل یافتهها
هتانطور كه در بخشهای قبل تبيين شد ،هدف اصل از اين مطالعه سرنجش هتبسرتگ فضراي
بين آسي پیيری در سطح كننشهر تهران و تحوالت تراك جتعيت برين منراطق بيسرت ودوگانرة

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران

شهر تهران بود .متناس

با اين هدف ،معيارهای تحقيق در سره بخرش آسري
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پریيری محيطر برا

اسررتفاده از دادههررای سررنجش از دور در دو دورة آمرراری ( 2555و  )2596بررا اسررتفاده از تصرراوير
ماهوارة لندست  9در محيط نرمافزار  ENVIپس از عتليات پيشپردازش (تصحيح راديومتريرک و
تصحيح اتتسفريک) استخرا شد .نتاي اين بخش به صورت دو شاخص آسي پیيری محيط در
سا های  2555و  2596در شکلهای  9و  4در ادامه نشان داده شده است.

شکل  .3طبقهبندی وضعیت آسیبپذیری محیطی کالنشهر تهران در سال 2222

از مقايسة شکل  9با شکل  ،4كه در ادامه آمده است ،م توان دريافت كه بيشترين ميزان تغييرر
در منطقة شتا شرق تهران در مناطق  9و  9و  4و هتچنين در مناطق مركز كرننشرهر تهرران برا
افزايش روند جتعيت و به تبع آن ايجاد آسي های محيطر در منراطق  ،99 ،95 ،7 ،6و  92بروده
است.
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شکل  .4طبقهبندی وضعیت آسیبپذیری محیطی کالنشهر تهران در سال 2212

با توجه به نقشههای طبقات آسي پیيری محيط مشاهده م شود ميزان توزيرع طبقرات بردون
آسي پیيری و آسي پیيری جزئ در سا  2596نسبت به سا  2555ميندی كتتر شده اسرت و
در مقابل توزيع يا تبديل طبقة آسي پیيری زياد به طبقة آسي پیيری خيلر زيراد در سرا 2596
نسبت به سا  ،2555بهويژه در مناطق مركزی و جنوب كننشهر تهران ،افزايش يافته اسرت .ايرن
روند نشاندهندة تشديد آسي پیيری محيط ط دو دهرة اخيرر اسرت .از سروی ديگرر شراخص
آسي پیيری ناش از ساختار فضاي كننشهر تهران ،كه با استفاده از هشت معيار اسرتخرا شرد،
گويای وضعيت آسي پیيری كننشهر تهران هنگام وقرو بحرران اسرت .در واقرع ،برا توجره برا
معيارهای كاربردی در اين شاخص عتردتاً شرريان هرای حيرات  ،ترراك جتعيرت ،و منرابع ايجراد
آلودگ های زيست محيط يکپارچه شرده ترا اليرة يکپارچره از وضرعيت آسري پریيری ناشر از
زيرساختهای شهری ساختار فضاي به وجود آيد .با توجه به نقرش و اهتيرت نسرب معيارهرای
انتخابشده در تعيين پهنه های آسي پیير مشخص است كه معيار تراك جتعيت به منزلة شراخص
اثرگیار در پهنه بندی ميزان آسي پیيری ناش از ساختار فضاي نقش قابل تروجه داشرته اسرت.
شکل  0آسي پیيری ناش از ساختار فضاي كننشهر تهران را نشان م دهد.
شکل  0حاك از آن است كه در مناطق  ،1 ،6 ،4و  90بيشترين ميزان آسي پیيری وجود دارد.

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران
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شکل  .5آسیبپذیری ناشی از ساختار فضایی در کالنشهر تهران

هتانطور كه در بخش معرف معيارهای شاخص آسي پیيری ناش از مخراطرات طبيعر توضريح
داده شد ،كننشهر تهران در پهنههای شتال و جنوب با تهديد وقو زلزله مواجه اتس كه طبيعتاً شردت
وقو آن كل كننشهر تهران را تحت تأثير قرار خواهد داد .عنوه برر ايرن ،طبرق پرژوهشهرای مركرز
مطالعات و برنامهريزی شهر تهران ( )9994پهنههای شتا و شتا غررب و هتچنرين شرتا شررق برا
تهديد ناش از وقو سينب روبهروست .با تركي

و ادغام معيارهای تهيهشده شراخص آسري پریيری

ناش از مخاطرات طبيع در سطح كننشهر تهران در قال

شکل  6نتايان است.

شکل  .2آسیبپذیری ناشی از مخاطرات طبیعی در کالنشهر تهران
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در نهايت ،پس از اينکه شراخصهرای آسري پریيری در هرر سره مرحلرة يادشرده محاسربه و
استخرا شد ،آخرين مرحلة فراينرد ارزيراب آسري پریيری محيطر كرننشرهر تهرران تلفيرق و
رویه گیاری خروج سه شاخص قبل است .جهت ارائة شاخص كلر آسري پریيری از ترابع
 Cell Statistsدر محيط سيست اطنعات جغرافياي استفاده و مجتو سره شراخص محاسربه شرد.
نتاي اين بخش در قال

نقشة شاخص كل آسي پیيری كرننشرهر تهرران در شرکل  7مشراهده

م شود .مطابق آخرين نتاي بهدستآمده بيشترين ميزان آسي پیيری در بخشهای جنوب شررق
(محدودة اداری مناطق  90و  96و  )25قرار گرفته است .عنوه بر اين ،نوار شتال بيشترين ميرزان
آسي پیيری از مراكز منطقة  4در شتا غرب تهران شرو شده و تا انتهای محدودة اداری منطقرة
 0و پهنههاي از منطقة  22ادامه يافته است.

شکل  .7نقشة شاخص کلی آسیبپذیری کالنشهر تهران در برابر مخاطرات محیطی

بعد از استخرا نقشه های فضاي ميزان آسي پیيری ط سا هرای ( 2555و  )2596از طريرق
روش من كندا به برآورد ميزان تغييرات شدت آسي

پیيری ط بازة زمان يادشده پرداخته شرد.

شکلهای  9و  1تغييرات شدت آسي پریيری و هتچنرين ميرانگين ايرن تغييررات را بره صرورت
فضاي ر مکان نشان م دهند.

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران
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شکل  .8نقشة تغییرات شدت آسیبپذیری طی دهة اخیر در کالنشهر تهران

هتانگونه كه در شکل  9ديده م شود ،در حوزة شتال منراطق  9و  9افرزايش آسري پریيری
اتفاق افتاده است .هتچنين در حوزة جنوب ه در قستتهاي از مناطق  99و  91باالترين ميرزان
افزايش آسي پیيری وجود دارد .به صورت كل  ،در حوزة شتا غرب آسي پیيری كاهش يافتره
است .در ادامه ،ميانگين تغييرات شدت آسي

پیيری در سطح مناطق بيستودوگانه محاسربه شرده

كه در شکل  1قابل مشاهده است.

شکل  .9میانگین تغییرات شدت آسیبپذیری طی دهة اخیر در کالنشهر تهران
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نقشة ميانگين تغييرات شدت آسي پیيری حاك از آن اسرت كره از حير

ميرانگين تغييررات

شدت آسي پیيری ط يک دو دهة اخير در مناطق كه در محوريت مركزی شرق به غرب واقرع
شده اند آسي پیيری افزايش يافته است .آمار موجود از جتعيت ساكن در نرواح مختلر

تهرران

حاك از آن است كه روند جتعيتپیيری مناطق بيست ودوگانة كننشهر تهران در فاصرلة زمران
 9900تا  9990به يک ميزان نبوده است .شکل شتاره  95ميانگين تحروالت ترراك جتعيتر را برا
توجه به آمار سرشتاری سا  9910برای دهة اخير نشان م دهد.

شکل  .12پراکنش میانگین تراکم تحوالت جمعیتی در دهة اخیر مناطق بیستودوگانة کالنشهر تهران

بررس بهعتلآمده ط چهار دهة گیشته ويژگ هاي را نشان م دهرد كره بره طرور خنصره
م توان آن ها را چنين بيان كرد :مناطق مركزی شهر تهران بهويژه منطقة  92ط دهة اخير با كاهش
جتعيت روبهرو شده و مناطق كه در لبه های پيرامون واقع شده اند بيشترين افزايش جتعيت را به
واسطة بارگیاری وسيع ساختوساز داشته اند .مناطق  9و  0و  99بيشترين افرزايش جتعيرت را در
يک دهة اخير داشته اند .در مجتو بايد گفت نيتة شتال شهر نسبت به نيترة جنروب بره مراتر
افزايش جتعيت بيشتری داشته است.

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران

033

تحليل آسي پیيری ناش از ساختار فضاي شهری تبيينكنندة بيشترين ميزان آن در پهنرههرای
شتا شرق و غرب تهران است؛ درحال كه آسي پیيری ناش از مخاطرات محيط بره صرورت
نواری است كه در شتا و جنوب كننشهر تهران توزيع يافته است و محدودة برين ايرن دو نروار
تهديدآميز در امنيت نسب قرار دارد .ازينرو ،مناطق  ،99 ،96 ،90و  25در جنوب تهران و منراطق
 ،4 ،2 ،9و  0در شتا تهران بيشترين ميرزان آسري پریيری را داشرته انرد .مقايسرة رونرد ايرن دو
تحوالت در دهة اخير شرهر تهرران مر توانرد هشرداری جهرت كنترر تحروالت جتعيتر بررای
برنامه ريزان و مديران كننشهر تهران ،به منظور هدايت و مديريت بهينرة تحروالت جتعيتر برين
مناطق ،باشد .شکل  99به صورت فضاي ميزان ميانگين شدت تغييرات آسي پریيری جتعيتر در
مناطق بيستودوگانة كننشهر تهران را در دهة اخير نشان م دهد.

شکل  .11میانگین شدت تغییرات آسیبپذیری در مناطق بیستودوگانة کالنشهر تهران

آخرين خروج پژوهش حاضر (شکل  )92مربوط به ميرانگين تحروالت جتعيتر در منراطق
بيست ودوگانة كننشهر تهران در دهة اخير است كه در ادامه با نقشة ميزان ميانگين شدت تغييرات
آسي پیيری مقايسه م شود.
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شکل  .12میانگین تحوالت جمعیتی در مناطق بیستودوگانة کالنشهر تهران

مقايسة دو خروج تحليل فضاي فوق نشان م دهد نيترة جنروب شرهر در يرک دهرة اخيرر
دارای بيشترين افزايش آسي

پیيری بوده است كه به سب

آن بيشترين كاهش جتعيرت را داشرته

است .البته ،بايد به منطقة  99در اين نيته ،كه در پهنة غرب شهر واقع شده اسرت ،اشراره كررد كره
به رغ افزايش آسي پیيری با افزايش جتعيت روبهرو شده است .امرا در نيترة شرتال مر تروان
ارزياب را در دو پهنة غرب و شرق اين نيته به صورت مجزا تحليرل كررد .در پهنرة شررق نيترة
شتال شهر ،كه آسي پیيری افزايش يافته است ،ط يک دهة اخير جتعيت ه بره شردت بيشرتر
شده است كه اين تحوالت م تواند در بحران های احتتال آينده اين بخرش از شرهر را بره شردت
دچار چالش كند .در پهنة غرب نيتة شتال كاهش آسي

پیيری هتراه با افزايش جتعيت شرهری

حادث شده است كه م توان به ظرفيت پیيری جتعيت مورد قبرو ايرن بخرش از شرهر از حير
تغييرات آسي پیيری اشاره كرد.
نتیجه
امروزه ارزياب و تحليل و بررس مخاطرات محيط از جايگاه ويرژه برين مرديران و برنامره ريرزان
برخوردار است .اما اغل

ساختوسرازهای شرهری ،فعاليرتهرای انسران  ،بارگریاری فعاليرتهرای

تحلیل همبستگی فضایی تحوالت جمعیتی با تغییرات شدت آسیبپذیری یک دهة اخیر کالنشهر تهران
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ساختاری شهرها ،و هتچنين تحوالت جتعيت بين مناطق شهرها بدون توجره بره ايرن مخراطرات و
ظرفيت پیيری محيط صورت م گيرد كه م تواند خسارتهای جان و مرال بسرياری را بره دنبرا
داشته باشد .ازين رو ،در پژوهش حاضر از طريق مد های تحليل برهكارگرفترهشرده و برا توجره بره
شاخصهای منتخ

ارزياب آسي پیيری در سه حوزة محيط  ،مخاطرات طبيع  ،و ساختار شرهری

(حوزه های منتخ

پژوهش حاضر) به دست آمد .به منظور نتيجهگيری صحيح و دقيرق از يافترههرای

پژوهش ،كننشهر تهران به پن پهنة مركزی ،شتا غرب  ،جنوب غربر  ،شرتا شررق  ،و جنروب
شرق تقسي شد (جدو  .)9روند آسي پیيری محيط ط بازه زمان بين ( ،)2596-2555بر رونرد
افزايش فشار حاصل از توسعة فعاليت هرای انسران و تحركرات جتعيتر بره واسرطة سياسرتهرای
شهرسازی به ويژه در مناطق مركزی كننشهر تهران تاكيد دارد .در نتيجه شاهد خال شدن اين پهنره،
بهخصوص منطقة  ،92از سکنه بودهاي ؛ درحال كه بر جتعيت غيرر سراكن و فعرا طر روز افرزوده
شده است .اين بدين معناست كه در حا حاضر اين پهنره بيشرتر بره فعاليرتهرای تجراری و اداری
اختصاص پيدا كرده است .بنابراين ،سياستهای كاهش آسي پیيری محيط برر اسراس معيرار هرای
چهارگان رة منتخ ر

ايررن عامررل باي رد بررا اولويررت منرراطق  ،99 ،95 ،7 ،6و  92كرره بيشررترين ميررزان

آسي پیيری را در اين حوزه داشته اند اتخاذ شود .در اين ميان طبق بررس ها منطقة  6بيشترين ميرزان
آسي پیيری ناش از ساختار شهری را دارد .ازينرو توجه ويژة مديريت شهری را م طلبد.
هشت معيار درنظرگرفتهشده جهت بررس آسري پریيری عامرل ناشر از سراختار شرهری در
كننشهر تهران گويای آسي

پیيری پهنة شتا غرب و شرق اين كننشهر هنگام وقرو بحرران

است كه در اين ميران معيرار ترراك جتعيرت ،بره منزلرة شراخص اثرگریار در پهنره بنردی ميرزان
آسي پیيری ناش از سراختار فضراي  ،نقرش قابرل تروجه داشرته اسرت.پس ،سياسرت كراهش
آسي پیيری با توجه ويژه به معيار تراك جتعيت در اين پهنهها ضرروری اسرت .در جردو  9در
قال

 0پهنه و  22منطقه روندهای آسي پیيری و تغييرات جتعيت جتعبندی شده است.
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روند آسیبپذیری محیطی

روند آسیبپذیری ناشی از

روند آسیبپذیری ناشی از

برابر مخاطرات محیطی

وضعیت آسیبپذیری در

منطقه 7
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نامحسوس
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نامحسوس

نامحسوس

افزايش

منطقة 95
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نامحسوس

نامحسوس

نامحسوس

افزايش

منطقة 99
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كاهش
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نامحسوس

بيشترين ميزان

بيشترين ميزان

تهديد زلزله و
سينب

افزايش

منطقة 0

نامحسوس

نامحسوس

بيشترين ميزان

بيشترين ميزان

منطقة 29

نامحسوس

نامحسوس

نامحسوس

نامحسوس

منطقة 22

منطقة 6

ساختار شهری

افزايش

بيشترين ميزان

نامحسوس

نامحسوس

نامحسوس

افزايش

پهنهها

مخاطرات طبیعی

برابر مخاطرات طبیعی

روند تغییرات جمعیتی

وضعیت آسیبپذیری در

جدول  .3وضعیت آسیبپذیری کالنشهر تهران
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در بررس ميزان آسي پیيری ناش از مخاطرات طبيع  ،با توجه به اسرناد موجرود ،تهديرد در
پهنههای شتال و جنوب از نظر وقو زلزله و تأثير آن بر كل شهر وجود دارد .هتچنين پهنرههرای
شتا و شتا غرب و شتا شرق كه با تهديد ناش از وقو سينب روبهرو هستند بايد بهشردت
تحت نظارت و كنتر قرار بگيرند و هشدارهای خطر صادر شود تا بعد از بحرانهرای احتترال از
آسي های جان و مال جلوگيری شود .راهکارهای پيشنهادی جهت كراهش و پيشرگيری كراهش
آسي پیيری عبارتاند از:
 .9در نظر گرفتن مسيری ويژه جهت دفع آبهای ناش از بارندگ فصل در پهنههای شرتا
غرب و شرق ؛
 .2توسعة مسيرها و راه هاى ارتباط ثانويه بين پهنة شتا و جنوب براى ارتبراطدهر نقراط
مورد نظر در موقعيتهای خطرناک ،مثل زمينلرزه؛
 .9جابهجاي يا مقاومسازى كاربریهای موجود در پهنة مركزی ،بهخصوص منطقة 6؛
 .4مقاومسازى ابنيه و اماكن عتوم آسي پیير در هتة پهنهها ،بهخصوص پهنة مركزی؛
 .0پيشگيرى از ساختوسازهاى غير اصول در پهنههای شتال و جنوب ؛
 .6نوسازى ،مقاومسازى ،يا جابهجاي ابنية مسکون با آسي پیيرى در هتة پهنهها؛
 .7ايجاد يا تقويت پوشش گياه مناس

در پهنة مركزی.

گفتن است يافته های پژوهش حاضر جهت اجراي شدن بايد در بخشهای مختل

اقتصرادی

و اجتتاع و تشريح روابط بين مخاطرات محيط و ني رخ اجتتاع ر اقتصادی فضای شرهری بره
صورت مبسوط ارزياب شود .بنابراين ،اميد است نتاي اين پرژوهش در اليرههرای خررد مرديريت
شهری و در سطح مناطق بيست ودوگانه به طور تفصيل بررس شود تا نقش هر يک از منراطق بره
عنوان جزئ از يک سيست يکپارچة شهری در ايجاد شهری تابآور در برابر انوا بحران هرا مفيرد
واقع شود.
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پیوست
در اين قستت مستندات تحليل های فضاي بهدستآمده در مد سنجشر پژوهشر در دو بخرش
شاخص های بخش سنجش از دور و هتچنين معيارهای آسي پیيری ناش از مخاطرات محيط و
ساختار شهری به صورت نقشه ارائه شده است.
ال ) شاخصهای بخش سنجش از دور
)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
NDVI   NIR  RED  /  NIR  RED 

شکل  .13شاخص سبزینگی ( )NDVIدر سالهای ( 2212راست) و ( 2222چپ)

)Normalized Difference Build-up Index (NDBI
NDBI   SWIR  NIR  /  SWIR  NIR 

شکل  .14شاخص ( )NDBIدر سالهای ( 2212راست) و ( 2222چپ)
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030

Normalized Difference Moisture Index (NDMI):

NDMI   NIR  SWIR  /  NIR  SWIR 

شکل  .15شاخص ( )NDMIدر سالهای ( 2212راست) و ( 2222چپ)

Normalized Difference Water Index (NDWI):
NDWI   NIR  G  /  NIR  G 

شکل  .12شاخص ( )NDWIدر سالهای ( 2212راست) و ( 2222چپ)

ب) معيارهای آسي پیيری ناش از مخاطرات محيط و ساختار شهری

033

آمایش سرزمین ،دورة  ،21شمارة  ،1پاییز و زمستان 2911

شکل  .17خروجیهای معیارهای آسیبپذیری ناشی از مخاطرات محیطی و ساختار شهری
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