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ارزیابی تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهرها
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دریافت مقاله52/11/15:

پذیرش نهایی59/5/52:

چکیده
شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیدههای انسانساخت هستند .به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای
مقابله با زلزله ،احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است .از طرف دیگر اینکه مردم چگونه برای مقابله ،واکنش یا فائق آمدن
بر فشار طبیعی ،فشار تکنولوژیکی و یا هرگونه فشار زیاد مهیا شوند ،مرتبط با این موضوع است که پس از وقوع یک بلای بزرگ
اراضی شهری اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را روشن میکند .هدف کلی از پژوهش حاضر ،بدست آوردن عوامل تاثیرگذار
در میزان تابآوری ساختاری – طبیعی کاربری اراضی شهری و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از این عوامل و بررسی آنها
در منطقه 1شهر تهران میباشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی  -تحلیلی ،و ماهیت آن کاربردی است .در این پژوهش ،ابتدا
چارچوب نظری تحقیق از طریق جمعآوری اطلاعات از روش مطالعات اسنادی صورت پذیرفت .در ادامه به منظور بررسی میزان
تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی ،براساس نظرات کارشناسان و بررسی پژوهشهای قبلی ،معیارها و زیرمعیارهای
تابآوری تعیین گردید .سپس مقایسات زوجی شاخصها به کمک  12نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص که در
حوزه برنامهریزی محیط زیست ،برنامهریزی شهری ،برنامهریزی روستایی و شهرسازی تخصص داشتهاند ،صورت پذیرفته است.
همچنین به منظور ارزیابی و بررسی نهایی از روش  ،FAHPسیستم اطلاعات جغرافیایی ،1ادریسی 5و تاپسیس 1بهره گرفته شده
است .در نهایت ،ارزیابیها و بررسیها نشان داد که میانگین تابآوری نواحی منطقه  1شهرداری تهران معادل  1/71است .بر این
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آن جامعه به چه میزان قادر است خود را به حالت اول بازگرداند .در این راستا پرداختن به تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری

اساس پیشنهادها و راهبردها به منظور ارتقاء میزان تابآوری منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :تابآوری ساختاری -طبیعی ،کاربری اراضی شهری ،آسیبپذیری ،تهران.

گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکانهای تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایهها
و داراییها و از طرفی در معرض مخاطرات بالقوه طبیعی و مصنوع بودن آنها از طرف دیگر ،توجه بسیاری از برنامهریزان،
دولتها و ملتها به موضوع خطرپذیری و مدیریت آن جلب نموده است .برنامه کاربری زمین به برخی اهداف عمومی ،از جمله
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توسعه جوامع پایدار که ارزشهای اجتماعی و اقتصادی را متعادل میکند خدمت میکند .علاوه بر هدف اصلی آنها – هدایت
کاربری زمین آینده در پیکربندیهای مطلوب -کاربری زمین در نظر دارد در پرداختن به فرصتها و تهدیدها ،و انتخاب میان
گزینههای سیاست ،به جوامع کمک نماید ) .(Mekonnen, 2010برنامهریزی کاربری زمین که میتوان گفت اصلیترین بخش
طرحهای جامع شهری و گاه برنامهای مستقل است و نقش مهم در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد ،باید مورد
توجه قرار گیرد .هسته اصلی برنامهریزی کاربری زمین را تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن سمت و سوی کاربری زمین و
تغییرات وابسته به آن تشکیل میدهد .این تلاش از طریق تهیه و اجرای برنامهها و سیاستهای آتی کاربری زمین ،مرور و
تصویب پروژههای توسعه (و برنامههای وابسته به آن) انجام میشود .در تمامی این فعالیتها ،عوامل هدایتکننده ترکیبی از
ارزشهای اجتماع ،استانداردهای تخصصی ،رویههای قانونی ،تاکتیکهای سیاسی و چشماندازهای بلند مدت هستند (لطفی
کاظمی .)1151،بنابراین گسترش بهینه کاربریهای شهری نیازمند دارا بودن مدیریتی قوی بر پراکنش و بعضا جایگزینی کاربری
هاست .مطالعات کلی و مقدماتی در زمینههای جغرافیایی ،جمعیت شناسی ،جامعهشناسی ،اقتصاد و غیره چشمانداز عمومی اراضی
شهری را روشن نموده و به آن تجلی کالبدی – فضایی میبخشد .اما مسائل و مشکلات مختلفی که در این راه به وجود میآید،
لزوم به کارگیری مدیریتی قوی بر چگونگی استفاده از اراضی شهری را در فرآیند پویایی شهر ایجاب مینماید (ارجمند
عباسی .)1151،برنامهریزی کاربری زمین ،فرصتها و گزینههای متعددی را برای کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی و
کالبدی سوانح عرضه میکند ( .)Reyes, 2007به عباتی دیگر برنامهریزی کاربری زمین یکی از اقدامات در زمینه برنامهریزی
شهری است که میتواند سهم موثری در کاهش ریسک بلایا ایفا نماید .اگر برنامهریزی کاربری زمین با مخاطرهنگری ،آیندهنگری
کاهش تاثیر و پیشگیری از فجایع مدد میرساند( .بمانیان و همکاران.)9 :1155 ،
راشد و ریکس مفهوم آسیبپذیری را یک مساله با ساختار بیمار میدانند یعنی مسالهای که راهحلهای مختلفی دارد و در
مورد مفاهیم ،قوانین و مولفههای دخیل برای دستیابی به این راهحلها عدم قطعیت وجود دارد .به این ترتیب برای اینگونه مسائل
یک راهحل واحد وجود ندارد( )Rashed,Weeks,2003بنابراین آسیب پذیری شهری میزان خسارتی است که در صورت بروز
سانحه به اجزا و عناصر یک شهر بر حسب چگونگی کیفیت آنها وارد میشود .آسیبپذیری شهر پدیدهای است گسترده که
تمامی عوامل موجود در یک شهر را در بر میگیرد و به علت وابستگی عناصر به یکدیگر آسیبپذیری شهر نیز به سرعت
گسترش مییابد (ورکی .)1 :1151 ،تابآوری جامعه توانایی برای پیشبینی خطر وقوع بلایا ،تاثیرات محدود و بازگشت به
موقعیت قبل از بحران با در امان ماندن ،سازگاری ،و تحول و رشد در موقع روبهرویی با تغییر است (موسسه تابآوری اجتماعی
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نظام یافته و تصمیممبنا و براساس اقدام پیشگیرانه انجام گیرد بر تغییر آسیبپذیریهای شهرها متمرکز شده و از این راه به

و منطقهای .)5111،1بنابراین شهر تابآور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد .سیستم
این شهر پویا و تغییرپذیر است .در زمان وقوع خطر ،تغییرات را جذب میکند و باز هم به حالت تعادل باز میگردد .این شهر
توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد .این ویژگیها منجر به این میشوند که شهر تابآور پایدار و پویا باشد (نیکمرد،
عنصر برای مقاومت در برابر آثار یک رویداد طبیعی یا اجتماعی میدانند ،برای انعطاف پذیر بودن ،یک سیستم بایستی در وهله
اول توانایی عدم تاثیرپذیری از رویداد را داشته باشد .با این تعاریف ،آسیبپذیری و تابآوری را میتوان به عنوان دو مفهوم
متقابل در نظر گرفت .یک سیستم آسیبپذیرتر ،تابآوری کمتری دارد و یک سیستم با آسیبپذیری کمتر تابآوری بیشتری
دارد (.)Villagran, 2006:50
& Regional resilience Institute

1 Community
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 .)51 :1151در نهایت باید گفت از آنجایی که بسیاری از محققین ،تابآوری را به عنوان توانایی درونی یک سیستم ،جامعه یا

ارزیابی تاب آوری ساختاری -طبیعی کاربردی شهری منطقه یک تهران 111/

برنامهریزی کاربری زمین به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مسئولین شهری نقش مهمی در افزایش تابآوری جوامع شهری
دارد .اگر چه برنامهریزی کاربری اراضی صحیح و عادلانه آسیبپذیری ما را در برابر بلایا به طور کامل برطرف نمیکند ،ولی
کاهش میدهد (.)Berke, smith, 2006:10
شهر تهران به ویژه منطقه یک این شهر ،به علت دارا بودن تراکم جمعیتی بالا ،تمرکز اکثر مراکز اداری و اقتصادی در آن و
موقعیت ویژه زمینشناسی ،از جمله نقاط بسیار حساس و در معرض خطر ناشی از بلایا به دلایل مختلف میباشد .با توجه به در
معرض قرار گرفتن در برابر بلایا مختلف و تهدیداتی که در پی آنها متوجه این منطقه است ،پرداختن به برنامهریزی کاربری
زمین بر اساس اصول علمی امری ضروری به نظر میرسد .لذا سعی برآن شد تا ضمن شناخت عوامل موثر بر تابآوری ساختاری-
طبیعی کاربری اراضی شهری ،با رویکرد فازی تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی به بررسی میزان تابآوری ساختاری -طبیعی
کاربری اراضی منطقه یک پرداخته شود .در انتها نیز راهکارهای لازم جهت ارتقاء تابآوری منطقه ارایه شود.
شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیدههای انسانساخت هستند .به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای
مقابله با بلایا ،اگر بلایایی رخ دهد احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است .از طرف دیگر اینکه مردم چگونه برای مقابله،
واکنش یا فائق آمدن بر فشار طبیعی ،فشارتکنولوژیکی و یا هر گونه فشار زیاد مهیا شوند ،با این موضوع مرتبط است که پس از
وقوع یک بلای بزرگ آن جامعه به چه میزان قادر است خود را به حالت اول بازگرداند .در این راستا پرداختن به تابآوری
ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را روشن میکند.
تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی یکی از ابعاد اصلی جامعه تابآور است که ظرفیتهای مختلف ساختاری -طبیعی
وقوع بحران را بازگو میکند .شهر یا منطقهای بدون تابآوری ساختاری -طبیعی ،ضمن برخورداری از کیفیت محیطی بسیار
پایین ،در برابر بلایا بسیار آسیبپذیر خواهد بود.
این پژوهش به دنبال آن است که براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده اولا مهمترین معیارهای تاثیر گذار بر میزان
تابآوری ساختاری – طبیعی کاربری اراضی شهری را شناسایی کرده ،ثانیا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و منطق
فازی ،محدوده مورد مطالعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و براساس آن راهبرادها و اقدامات مناسب در چارچوب برنامهریزی
کاربری زمین به منظور افزایش میزان تاب آوری در برابر بلایا را ارائه نماید .با توجه به اهداف و ریکرودهای این مطالعه،
پیشفرضهایی که از مرور بر متون نظری و پژوهشهای مرتبط استخراج شدهاند ،مطرح میشوند.
 -1به نظر میرسد برنامهریزی کاربری زمین میتواند ابزاری جهت ارتقای تابآوری کاربریهای شهری باشد.
 -5به نظر میرسد معیارهای متعددی بر میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری تاثیر دارند.
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یک منطقه یا شهر را به منظور جلوگیری از وقوع بحران و مقاومت در برابر آن و همچنین بازگشت سریع به حالت اولیه پس از

 -1به نظر میرسد معیارهای مختلف ،تاثیرات متفاوتی بر میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری دارند.

منطقه مورد مطالعه
 2272/52هکتار است .اما در عمل به دلیل رشد ساخت و ساز در منطقه ،محدوده  52ساله شهرداری تهران شده است .بر این اساس
مساحت آن حدود  2119هکتار میباشد (برنامهریزی عملیاتی شهرداری تهران.)21 :1151 ،
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محدوده مورد مطالعه منطقه  1شهرداری تهران است .با توجه به مرزشمالی مصوب شورای شهر تهران مساحت این منطقه معادل

/440

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،12شماره اول ،بهار  ،19شماره پیاپی 121

شکل  -0محدوده مورد مطالعه
(منبع :ترسیم نگارندگان)

دادهها و روش پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا چارچوب نظری تحقیق از طریق جمعآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانهای ،الکترونیکی و مقالات
مطالعات فراوان صورت گرفته در این زمینه و همچنین نظر متخصصان ،معیارها و زیر معیارهای جدول  1برای بررسی میزان
تابآوری ساختاری -طبیعی مشخص گردید .سپس مقایسات زوجی معیارها به کمک  12نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان
متخصص که در حوزه برنامهریزی محیط زیست ،برنامهریزی شهری ،برنامهریزی روستایی و شهرسازی تخصص داشتهاند ،صورت
پذیرفته است .مبنای ارزشگذاری آنها براساس تجربیات و مطالعات آنها میباشد .پس از انجام مقایسات زوجی و بدست آمدن
وزن معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،ابتدا پوشش زمین از روی تصاویر ماهوارهای لندست که مربوط
به سال  5111میباشد استخراج شد .همچنین با کمک نرم افزار ان وی 2/7 1تصاویر منطقه مطالعاتی به روش درخت تصمیم با
دقت  1/1طبقه بندی شد .در ادامه برای درک وضعیت ترکیب و توزیع فضایی عناصر ساختاری و تعیین از هم گسیختگی فضای
سبز شهری ،به کمیسازی روند تغییرات سیمای سرزمین به کمک نرم افزار فرک استت 2/1 5پرداخته شد تا با بهرهگیری از
متریکهای اثر گذار بر روی از هم گسیختگی فضای سبز شهری شامل متریک تعداد لکه ،متریک نسبت مساحت طبقه ،متریک
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صورت پذیرفت .در ادامه به منظور ارزیابی و بررسی میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری ،با توجه به

متوسط اندازه لکه و متریک شاخص میانگین شکل ،وضعیت این زیر معیارها از لحاظ تابآوری بدست آید .سپس نقشههای همه
عوامل موثر در میزان تابآوری ساختاری -طبیعی منطقه در محیط ادریسی استانداردسازی شدند .در محیط سیستم اطلاعات
جغرافیایی ،وزن هر کدام از این معیارهای موثر در میزان تابآوری در لایهها تاثیر داده شد و نقشهها ترکیب شدند تا میزان
تابآوری نواحی منطقه پرداخته میشود.

ENVI 4.7
FRAG STAT 5.1

1
2
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تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی منطقه مشخص گردد .در نهایت نیز با استفاده از تکنیک تاپسیس به اولویتبندی

ارزیابی تاب آوری ساختاری -طبیعی کاربردی شهری منطقه یک تهران 111/
جدول -0معیارهای بعد ساختاری -طبیعی تابآوری کاربری اراضی شهری

معیار

منبع

مخاطرات طبیعی

کاتر)5111(1

سنجه

منبع
(ورکی و همکاران)1151 ،

میزان رعایت حریم گسل

بهرامپور و بمانیان()1151
گیوه چی و امین عطار()1155
1

برتون ()5115

5

جورین و شاو ()5111

پوشش گیاهی

برنامه توسعه سازمان ملل)5111(2

فیزیوگرافی(شکل زمین)

بهرامپور و بمانیان()1151

میزان رعایت حریم مسیل،

(ورکی و همکاران)1151 ،

روددرهها

گیوه چی و امین عطار()1155
بهرامپور و بمانیان()1151

سرانه فضای سبز

برنامه توسعه سازمان ملل()5111

درصد شیب

بهرامپور و بمانیان()1151
عبدالهی()1151

ارتفاع

نساز و همکاران()1155
بهرامپور و بمانیان()1151

جهت

نساز و همکاران()1155

متریک تعداد لکه

(پودات و همکاران)1151 ،

زمانی عناصر ساختاری

(پریور و همکاران)1151 ،

متریک نسبت مساحت طبقه

(فتحیزاد و همکاران)1155 ،

سیمای سرزمین

(پریور و همکاران)1119 ،

متریک متوسط اندازه لکه

(گودرزی و همکاران)1151 ،

ترکیب و توزیع فضایی –

یافتههای تحقیق
جهت ارزیابی و تعیین میزان تابآوری محیط زیستی کاربری اراضی منطقه  1تهران مراحل زیر طی شده است:
مرحله اول :تحلیل نقش و تعیین معیارهای محیط زیستی کاربری اراضی برای بررسی تابآوری
در این مرحله برای  11متغیر تحقیق ،فرضیاتی مورد بررسی قرار میگیرد:
امروزه فقر ،فشارهای جمعیتی ،مسائل سیاسی  -قانونی ( نظیر حقوق زمین) و دیگر وجوه سیاسی نظیر ضعف دولت و نهادهای
اجتماعی مدنی در محافظت از شهروندان ،مردم را مجبور به زندگی در نواحی نا امن میکند (قدیری و همکاران .)1151 ،از طرفی
مخاطرات طبیعی به صورت پدیدهای تکرارپذیر پیوسته وجود دارد .از این رو باید برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی
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متریک شاخص میانگین شکل

(پریور و همکاران)1119 ،

از وقوع مخاطرات طبیعی در رعایت حریم از آنها کوشا بود .پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگیهای معضلات زیست محیطی
امروزی که بسیاری از جوامع شهری را درگیر نموده است ،وجود فضای سبز و گسترش آن را بیش از هر زمان دیگری ضروری
ساخته است (موسی کاظمی ،علی اکبری .)119 :1115،در واقع فضاهای سبز با کارکردهای اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی
حتم با افزایش شیب روبه رو هستیم .در فضاهای شهری با افزایش ارتفاع به دلیل آنکه شیب زمین افزایش پیدا میکند و شیب
بیشتر از  5درصد مناسب شهرسازی نمیباشد لذا تابآوری شهر کاهش پیدا میکند .معمولا حداکثر شیب مناسب برای شهرسازی
 5درصد معرفی میشود و شیب بیشتر هزینههای شهرسازی را افزایش میدهد .شیبهای نزدیک به صفر نیز از نظر دفع فاضلاب
1

Cutter
Joerin and Shaw
3
Burton
4
UNDP
2
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خود ،به محیط شهری کیفیت میبخشد و در نتیجه آن شهر ،تابآورتر میشود .از بعد فیزیوگرافی نیز با افزایش ارتفاع به طور
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مشکلآفرین بوده و در صورت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی موجبات آلودگی آبها و همچنین اشباع شدن منطقه را فراهم
میآورند .لذا هزینه شهرسازی این مناطق نیز بالا میرود (ستایشی نساز و همکاران .)5:1151 ،با توجه به جهات شیب میتوان
گفت دامنههای که نور بیشتری از خورشید دریافت میکنند و جریان بهتری از هوا را دارا میباشند ،تابآوری آنها بیشتر
است .از بعد ترکیب و توزیع ،سرانه فضای سبز به تنهایی نمیتواند حافظ کیفیت محیط زیست شهری باشد بلکه کیفیت ،ترکیب،
توزیع ،وسعت و ار تباط بین اراضی باز و سبز مد نظر قرار گیرد تا بتوان کیفیت محیط زیست شهرها را ارتقاء داد .با استفاده از
متریک تعداد لکه میتوان تعداد لکهها را در سیمای سرزمین ،و یا کل تعداد لکهها را برای طبقهای خاص محاسبه کرد (پریور و
همکاران .)79 :1119 ،با افزایش تعداد لکههای اراضی باز و سبز در صورت عدم تغییر در مساحت آنها ،نشان از خُرد دانه شدن
این لکهها دارد .این خُرد دانگی باعث عدم پایداری و افت کیفیت محیط زیست شهری میشود .متریک نسبت مساحت طبقه
وکاهش نسبت مساحت لکه پوششگیاهی نشاندهنده آن است که لکههای درشت پوشش گیاهی به دلیل ساخت و سازها به
لکههای کوچک فضای سبز تبدیل شدهاند .همچنین کاهش مساحت لکه باز بیانگر افزایش ساخت و سازها میباشد .در صورت
نادیده گرفتن این لکهها و عدم توجه به آنها که ارزش اکولوژیک دارند ،کیفیت محیط بهطور چشمگیری کاهش پیدا خواهد
کرد .متریک متوسط اندازه لکه کاهش در متوسط اندازه لکه فضای سبز بیانگر از بین رفتن بیشتر لکههای سبز و خُرد دانه شدن
آنها دارد .همچنین کاهش در متوسط اندازه لکه فضای باز نیز حکایت از کاهش و جایگزینی لکههای باز با اراضی ساخته شده
دارد .پیامد کاهش متوسط اندازه لکههای باز و سبز در شهرها ،ناپایدارتر شدن آنها است .متریک شاخص میانگین شکل با توجه
به این که تحلیلها در سطح رستری و بر اساس پیکسل طراحی میشود پایدارترین شکل ،شکل مربع برای آن در نظر گرفته شده
روشهای مطالعه از مربع استفاده میشود .لازم به ذکر است اگر ضریب مربع کامل را یک در نظر بگیریم هر چه ضریب شکلی
فضای سبز به یک نزدیکتر شود ارائه خدمات اکولوژیکی توسط لکه بهتر است.
جدول - 7معیارهای طبقه بندی شده جهت بررسی میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری

سنجه

معیار

تحلیل

معیارهای ساختاری -طبیعی تابآوری کاربری اراضی شهری
گسل

هر چه فاصله از گسل بیشتر= تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

مخاطرات طبیعی

مسیل ،روددرهها

هر چه فاصله از مسیلها بیشتر= تابآوری بیشتر،آسیبپذیریکمتر

پوشش گیاهی

فضای سبز

هر چه سرانه فضایسبز بیشتر= تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

درصد شیب

هرچه درصد شیب بیشتر= تابآوری کمتر ،آسیبپذیری بیشتر

فیزیوگرافی(شکل

ارتفاع

هر چه ارتفاع بیشتر = تابآوری کمتر ،آسیبپذیری بیشتر

زمین)

جهت

دامنههای که نور بیشتر و جریان هوای بهتری دارند :تابآوری بیشتر،

متریک تعداد لکه ()NP

تعداد لکه کمتر ،پیوستگی بیشتر :تابآوری افزایش ،آسیبپذیری کاهش

ترکیب و توزیع

متریک نسبت مساحت طبقه( Class

هرچه درصد نسبت مساحت لکه بیشتر :تابآوری افزایش ،آسیبپذیری

فضایی – زمانی

)area

کاهش

عناصر ساختاری

متریک متوسط اندازه لکه()MPS

هر چه اندازه لکهها بزرگتر :تابآوری افزایش ،آسیبپذیری کاهش

سیمای سرزمین

متریک شاخص میانگین

هر چه ضریب شکلی فضای سبز به یک نزدیکتر :تابآوری افزایش،

شکل()SHAPE- MN

آسیبپذیری کاهش
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آسیبپذیری کمتر
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میشود .اما مربع بهترین شکل برای ارائه خدمات اکولوژیکی خود نمیباشد .بهترین شکل دایره بوده اما با توجه به محدودیتهای

ارزیابی تاب آوری ساختاری -طبیعی کاربردی شهری منطقه یک تهران 111/

مرحله دوم :بدست آوردن وزن معیارهای ساختاری -طبیعی کاربری اراضی
پس از تعیین معیارهای موثر بر میزان تابآوری محیط زیستی ،براساس اعداد فازی مندرج در جدول  1و با استفاده از تکنیک
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،مقایسات زوجی بین معیارها توسط کارشناسان صورت گرفته است (جدول  )2تا در نهایت
وزن هر کدام از معیارها استخراج گردد (جدول .)2
جدول - 9طیف فازی و عبارت کلامی متناظر

کد

عبارات کلامی

اعدادفازی

1

ترجیح برابر

()1،1،1

5

ترجیح کم تا متوسط

()1،1/1،2/2

1

ترجیح متوسط

()5،5،1

2

ترجیح متوسط تا زیاد

()1،1/2،2

2

ترجیح زیاد

()1/2 ،2 ،2

9

ترجیح زیاد تا خیلی زیاد

()1/2 ،2 ،2

7

ترجیح خیلی زیاد

()2،2/9،2

1

ترجیح خیلی زیاد تا کاملا زیاد

()2 ،9 ،7

5

ترجیح کاملا زیاد

()2 ،7 ،5

ساختاری -طبیعی

مخاطرات طبیعی

ترکیب و توزیع

پوشش گیاهی

فیزیوگرافی

مخاطرات طبیعی

()1،1،1

()1،1،1

()5،5،1

()1،1/2،2

ترکیب و توزیع

()1،1،1

()1،1،1

()1،1،1

()5،5،1

پوشش گیاهی

()1/2 ،1/2 ،1

()1،1،1

()1،1،1

()5،5،1

فیزیوگرافی

()1/52 ،1/519 ،1/111

()1/2 ،1/2 ،1

()1/2 ،1/2 ،1

()1،1،1

CRm =1/155

CRg =1/151

سازگار

جدول :0وزن نهایی معیارهای بعد محیط زیستی تابآوری کاربری اراضی شهری

مخاطرات طبیعی

()1/512 ،1/121 ،1/225

1/111

ترکیب و توزیع

()1/5 ،1/575 ،1/197

1/571

پوشش گیاهی

()1/192 ،1/522 ،1/12

1/511

فیزیوگرافی

()1/112 ،1/115 ،1/515

1/111

مرحله سوم :تهیه نقشههای فازی معیارهای ساختاری -طبیعی
نقشههای مربوط به هرکدام از معیارها در محیط ادریسی استانداردسازی شدند .در جدول  9نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت
استانداردسازی نقشهها در محیط ادریسی برای بررسی تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری آورده شده است.
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ساختاری -طبیعی

وزن نهایی فازی

وزن نهایی معیارها
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جدول :1میانگین مقایسات زوجی معیارهای بعد محیط زیستی تابآوری کاربری اراضی شهری
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جدول -1نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استاندارد سازی نقشههای معیار مخاطرات طبیعی در منطق فازی

ساختاری -طبیعی

سنجه

نوع تابع

مخاطرات طبیعی

نقاط کنترل
b

a

d

فاصله از گسل

خطی افزایشی

211

1

فاصله از مسیل ،رود درهها

خطی افزایشی

51

1

ترکیب و توزیع فضایی-

تعداد لکه

خطی افزایشی

11

1

زمانی عناصر ساختاری

نسبت مساحت طبقه

خطی افزایشی

11

1

سیمای سرزمین

متوسط اندازه لکه

خطی افزایشی

11

1

شاخص میانگین شکل

خطی کاهشی

سرانه فضای سبز

خطی افزایشی

پوشش گیاهی
فیزیوگرافی(شکل زمین)

1/9

c

1

شیب()P

 Sشکل متقارن

12

15

ارتفاع()M

خطی کاهشی

1111

1211

جهت

خطی متقارن

112

512

12

1

7

1

112

22

مرحله چهارم :تهیه نقشه تابآوری معیارهای ساختاری -طبیعی

یک از معیارهای ساختاری -طبیعی کاربری اراضی به دست آید .در شکل  5میزان تابآوری هر یک از معیارها نشان داده شده
است.

(منبع :ترسیم نگارندگان)

با اعمال وزن معیارها در لایههای آنها و ترکیب آنها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ،در نهایت نقشه میزان تابآوری
ساختاری – طبیعی کاربری اراضی منطقه  1تهران استخراج میگردد .نقشه نهایی میزان تابآوری ساختاری – طبیعی کاربری
اراضی منطقه  1در شکل  1نمایش داده شده است.
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شکل  -7میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی
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نقشههای مربوط به هر یک از زیر معیارها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ،روی همگذاری شده تا میزان تابآوری هر
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شکل  -9میزان تابآوری ساختاری  -طبیعی کاربری اراضی شهری
(منبع :ترسیم نگارندگان)

مرحله ششم :تعیین تابآوری ساختاری – طبیعی کاربری اراضی
برای تعیین تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی منطقه  ،1پنچ طبقه کاملا تابآور ،تابآور ،نه تابآور نه آسیبپذیر،
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آسیبپذیر و کاملا آسیبپذیر در نظر گرفته شده است .در شکل  2این طبقه بندی آورده شده است.

شکل  -1تعیین تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی منطقه  0تهران

مرحله هفتم :اولویتبندی تابآوری نواحی منطقه  0شهر تهران براساس روش تاپسیس
در نهایت در این پژوهش با استفاده از معیارهای مخاطرات طبیعی ،فیزیوگرافی ،پوشش گیاهی و ترکیب و توزیع ،و با کمک
روش تاپسیس تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی نواحی منطقه  1شهر تهران اولویتبندی شدند (شکل.)2
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(منبع :ترسیم نگارندگان)
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا عوامل تاثیرگذار در میزان تابآوری ساختار -طبیعی کاربری اراضی شهری مورد بررسی قرار گرفت.
سپس به ارزیابی آنها در منطقه  1شهر تهران پرداخته شد .نتایج حاصل از این ارزیابیها ،در این منطقه نشان داد که میانگین
توجه به یافتههای تحقیق میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:
 -1معیار مخاطرات طبیعی از نظر کارشناسان بیشترین نقش را در ارتقاء میزان تابآوری شهرها دارد .در این معیار ،حریم
گسل و حریم رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت مشخص شد منطقه 1در این معیار با کسب میانگین امتیاز  1/51کاملا
تابآور است.
 -5از نظر کارشناسان نیز ،معیار ترکیب و توزیع عناصر ساختاری سیمای سرزمین تاثیر مهمی در ارتقاء میزان تابآوری
شهرها دارد .این معیار از چهار مولفه تعداد لکه ،نسبت مساحت طبقه ،متوسط اندازه لکه و شاخص میانگین شکل تشکیل شده
است .بعد از رویهمگذاری این لایهها ،معیار ترکیب و توزیع میانگین امتیاز  1/21کسب کرده که نشان از آن دارد که منطقه
در این معیار ،در حد متوسطی از تابآوری قرار دارد.
 -1پوشش گیاهی به عنوان سومین شاخص تاثیر گذار در ارتقاء میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری
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تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی این منطقه حدود  1/71است که به طور کل ،منطقه تابآور است .براین اساس با

می باشد .در این معیار ،سرانه فضای سبز مورد ارزیابی قرار گرفته است .این معیار با اختصاص میانگین امتیاز  1/52در منطقه در
وضعیت کاملا تابآوری قرار دارد.
امتیاز  1/92در این معیار تابآور است.
با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن یافته های تحقیق ،راهکارها و پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقاء میزان
تابآوری ساختاری -طبیعی منطقه  1به شرح زیر ارائه شده است:
 -1حفاظت از کریدورها و ایجاد حریم برای آنها با استفاده از پوشش گیاهی به علت اهمیت آنها در ایجاد پیوستگی
بالادست -پایین دست در مقیاس منطقه و به خاطر داشتن عملکردهای اکولوژیکی در مقیاس اکوسیستم و ایجاد اتصال بین لکههای
باز مانده در مقیاس سیمای سرزمین شهری.
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 -2در قالب معیار فیزیوگرافی؛ شیب ،جهت و ارتفاع در نظر گرفته شده است و ارزیابیها نشان داد که این منطقه با میانگین

ارزیابی تاب آوری ساختاری -طبیعی کاربردی شهری منطقه یک تهران 111/

 -5ایجاد فضاهای سبز شهری در محدودههای حریم گسل و حریم رودخانه
 -1حفظ ارتباط بین لکههای فضای سبز
 -2توزیع و پراکنش مناسب فضای سبز در سطح منطقه
 -2احداث سیل بند در حریم رودخانهها
 -9اجرای سیاستهای استفاده از زمین مانند :تعیین حریم و بستر رودخانهای برای خانهسازی و تعیین حریم گسل
 -7جلوگیری از ساخت و ساز و پیشروی به سمت مناطق بالادست تا ضمن حفظ اراضی طبیعی ،هزینههای شهرسازی تعدیل
شود.
 -1ممنوعیت و محدودیت برای استقرار کاربریهای دارای پتانسیل بالای خطر (پمپ بنزین ،پمپگاز و مخازن) در مناطق
با خطر زلزله بالاتر.
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