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چکیده
تقویت و گسترش فضاهای عمومی شهری ،فعال ،پویا و سرزنده بهعنوان یکی از اهداف راهبردی ارتقای کیفیـت
محی مصنوع شهری موردتوجه برنامه ریزان شهری قرارگرفته اسـت .سـرزنده سـاختن حیـات شـهری مسـتلزم
انسانی کردن و بعد انسانی دادن به آن است .هدف این مقالـه تحلیـل وضـعیت کالبـدی -فضـایی پیـاده راه 17
شهریور تهران بهمنظور ایجاد محیطی سرزنده جهت جذب جمعیت و گذران اوقات فراغـت اسـت .روش پـژوهش
توصــیفی -تحلیلــی اســت .شــاخصها و دادههــای مورداســتفاده بــه شــیوه اســنادی و برداشــت میــدانی محــی
جمعآوریشده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Arc GISانجامشده است .تحلیلها نشان میدهد
بیش از نیمی از مساحت محدوده را کاربریهای نامناسب برای پیادهروی و فراغت تشکیل میدهد و نزدیـک بـه
 65درصد فعالیتهای ارائهشده در محدوده جاذب جمعیت نیستند ،همچنـین وضـعیت دسترسـی بـه محـدوده بـا
حملونقل عمومی و خصوصی مناسب ارزیابیشده است .اکثر افرادی که در محدوده بودند از مناطق همجوار آمدند
و افراد کمتری از مناطق شمالی و غربی به محـدوده آمدنـد .نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت
برنامهریزی و طراحی محی ساختهشده نقش بسزایی در گسـترش پیـادهروی دارد ،زیـرا در قسـمتهای شـمالی
محدوده با توجه به اینکه کاربریها و فعالیتهای متنوع و منعطفتری نسبت به بخشهای میانی و جنـوبی دارد،
تراکم جمعیت بیشتر و عابران پیاده بیشتری در آن بخـش تـردد میکننـد و دیگـر اینکـه بـرای افـزایش قابلیـت
پیادهروی و سرزندگی محی عالوه بر محدودیت دسترسی اتومبیل باید به ساختار محی و کالبد آنهم توجه شود.
واژگان کلیدی :پیادهروی ،سرزندگی ،کالبدی -فضایی ،پیاده راه  17شهریور تهران.
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مقدمه
فضاهای پیاده یکی از مهمترین فضاهای شهری و عرصههای عمومی در شهرها هستند .بهطوریکه جین جیکـوبز پیـاده
راهها را بهعنوان فضای عمومی و اصلی شهر و نیز حیاتیترین عضو آن برمیشمارد .این مهـم زمـانی بیشـتر نمـود پیـدا
میکند که توسعه بیرویه کالبد شهری ،افزایش وسایل نقلیه عمومی و خصوصی و زوال محی زیست ،اثرات زیانباری بـر
ساختار شهر و درنتیجه سالمت جسمی و روانی شهروندان داشت (نظـری و سـروری .)2 :1393،کشـورهای پیشـرفته در
سالهای اخیر بهخصوص بعد از جنگ جهانی و بازسازی شهرها درزمینه حضور بیشتر مردم در فضاهای عمومی و تشویق
آنها به پیادهروی سیاستهایی را تدوین نموده و موضوع جابجایی انسان پیاده را موردتوجه قرار داده و سازماندهی آن را
با برنامهریزی دقیق و همهجانبه دنبال مینمایند .توسعه فضاهای پیاده و انسانمدار شـهری از جنبـههای فنـی متعـددی
قابل تبیین است ولی آنچه مدنظر است نقش هایی است که مـردم را بـه مکـان پیونـد زده و موجـد خـاطره و سـرزندگی
میشود (عاشوری44 :1389،؛ کاشانی جو .)41 :1393،امروزه برای بهبود وضع موجود شهرها و مشکالت ناشی از توسـعه
ناپایدار شهری در ایران نیز مانند سایر نقاا جهان جریانات سازندهای از قبیل پرداختن به موضوع پیـاده و منظـر شـهری
بهصورت موازی در عرصه حرفهای و دانشگاهی مطرحشده است .اگر بتوان با استفاده از جریانات به وجود آمده در جامعـه
حرفهای دست به ساماندهی و احداث پیاده راههایی باکیفیت محیطی باال بـزنیم و بـا تکیـهبر اصـول طراحـی سـنجیده،
کیفیت فضاهای ساختهشده را بهبود ببخشیم ،گامی بزرب در رابطه با مسائل و مشکالت شهری بهخصـوص حملونقـل
درونشهری و رفع نیاز شهروندان در راستای حملونقـل انسـانمدار برداشـتهایم (یـدی همـدانی و همکـاران.)2 :1390،
جنبش پیادهراهسازی و تخصیص نواحی پیاده به عابران در شهر مدت زیادی است کـه در پروژههـای شهرسـازی عمـده
کشورهای توسعهیافته جایگاه خود را بازیافته و ارتقاء کیفیت این فضاها بهعنوان یکی از اهداف پایه نهاد مدیریت شـهری
در این شهرها مطرح است؛ اما در ایران حرکت بهسوی طراحی پیاده راههای شهری در گام نخست به سر میبرد .باوجود
شروع چنین حرکتی در ایران مطالعات مدونی در ارتباا با سنجش کیفیت این پیاده راههـا صـورت نگرفتـه و درنتیجـه از
نقاا ضعف تجارب اولیه پیاده راه در ایران بهرهای برده نشده است .این عدم توجه به سـنجش کیفیـت سـبب شـده کـه
طراحی پیاده راه صرفاً به کنترل حرکت سواره و اقدامات اولیهای نظیر کف سازی محدودشده و از پتانسیلهای ویژه پیاده
راه در جهت ایجاد یک فضای عمومی پویا ،سـرزنده و اجتمـاعی اسـتفاده نگـردد (رنجبـر و اسـماعیلی .)84 :1389،ایـن
پژوهش با بررسی ویژگیهای کالبدی و فضایی محدوده پیاده راه  17شهریور تهران و همچنـین کـاربری اراضـی وضـع
موجود محدوده سعی در بیان وضعیت سرزندگی محی پیاده راه از بعد کالبدی -فضایی دارد تا با شناخت دقیق محـی و
ویژگی های آن به ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد سرزندگی و حیات مدنی در این فضای عمومی به تحقیـق اهـداف
پروژه پرداخته شود .با توجه به مباح گفتهشده تناسب فضای پیاده راه  17شهریور برای پیـادهروی ،وضـعیت دسترسـی
پیاده راه و توزیع فضایی کاربریهای جاذب جمعیت به همراه تراکم عابران پیاده در محی از مهمترین مباحثی است کـه
تجزیهوتحلیل آن میتواند شناخت بهتری از وضعیت سرزندگی محی حاصل کنـد .بـا توجـه بـه مطالـب بـاال میتـوان
سؤاالتی که این پژوهش در پی پاسخدهی به آن است را بدینصورت مطرح کرد:


کاربریها و فعالیتهای محدوده پیاده راه  17شهریور تا چه اندازه برای پیادهروی مناسب است؟



دسترسی به پیاده راه و کاربریهای فرهنگی هنری ،بهداشتی و پذیرایی و جهانگردی چگونه است؟



توزیع فضایی جمعیت و فعالیتها در محدوده پیاده راه به چه صورت است؟

رنجبر و اسماعیلی ( )1389در مقالهای تحت عنوان سنجش کیفیت پیاده راههای شهری به بررسی  11مؤلفه کیفیت پیاده
راه صف (سپهساالر) شهر تهران پردا ختند .جامعه آماری پژوهش افراد و عابران پیاده حاضر در پیاده بودند که با استفاده از
پرسشنامه به جمعآوری آمار و اطالعات پرداخته شد .پس از تجزیـهوتحلیل دادههـا وضـعیت پیـاده راه صـف نسـبت بـه
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مؤلفههای کیفیتی موردسنجش ضعیف گزارش شد .همچنین این پژوهش یک چارچوب مفهومی برای تحقیقات آتی کـه
به سنجش پیاده راه میپردازند ارائه کرده است .عباس زاده و تمری ( )1392در پژوهشی بـا موضـوع تحلیـل مؤلفـههای
تأثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده راه به بررسی پیاده راه تربیت و ولیعصر در شهر تبریز پرداختند .ابتدا مؤلفـههای تأثیرگـذار
بر کیفیت پیاده راه شناسایی شد و سپس رابطه بین کیفیت پیـاده راه و میـزان رضـایتمندی مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.
دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه و بهصورت پیمایشی جمعآوریشده و با مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتـایج ایـن
پژوهش نشان میدهد مؤلفههای سرزندگی ،خوانایی ،ایمنی و امنیت و نفوذپذیری که از مؤلفههای اصلی کیفیت فضاهای
شهری محسوب میشوند ،ارتباا معناداری با سطح تعامالت اجتماعی و میزان حضور شهروندان در فضا دارند .محمـودی
و عباسی ( )2015به بررسی سرزندگی دو خیابان شهر کواالالمپور مـالزی بـه نامهـای تـان پـرک و بوکیـت بـین تنـگ
پرداختند .آنها برای تحلیل سرزندگی ویژگیهای فیزیکـی محـدوده ازجملـه کفپـوش ،صـندلی ،نـور ،دسترسـی و ...را
شناسایی نمودند .ویژگی های توصیفی با استفاده از پرسشنامه از افراد حاضـر در محـدوده اسـتخراج شـد و سـپس مـورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد ویژگیهای فیزیکی نقش مؤثری در سرزندگی فضا به عهده دارند
و عالوه بر آن برای داشتن خیابان سرزنده دولت باید به مردم جهت حفظ فضـاهای عمـومی آمـوزش دهـد و همچنـین
استفاده از حملونقل عمومی جایگزین استفاده از خودروی شخصی شود و مردم به پیـادهروی تشـویق شـوند .پیرویـان و
ایجاز )2014(1در پژوهشی بـه توسـعه شـاخصهای پیـادهروی در یـک منطقـه از شـهر شـیکاگو پرداختنـد .مؤلفـههای
مورداستفاده در این پژوهش عبارتاند از تراکم کاربری ،تراکم جمعیت ،تراکم بازرگانی و تراکم تقاطع .دادههای موردنیـاز
از مرکز آمار و تحقیقات قبلی انجامشده استخراجشده و با استفاده از نرمافزار  GISمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفـت .نتـایج
پژوهش توجه به مقوله پیادهروی را بهعنوان سرآغازی برای داشتن یک شهر سالم و محله پایدار میدانـد .سـانگ و

گیـو2

( )1392در کالن شهر سئول در کشور کره جنوبی به تحلیل نقـش خیابـان در سـرزندگی شـهر پرداختنـد .بـرای تحلیـل
سرزندگی خیابان مؤلفههای محی فیزیکی ،خیابان ،کاربری ترکیبی ،تمرکز ،دسترسی و ...تدوین شدند .بعـد از شناسـایی
مؤلفهها دادهها از الیههای اطالعـاتی شـهر و سرشـماری اسـتخراج شـدند و بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSو  GISبـه
تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد  .نتیجه پژوهش به اهمیت نقش عوامـل محیطـی در سـرزندگی محـی حکایـت دارد و
می گوید برای داشتن محیطی سرزنده باید به مجموع عوامل فیزیکی ازجمله بافت کالبدی خیابان ،میزان دسترسـی ،نـوع
کاربری و تمرکز فعالیتها و جمعیت توجه داشته باشیم.
مبانی نظری
مفهوم پیاده راه

پیاده راه چیزی بیش از مجموعه مغازههاست .این مکانها زمینههای فرهنگی ،تفریحی ،فراغتی ،گردشی ،زندگی مدنی و
تبادل دیدگاه ،عقاید و نظرات جامعه را فراهم میآورند .فضاهای پیاده عرصهای برای وقوع رویدادهای اجتماعی ،سیاسی،
ایجاد خاطره و بیان احساسات جمعی است .انسان بهعنوان موجودی که در رابطه با محی خود جنبههای خاصی را مطرح
میسازد؛ توجه به ابعاد بصری و مفاهیم فضا همچون ادراک زمان درحرکت و جنبههای اجتماعی برخورد با سـایر افـراد و
گروهها ،انجام فعالیتها ،نحوه اثر هنجارها ،ارزشها و فرهنگ ،ازجمله موارد مهمی است که توجه به هر یک از آنهـا در
نحوه شکلگیری فضای پیاده مؤثر خواهد افتاد (عاشوری .)44 :1389،پیادهروی عنصر کلیدی و همسازترین گونه حرکتی
با اصول حملونقل پایدار میباشد و حرکت پیاده سبب دسترسی بیواسطه به مقصد میگردد ،بهترین نـوع جابجـایی بـه
1 . Peiravian & Ijaz
2 . Sung & Gyu
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لحاظ ایجاد برابری و عدالت اجتماعی بین همـه افـراد جامعـه اسـت ،موجـب سـالمتی و ایمنتـرین و پـاکترین شـیوه
حملونقل میباشد که با تحریک حس کنجکاوی و درگیری تمـام حـواس بصـری سـبب مشـارکت و آمـوزش عمـومی
میگردد و با برنامهریزی یکپارچه و اتصال کامل شبکههای پیاده شهری میتوانـد نسـبت بـه احیـاء برخـی کاربریهـا و
جلوگیری از منابع طبیعی اقدام نمود .پایدارترین و سالمترین روش حملونقل ،به شـکل پیـاده میباشـد .حتـی راننـدگان
وسایل نقلیه برای تکمیل سفر خود به عابران پیاده بدل میگردند .حملونقل همگانی مؤثر ،به اینکه مـردم بـهراحتی بـه
ایستگاهها و پایانهها دسترسی پیاده داشته باشند ،وابسته است( .کاشانی جو .)187 :1393،از دهـه  1960ایجـاد فضـاهای
پیاده به اکثر نقاا دنیا ازجمله امریکا گسترش یافت .مطالعات و اقدامات «خیابان پیاده» از سال  1960تـا  1970بـیش از
 150نمونه گوناگون در جهت توسعه پیاده راهها و گسترش فرهنگ پیادهروی و دوچرخهسواری به راه افتـاد .همچنـین در
اصول شهرسازی جدید هم میتوان اثرات آن را مشاهده کرد ،در زیر به چند مورد از آنها اشارهشده است.
 تشویق تمرکز و فشردگی فعالیتهای متنوع در مراکز شهری در مقابله با پدیده پاشیدگی شهری،
 ایجاد امکانات پیادهروی در شهرها؛ امنیت ،آسایش و توجه به تمام اقشار،
 توجه به جنبههای اجتماعی حاصل از حضور هرچه بیشتر مردم در فضاهای عمومی،
 توجه به میراث تاریخی و فرهنگی و تالش در حفظ و نگهداری آنان،
 تشویق به استفاده از وسایل حملونقل عمومی مناسب،
 تالش در جهت ایجاد محیطی سالم ،امن ،زیبا و مناسب با مقیاس انسانی (رهنما و همکاران.)1391 ،
در پیاده راهها ،شهروندان پیاده باید همواره در مقابل خودروها و موتورسیکلتها ایمن بوده و تردد اینگونه وسایل شـدیداً
کنترل شود .تعیین سلسلهمراتب دسترسی و نحوه دسترسی ایمن از سیستم پیاده به سواره از مواردی است که در افـزایش
ایمنی شهروندان مؤثر میباشد .همچنین در خصوص ایمنی عابران پیاده شهری میتوان به این نکته نیز اشاره نمـود کـه
حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش امنیت در فضاهای شهری است که بـرای تـداوم بقـا و حیـات آن ،ایمنـی و
امنیت بسیار مؤثر است که در صورت نبود آن کیفیت شهر افت کرده و معنای شهریت از بـین مـیرود (یـدی همـدانی و
همکاران .)1390 ،منظور از ایمنی مراقبت و رسیدگی سـریع بـه مکانهـای مـوردنظر و کـاربران آن در مقابـل خطـرات
احتمالی است (سلطان حسینی .)1390،چارلز الندری ( )2000مفهوم سرزندگی را از منظر متفـاوت موردبررسـی قـرار داده
است .او سرزندگی و زیست پذیری را بهصورت دو مقوله جدا از هم بررسی کـرده و بـا چهـار رویکـرد عمـده بـه مسـئله
پرداخته است .او نه معیار را برای تعریف شهر سرزنده در نظر میگیرد .شکل  1این نه معیار را که باع سرزندگی شهری
میشوند ،نشان میدهد (خنیفر و همکاران.)86 :1392،
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شکل شماره  .1معیارهای شهر سرزنده ،منبع( :خنیفر و همکاران.)86 :1392،

عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری

فعالیتهـای سـاده ماننـد پیــادهروی ،صـحبت کـردن ،غـذا خــوردن در پارکهـا ،رسـتورانها و سـاختمانهای عمــومی
شکلگرفتهاند که باع میشود خیابان یک فضای سرزنده و پویا باشد .خیابان سرزنده باید افراد را از مکانهای مختلف و
در موقعیتهای مختلف جذب کند تا بدون هیچ سختی به فعالیت بپردازند ،برای ایجاد محیطی قابل زندگی ،سـرزندگی و
پویایی در طراحی شهری باید شناسایی شود و معیارهای مختلف و پارامترهایی که باع میشود یک خیابان سرزنده شود
را کشف کنند ( .)Sci,2014:362عبور و مرور یک تأثیر حیاتی بر خیابـان دارد ،زمـان برنامـهریزی فضـاهای عمـومی
افرادی که از محی بازدید میکنند مهمترین گروه هستند زیرا؛ فضاهای عمومی لذتبخش هستند و افراد از آنها بـرای
تفریح ،خوشی و لذت ،ورزش ،بازی و ...استفاده میکنند .اگر میخواهیم بدانیم که فضای عمومی سرزنده است باید بدانیم
گروههای افرادی که از آن بازدید میکنند در شرای خوبی هستند یا خیر ،به این معنی کـه فضـای عمـومی بایـد بسـیار
جذاب باشد .در این گروه افراد تمرکز بر روی کودکان ،نوجوانان و کهنساالن (افراد مسن) است .فضای عمومی میتوانـد
به صورتی طراحی شوند که در برابر نیازهای متنوع گروههای مختلف پاسخگو باشد.
جدول شماره .1عامل مؤثر در سرزندگی فضاهای شهری
عامل

کالبدی

کاربری و فعالیتهای شهری منظر شهری کیفیت

توضیحات
تعدد کاربریهایی که در طول مسیر واقع میشوند ،نحوه ارتباا آنها با مسیر ازلحاظ موقعیت مکانی ،سطح اشغال آنها و
مقیاس مربوطه از موارد مربوطه و تأثیرگذار بر مسیر میباشند .ارزیابی کاربریهای موجود و تعیین سازگاری ،مطلوبیت،
مناسب بودن و وابستگی آنها ،شناخت کمبودهای بافت ،در نظر داشتن عوامل تعیینکنندهای چون شیوه بهرهبرداری از
فضا ،نحوه حرکت در مسیر ،الگوهای رفتاری و نوع رواب اجتماعی ،نوع فعالیتهای تفریحی و فراغتی ،موقعیت محدوده
موردنظر ازنظر عناصر طبیعی ،موقعیت مکانی خیابان نسبت بهکل شهر و ...نکاتی هستند که توجه به آنها برای تعریف
مطلوب مسیر پیاده مورد در اولویت قرار میگیرند .همچنین حتیاالمکان از استقرار کاربریهایی که زماندار هستند و یا در
ارتباا مستقیم بـا شهروندان نبوده و نقـاا غیرفعال و خاموش در بدنه مسیر ایجاد میکنند میبایستی پرهیز نمود.
منظر فضای شهری کلیه اطالعات موجود از فضاست که توس حواس قابل دریافت بوده و در فرایند ادراک پردازش
میگردد .اطالعاتی از قبیل فرم ،عملکرد و معنای فضا .طراحی منظر یک مسیر به تمام اجزاء تشکیلدهنده ظاهر فیزیکی
آن اشاره دارد و بنابراین بهعنوان یک مجموعه ،هویتش را که شامل چهره ساختمان ،سنگفرش ،مبلمان شهری ،منظر،
نشانهها و نورپردازی است ،تعریف میکند.
منظور از مطلوبیت ،جذابیت ،دلپذیری و شاداب بودن فضا بهمنظور انجام فعالیتهای تفریحی و
مطلوبیت و
ورزشی ازجمله پیادهروی است
مطبوعیت

منبع
(حبینی)1390 ،
:1386
(پاکزاد،
.)291

1385؛
(پاکزاد،
رسولی و رحیم
دخت خرم)1388 ،
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آسایش و راحتی

نفوذپذیری

وحدت
انعطاف

پیوستگی

تنوع

توجه به مؤلفههایی از قبیل پیوستگی و هموار بودن سطوح ،وجود مکانهای مک و استراحت،
اختصاص عرض کافی به معبر پیاده و در نظر گرفتن تمهیداتی برای پناه گرفتن از آفتاب و باران
موجب آسایش و راحتی شهروندان هنگام فعالیتهای پیادهروی میگردد
نفوذپذیری کیفیتی است که در استفاده از فضاهای پیاده بسیار مؤثر است .یکی از سیاستهای مؤثر
رسیدن به این موضوع در داخل خود مسیر پیادهرو ،ایجاد امکان رابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه
میباشد .محور پیاده میباید تا حد امکان بدون اختالف سطح و مانعی ،کلیه فعالیتها و کاربریهای
متنوعی که در مقطع خیابان یعنی نزدیکترین مکان در خ دید وجود دارند را ،به هم متصل کرده و
با ایجاد تمایزات بصری ،وحدت و پیوستگی مسیر را القا کند
در طراحی وحدت الزم است تا قسمتی به قسمتهای دیگر مرتب شود و کلیتی شکل گیرد .طرح
وحدت یافته باید زنده ،همراهیکننده ریتم و رفع کننده تنش باشد
خیابان شهری بهعنوان مکانی متراکم از رویدادها و فرصتهای متنوع حیات جمعی ،بیش از هر چیزی
نیازمند زمینهای منعطف است ،بهطوریکه در هر زمان با تغییر نوع رویداد با کمترین تغییرات کالبدی
بتواند با آن رویداد هماهنگ گردد .انعطاف میتواند در کالبد صورت گیرد
پهنههای پیاده به اتصاالت متعددی نیاز دارند تا بدین ترتیب عابران ناگزیر به انتخاب مسیرهای
انحرافی طوالنی برای رسیدن به مقصد نشوند .شبکه معابری که دارای اتصاالت زیاد باشد ،میتواند از
پیوستن حجم فراوان وسایل نقلیه موتوری به شریانهای پرظرفیت و پرسرعت جلوگیری کند.
هرچقدر که رویدادهای درون پیاده راهها متنوعتر باشد میتواند جاذب فعالیتها و گروههای متنوعتری
در زمانهای متفاوت باشد .در مقابل برای آنکه همواره توجه به سمت حیات جمعی داخل مسیر
معطوف شود ،میبایستی بدنههایی پیوسته ،هماهنگ و بدون اغتشاش داشته باشیم.

(سلطان حسینی و
همکاران.)1390 ،
(یدی همدانی و
همکاران.)1390 ،
(رسولی و رحیم
دخت خرم)1388 ،
(سیستانی.)1387 ،
:1386
(پاکزاد،
.)291

محدوده مورد مطالعه
محدوده پیاده راه امام  17شهریور و میدان امام حسین پس از اجرای طرح پیادهراهسازی بهمنظور ارزیابی پروژه به سه
محدوده راهبردی (فراگیر) ،مؤثر (بالفصل) و محلی (مداخله) تقسیمشده است .حوزه راهبردی ،محدودهای است به وسعت
حدود  650هکتار که از شمال به خیابان شیخ صفی و میدان گرگان ،از شرق به خیابانهای شهید فتاحی منش ،شهید
علوی و شیخالرئیس ،از جنوب به امتداد شرقی زیرگذر امیرکبیر و از غرب به خیابان مصطفی خمینی و بزرگراه صیاد
شیرازی منتهی میشود .در این محدوده چشمانداز راهبردی برای تعیین نقش محور و میدانها واقع در ابتدا و انتهای آن،
متکی بر اسناد فرادست ،تدوینشده است .در حوزه بالفصل ،بلوکهای واقع در پیرامون بالفصل خیابان  17شهریور ،در
محدودهای به مساحت تقریبی  100هکتار بررسیشدهاند .حوزه مداخله ،شامل پالکهای واقع در امتداد خیابان 17
شهریور و دو میدان امام حسین و شهدا ،به مساحت تقریبی  19هکتار است که ،مداخالت مستقیم و اقدامات اجرایی
بهمنظور ساماندهی و ارتقای کیفیت مجموعه و دستیابی به فضاهای شهری مطلوب و متوالی تعریفشده است (سازمان
زیباسازی شهر تهران .)10 :1391 ،در این پژوهش محدوده بالفصل و مداخله بهعنوان معیار سنجش وضعیت کالبدی-
فضایی پیاده راه مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و از نوع هدف کاربردی است .اطالعات موردنیاز پژوهش از طریق
مطالعه کتابخانهای ،برداشت میدانی محی و همچنین دادههای مرکز آمار و شهرداری منطقه  12جمعآوریشده است .با
توجه به ماهیت فضایی و جغرافیایی این پژوهش از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفادهشده است و کلیه دادهها
در محی نرمافزاری  Arc GISوارد شده و تحلیلها در آن صورت گرفت .تحلیل دادهها به دو صورت وکتور ()vector
و رستری ( )rasterانجامشده است .برای تجزیهوتحلیل کاربری اراضی و تناسب کاربریها و فعالیتها از وکتور و برای
تحلیل وضعیت دسترسی ،توزیع فضایی کاربریها و تراکم جمعیت از رستر استفادهشده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل
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کاربریها عالوه بر نوع کاربری ،فعالیتی که هر کاربری ارائه میدهد با تناسب آن با محدوده موردمطالعه مورد ارزیابی
قرار گرفت و برای تحلیل وضعیت دسترسی ،دسترسی به پیاده راه و همچنین دسترسی محدوده پیاده راه به خدمات و
امکانات رفاهی که موجب جذب جمعیت میشود مورد ارزیابی قرار گرفت .شاخصهای مورداستفاده جهت سنجش
وضعیت دسترسی محدوده عبارتاند از :خدمات فرهنگی هنری ،خدمات بهداشتی ،خدمات پذیرایی و جهانگردی ،ایستگاه
مترو ،بی آرتی و اتوبوس شهری ،تاکسیتلفنی و خیابانهای اصلی و فرعی میباشد .همچنین برای تحلیل جاذبه محی
پیاده راه با استفاده از روش نمونهگیری پیشآزمون تعداد  289نمونه انتخاب شد و مورد پرسش قرار گرفتند.
رابطه )1
که در این رابطه:
 : nحجم نمونه
 :مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  90درصد
 :انحراف معیار
 :مقدار اشتباه مجاز که در پژوهش حاضر  9درصد در نظر گرفتهشده است.
محاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر بهصورت زیر میباشد.

بحث و یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی

در سال  1375جمعیت محدوده بال بر  18907نفر بوده است و در سال  1385جمعیت بـا رشـدی انـدک بـه  19707نفـر
رسید .در سال  1390برخالف دوره قبل ،با توجه به بازه زمانی  5ساله جمعیت رشد باالیی داشت و نزدیک به  6000نفربر
تعداد آن نسبت به دوره قبل افزوده شد و جمعیت به  25688نفر رسید که  1895نفر را مرد و  12793نفـر را زن تشـکیل
میدهند .همچنین بعد خانوار در سال  1375برابر با  3/7است .در سال  85بـه  3/1و در سـال  1390بـه  2/7رسـید کـه
دارای یکروند نزولی میباشد و نشان میدهد افرادی کـه دارای جمعیـت بـاال بودنـد از محـدوده مهـاجرت کردنـد و در
محالت دیگر ساکن شدند.
جدول شماره  .2ویژگیهای جمعیتی محدوده بالفصل پیاده راه  17شهریور
سال
سال 1375
سال 1385
سال 1390

خانوار
5158
7829
9314

جمعیت
18907
19707
25688

مرد
9579
10042
12895

زن
9328
9665
12793

برای شناخت بهتر محدوده کاربری پالکهای محدوده مداخله که شامل  279پالک به مسـاحت 1393492/11مترمربـع
میباشد آورده شده است .دراینبین کاربری اداری با  103291/7مترمربع بیشترین مساحت را در بین کاربریها داراست و
بیش از  53درصد مساحت کاربریهای لبه پیاده راه را به خود اختصاص داد .علت افزایش مسـاحت کـاربری اداری قـرار
گرفتن اداره برق منطقه با مساحت باال در بین این کاربری میباشـد .البتـه کـاربری تجـاری  31/9درصـد از پالکهـای
محدوده بیشترین پالک را در محدوده موردمطالعه دارا میباشد ،پسازآن هم کاربری مسکونی قرار دارد کـه نزدیـک بـه
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 6/2درصد از مساحت کاربریها را به خود اختصاص میدهد .نکته جالب در تحلیل کاربریها حضور کاربریهای مخروبه
و بایر پس از کاربری مسکونی میباشد که رویهمرفته نزدیک به  5/3درصد از مساحت اطراف پیاده راه را در برمیگیرد؛
که میتوان این عامل را بهعنوان یکی از نقاا ضعف اصلی محی بشـمار آورد؛ زیـرا ایـن کـاربری هـیچ نـوع فعالیـت و
خدماتی ارائه نمیدهد حتی میتواند با برهم زدن تعادل محی از بعد بصری و کیفی موجـب کـاهش کیفیـت کالبـدی و
کیفی محی پیاده راه میشود .با توجه به اینکه زمینهای بایر بهعنوان پتانسـیلهای توسـعه آتـی شـهر در نظـر گرفتـه
میشوند ،میتوان آنها را بهعنوان فضایی با پتانسیل باال جهت افزایش کیفیت محی و ارائه فعالیتهای جاذب جمعیـت
تبدیل کرد.
جدول شماره  .3کاربری اراضی محدوده پیاده راه  17شهریور (سال )1394
مساحت (به مترمربع)

درصد (مساحت)

اداری
تجاری
مسکونی
تجاری -مسکونی
مخروبه
مذهبی
زمین بایر

11
89
76
59
13
7
6

3/9
31/9
27/2
21/1
4/7
2/5
2/5

103291/7
42467/13
11950/14
11771/6
8700/84
6329/25
2134/81

53/4
21/9
6 /2
6 /1
4 /5
3 /2
1 /1

تعداد

نوع کاربری

درصد تعداد

پارکینگ
تأسیسات و تجهیزات
تجاری -اداری
آموزشی
فرهنگی
کارگاهی
فضای سبز
در حال ساخت
تجاری -مذهبی
انبار
مسکونی -اداری
جمع کل

2
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1
279

2/2
0/7
1/1
1/1
0/7
0/4
0/4
0/4
0/4
0/7
0/4
100

1450/1
971/67
884/31
861/95
751/23
653/59
416/37
402/17
237/86
211/8
95/57
193492/11

0 /7
0 /5
0 /5
0 /4
0 /4
0 /3
0 /2
0 /2
0 /1
0 /1
0 /5
100
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تناسب کاربریها

یکی از مواردی که در بخش تحلیل کاربریها از اهمیت باالیی برخوردار است ،تناسب کاربری با محی پیاده راه میباشد.
در این بخش بهتناسب کاربری با محی پیاده راه پرداخته میشـود تـا مشـخص شـود چـه کاربریهـایی مناسـب و چـه
کاربریهایی نامناسب برای سرزندگی پیاده راه میباشند .بدین منظور کاربریها به سه دسته مناسب ،متوس و نامناسـب
تقسیمبندی شدند و بر اساس نظر خبرگان و مبانی نظری موجود کاربریهای موردمطالعه در این سه بخش قرار گرفتنـد.
از  279پالک محدوده پیاده راه  159پالک مناسب با محی پیـاده راه بودنـد کـه  32درصـد از مسـاحت پیـاده راه را در
برمیگیرد و  28پالک با محی ناسازگاری دارند و نامناسب هستند که  7/4درصـد از کـل مسـاحت پیـاده راه را پوشـش
میدهد 92 .کاربری هم که نزدیک به  60درصد از مساحت را شامل میشود تأثیر چندانی در سرزندگی محـی ندارنـد و
حالتی خنثی دارند.
جدول  .4تناسب کاربریها در محیط پیاده راه
تناسب کاربری
مناسب

تعداد
159

درصد تعداد
57

مساحت
62100/84

درصد مساحت
32

متوس
نامناسب

92
28

33
10

116956/28
14434/97

60/4
7/4

جمع کل

279

100

193492/11

100

نوع کاربری
تجــاری ،تجــاری – مســکونی ،مــذهبی ،فرهنگــی،
مذهبی -تجاری ،فضای سبز
مسکونی ،اداری -تجاری ،اداری -آموزشی
زمین بـایر ،مخروبـه ،تأسیسـات و تجهیـزات شـهری،
پارکینگ ،کارگاهی ،در حال ساخت

برای درک بهتر موضوع نقشه تناسب کاربری محدوده پیاده راه ترسیمشده است (شکل  .)3در نقشه رسترسی (شـماره )2
تناسب کاربریها با طیف رنگی از زیاد به کم نمایش دادهشده و همانطور که در نقشه آمده هرچـه از شـمال بـه سـمت
جنوب محدوده حرکت میکنیم از تناسب کاربریها کاسته میشود.
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تناسب فعالیتهای محیط پیاده راه

عالوه بر ارزیابی کمی و کیفی و تناسب کاربریها ،ارزیابی وضعیت و تناسب فعالیتها نیز یکی از عوامل مهـم بـهمنظور
شناخت کیفت محی و سرزندگی آن است؛ زیرا فعالیتی کـه کـاربری ارائـه میدهـد مهمتـر از نـوع کـاربری میباشـد و
فعالیتهای مناسب و متنوع میتواند جاذب جمعیت باشد که موجب افزایش سرزندگی محی میشود .بـه همـین منظـور
برای سنجش فعالیتها و ارزیابی آنها با توجه به نوع فعالیتی که ارائه میدهند و جمعیتی که با توجه به نوع فعالیـت بـه
محی جذب میشود ،فعالیتها در یک طیف  5تایی از خیلی مناسب تا خیلی نامناسب رتبهبندی شدند .فعالیتهـایی کـه
موجب جذب جمعیت و افزایش سرزندگی محی در نظر گرفتهشدهاند عبارتاند از :سینما ،کفشفروشی ،پوشاک ،رستوران
و غذای فوری ،مساجد حسینیهها ،میوهفروشی ،طال و جواهرات و ...که جمعاً  61کاربری از  279کاربری در محدوده پیاده
راه وضعیت بسیار مناسبی داشتند که نزدیک به  15درصد از مساحت کاربریهای محـدوده را شـامل میشـود .در سـطح
پایینتر فعالیتهایی همچون عکاسی ،عینکفروشی ،مطب دکتر و ...قرار گرفتند که این فعالیتها هم بهنوبه خود جـاذب
جمعیت هستند و مناسب برای محی در نظر گرفته شدند .این فعالیتها با  22کاربری مساحتی نزدیک به  6039مترمربع
( 10/6درصد) از کل مساحت محدوده ( 193492/1متـر مربـع) را در برمیگیرنـد .بعضـی از فعالیتهـا همچـون بانـک،
آموزشی ،اداری که دارای ساعت مشخص فعالیت هستند در مرتبـه بعـدی قـرار گرفتنـد و متوسـ ارزیـابی شـدند .ایـن
فعالیتها در ساعات اداری و کاری میتوانند جاذب جمعیت به محدوده موردمطالعه باشند اما در روزهای تعطیل و ساعات
غیر اداری جمعیتی به این کاربریها رجوع نمیکند و نمیتوانند جاذب جمعیت باشند .این فعالیتها  10درصد از مسـاحت
محدوده پیاده راه را در برمیگیرند .برخی فعالیتها شاید جاذب جمعیت باشند اما نمیتوان برای آنها در محدوده پیاده راه
جایگاهی در نظر گرفت زیرا فعالیت آنها با فعالیتهایی که باید در محدوده پیاده راه مستقر شوند و خـدمات ارائـه دهنـد
متفاوت است .ازجمله آنها میتوان به نمایشگاه اتومبیل ،چاپخانه ،انتشـارات و ...را نـام بـرد .بـه همـین دلیـل از آنهـا
بهعنوان فعالیتهای نامناسب در محی یاد میشود .دسته آخر فعالیتهایی را شامل میشود که نه با محی تناسب دارنـد
و نه مناسب هستند؛ مانند صنایع فلزی ،لوازمیدکی ،پارکینگ ،ابزارفروشی .این فعالیتها نزدیک به  7/6درصد از مساحت
را در برمیگیرد.
جدول شماره  .5میزان تناسب فعالیتها در محیط پیاده راه
درصد تعداد
25/7

مساحت
30034/15

درصد مساحت
15/5

تناسب فعالیت
خیلی مناسب

مناسب
متوس

8/9
41/6

6039/11
20633/5

10/6
10/7

نامناسب
خیلی نامناسب

9/7
13/8

20735/12
101191/16

52
6/7

نوع فعالیت
کفشفروشی ،موبایل فروشی ،پوشاک ،اغذیه ،مجتمع تجاری ،سینما،
رستوران ،مسجد و حسینیه ،سفرهخانه ،آبمیوهفروشی ،تابلو فروشی،
فست فوت ،میوهفروشی ،عطاری ،طال و جواهرات ،فرشفروشی،
عکاسی ،قصابی ،کلهپزی ،عینکفروشی ،مطب دکتر ،دندانپزشکی
بانک ،امالک ،شهرداری ،صوتی و تصویری ،دبیرستان ،آزمایشگاه،
اسناد رسمی ،تأمین اجتماعی
مسکونی ،خدمات چاپ ،نمایشگاه اتومبیل ،انتشارات ،اداره برق
پارکینگ ،لوازمیدکی ،صنایع فلزی ،ابزارفروشی

نقشه تناسب فعالیتهای محدوده پیاده راه در شـکل شـماره ( )5نشـان دادهشـده اسـت .در نقشـه ( )1وضـعیت تناسـب
فعالیتها در  6طیف از خیلی زیاد تا خیلی کم و فاقد جذب تعریفشده است .در بخش شمالی محـدوده و اطـراف میـدان
امام حسین (ع) فعالیتها از تناسب و تنوع بیشتری برخوردار هستند و به سمت جنوب از تناسب فعالیتها کاسته میشـود.
در انتهای محدوده و اطراف میدان شهدا وضعیت تناسب فعالیتها بهتر میشود .نقشه ( )2هـم همـین موضـوع را تأییـد
میکند و نشان میدهد بخش شمالی محدوده تنوع و تناسب کاربریها محـی مناسـبی جهـت تفـریح و گـزران اوقـات
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فراغت فراهم کرد ه و نقش مهمی در سرزندگی محی دارد و در بخش میـانی و جنـوبی شـرای محیطـی جهـت جـذب
جمعیت و سرزندگی محی کاهش مییابد.

شکل شماره .4نقشه تناسب فعالیتهای محدوده پیاده راه

تحلیل دسترسی محدوده پیاده راه

دسترسی در یک بافت شهری عموماً به ارتباا بین کـاربری زمـین ،توسـعه حملونقـل و توانـایی افـراد بـرای سـفر بـه
مکانهای مختلف برای به دست آوردن خدمات و امکانات مربوا میشود .دسترسی یکی از عوامل مهم در جذب جمعیت
محی بشمار میرود؛ زیرا این امر موجب تسهیل تردد افراد به محی و بالعکس میشود .هرچه دسترسی به مکانی بیشتر
باشد بالطبع جمعیت بیشتری هم در آن محی حضور پیـدا میکننـد ( .)Yang et al,2015اهمیـت موضـوع دسترسـی
موجب گشته که آن را از دو بعد مورد ارزیابی قرار دهیم .یکی دسترسی به پیاده راه که از سه طریق :حملونقل عمـومی،
وسایل نقلیه شخصی و پیاده صورت میگیرد که در تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و مردم محلی نقـش بسـزایی دارد.
دیگری دسترسی پیاده راه  17شهریور به خدمات و امکانات رفاهی ازجمله :خدمات فرهنگی و هنری ،خدمات بهداشتی و
خدمات پذیرایی و جهانگردی را میتوان نام برد که موجب راحتی و آسایش افراد در محـی و جـذب جمعیـت و افـزایش
سرزندگی پیاده راه میشود.
دسترسی به محدوده پیاده راه

همانطور که در باال اشاره شد یکی از عواملی که در دسترسی به مکان نقش مـؤثری دارد حملونقـل میباشـد .در ایـن
بخش حملونقل به دو بخش حملونقل عمومی (مترو ،بی آر تی و اتوبوس) و خصوصی (اتومبیل شخصی ،آژانس تلفنـی
و پیاده) تقسیم کرد که وضعیت هرکدام در محدوده موردمطالعه بدین شرح میباشد :با توجه به موقعیت قرارگیـری پیـاده
راه  17شهریور و اتصال آن به گرهگاه مهمی چون میدان امام حسین (ع) میتوان وضعیت دسترسی حملونقل عمومی به
این فضا را مناسب ارزیابی کرد؛ زیرا؛ هم ایستگاه مترو امام حسین و هم ایستگاه بی آرتی امـام حسـین موجـب تسـهیل
دسترسی و عبور و مرور افراد شده است و روزانه تعداد کثیری از افراد را به محدوده وارد یا از آن خارج میکند .همچنـین
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ایستگاه مترو شهدا که در بخش جنوبی محدوده و کنار میدان شهدا واقعشده است نقش بسزایی در دسترسی به محـدوده
داشته است .عالوه بر مترو و بی آر تی ،خطوا اتوبوس شهری نیز در نزدیکی این محدوده فعالیت میکننـد کـه پـس از
پیادهراهسازی خیابان  17شهریور این خطوا به خیابانهای جانبی الهوری و منتظری منتقل شد .عالوه بر این دو خیابان
در خیابانهای شمالی دماوند و انقالب و خیابانهای جنوبی پیروزی و مجاهدین اسالم نیز ایستگاههای اتوبوس جاگذاری
شده است .در تحلیل دسترسی به حملونقل خصوصی خیابانهای اصلی و آژانسهای تلفنی مورد ارزیابی قرار گرفـت .در
بخش شمالی محدوده در امتداد شرق به غرب خیابان دماوند -انقالب قـرار دارد و در بخـش جنـوبی خیابـان پیـروزی –
مجاهدین اسالم واقعشده است .با توجه بهواقع شدن در بین دو خیابان مهم شهر تهـران میتـوان دسترسـی حملونقـل
خصوصی به محدوده را مناسب ارزیابی کرد .همچنین شریانیهای درجه  2که در اطراف محدوده کشیده شـدهاند موجـب
تسهیل تردد و عبور و مرور در محدوده میشود .با توجه به اطالعـات مکـانی محـدوده نزدیـک بـه  5آژانـس تلفنـی در
محدوده و اطراف پیاده راه در حال فعالیت و خدماترسانی هستند.
دسترسی محیط پیاده راه به خدمات

کاربریهای خدماتی در محدوده پیاده راه که سبب جذب جمعیت میشوند به سـه دسـته کاربریهـای فرهنگـی هنـری،
کاربریهای بهداشتی و کاربریهای پذیرایی و جهانگردی تقسیمبندی شـدند .خـدمات فرهنگـی هنـری شـامل سـینما،
کتابخانه ،فرهنگسرا ،موزه ،مجتمع فرهنگی و ...میشود .این خدمات بیشتر در بخش شـمالی ،جنـوبی و شـرق پیـاده راه
پراکندهشدهاند و همانطور که در شکل ( )5آورده شده در اکثر نقاا پیاده راه دسترسی به این کاربری در سـطح مطلـوب
قرار دارد .خدمات بهداشتی شامل سرویس بهداشتی ،گرمابه ،حمام ،آبخوری و  ...میباشد .وضعیت این خدمات در سـطح
محدوده در بخش شمالی مناسب است اما هرچه به سمت جنوب (میدان شـهدا) حرکـت مـیکنیم وضـعیت آن نامناسـب
میشود و کاربری بهداشتی جهت رفاه مردم در نظر گرفته نشـده اسـت .خـدمات پـذیرای جهـانگردی شـامل رسـتوران،
کافیشاپ ،کافهتریا ،آبمیوه فروشی ،اغذیهفروشی ،سفرهخانه و ...میباشد .این خدمات همانطور که از اسـم آن پیداسـت
نقش مهمی در جذب جمعیت و فراهم کردن خدمات رفاهی برای آنها دارد و به طبـع در سـرزندگی محـی اثـر بسـیار
زیادی دارد .وضعیت پراکندگی و دسترسی این عامل در پیاده راه نامتوازن است .به صـورتی در بخـش شـمالی و اطـراف
میدان امام حسین (ع) تمرکز باالیی دارد و وضعیت دسترسی به آن مطلوب میباشد؛ اما هرچه به سـمت جنـوب حرکـت
میکنیم وضعیت آن بدتر میشود .تا نزدیکی میدان شهدا این شرای وجود دارد اما در اطـراف میـدان شـهدا و در بخـش
جنوبی دوباره میزان خدماتدهی این کاربری افزایش پیدا میکند و بـه وضـعیت مطلـوب نزدیـک میشـود .میتـوان در
پراکندگی این عامل جمعیت را عامل مهمی در نظر گرفت؛ به دلیل اینکه اکثر مغازهداران و ارائهدهندگان خدمات پذیرایی
و جهانگردی فضایی را برای اسکان و مستقر شدن انتخاب میکنند که از تراکم باالی جمعیت برخوردار باشد؛ زیرا؛ تراکم
بیشتر جمعیت بارونق اقتصادی و بهبود کسبوکار برای آنها به همراه دارد.
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شکل شماره . 5نقشه دسترسی محدوده به خدمات و امکانات

سنجش وضعیت دسترسی نشان میدهد برای دسترسی به پیـاده راه  17شـهریور و میـدان امـام حسـین (ع) گزینـههای
مختلف حمل ونقل (مترو ،بی آر تی ،اتوبوس شهری ،آژانس تلفنی و دسترسـی شـخص سـواره و پیـاده) وجـود دارد کـه
میتوان آن را مناسب ارزیابی کرد .دسترسی پیاده راه و افراد حاضر در آنهم به خدمات فرهنگـی و هنـری ،بهداشـتی و
پذیرایی و جهانگردی مورد ارزیابی قرار گرفت .وضعیت دسترسی به خدمات بهجز در بعضی بخشهـای میـانی و جنـوبی
پیاده راه ،در سایر بخشها مناسب است .در کل وضعیت دسترسی پیاده راه متوس ارزیابیشده است.
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جدول شماره  . 7وضعیت دسترسی پیاده راه  17شهریور
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یکی از عواملی که در سنجش سرزندگی مورد ارزیابی قرار میگیرد توزیع عابران پیـاده در پیـاده راه اسـت؛ کـه تعـداد و
حرکات عابران پیاده در بخشهای مختلف پیاده راه در طی زمانهای مختلف شبانهروز را شامل میشود؛ که این خـود از
چهار عامل کاربری اراضی ،شکل ساختمان و عوامل مورفولوژی ،عوامل اقتصادی -اجتماعی و عوامل رفتاری متأثر است
( .)Wood & Baker,2014برای ارزیابی این امر میانگین تراکم و عبور عابران پیاده در محور پیاده راه  17شهریور در
سه زمان مختلف (صبح ،عصر و شب) با استفاده از برداشت میدانی در چند روز مختلف هفته بـرآورد شـد .توزیـع فضـایی
عابران پیاده در محدوده نشان میدهد در اطراف میدان امام حسین (ع) و بازار شهرستانی که در قسمت شـمالی محـدوده
موردمطالعه واقعشده است بیشترین تراکم عابر پیاده مشاهده میشـود؛ کـه علـت آن را میتـوان در دسترسـی بهتـر بـه
محدوده ،وجود میدان امام حسین (ع) بهعنوان یک تقاطع و گرهگاه اصلی شهر ،وجود امکانات و خـدمات رفـاهی و تنـوع
کاربریها در این بخش میتوان دانست .هر چه از قسمت شمالی بهطرف جنـوب حرکـت مـیکنیم از تـراکم عـابران در
محدوده پیاده راه کاسته میشود و توزیع جمعیت و تردد در محدوده توزیـع خـدمات و دسترسـی بـه خـدمات و امکانـات
رفاهی همخوانی دارد .بررسی کالبدی محی و دسترسی نیز این امر را تأیید میکنند ،زیرا؛ هرچه به سمت جنوب حرکـت
میکنیم از تنوع و جذابیت کاربریها و ساختمانها در محدوده کاسته میشود .این وضعیت تا نزدیک میدان شـهدا ادامـه
دارد .در این بخش با توجه به دسترسی به خیابان اصلی و مترو و همچنین تنوع خدمات و کاربریهـا بـر تـراکم عـابران
پیاده افزوده میشود.
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شکل شماره .6نقشه تراکم عابران پیاده در محدوده پیاده راه

جاذبه محیط پیاده راه

یکی از عوامل دیگر که نشاندهنده جاذبه محی و سرزندگی آن بشمار میرود جذب جمعیت از سایر مناطق میباشد .بـه
همین منظور از افراد حاضر در پیاده راه ( 289نفر بهعنوان نمونه) مورد پرسش قرار گرفتنـد و محـل سـکونت آنهـا (در
سطح منطقه) پرسیده شد .این بررسی نشان میدهد عالوه بر مناطق بالفصل پیاده راه که منطقه  12و  13میباشـند آیـا
پیاده راه و جاذبه محیطی آن توانست افراد را از سایر مناطق تهران به این محی جذب کند یا خیر .دوم اینکه افراد بیشتر
از کدام مناطق به محی آمدهاند .نتایج بررسی نشان میدهد نزدیک  33درصد افـرادی کـه در محـی پیـاده راه حضـور
داشتند ساکن مناطق  12و  13بودند که یکسوم افـراد را در برمیگیـرد .همچنـین منطقـه  14کـه در کنـار منطقـه 13
واقعشده نزدیک به  11درصد جمعیت پرسش شده را پوشش میدهد .نکته جالبتوجه اینکه در این بررسی بیشتر کسانی
که در محی پیاده راه حضور داشتند از مناطق پایینشهر و حوالی منـاطق  12و  13بودنـد؛ و کمتـر رهگـذری از منـاطق
شمالی و مناطق غربی تهران در محی مشاهده شد که آمار و اطالعات هم همین نکته را بـازگو میکنـد .بـهعنوانمثال
جمعیتی که از مناطق  19 ،18 ،17 ،16 ،15و  20به محی میآیند بیشتر از جمعیتی است که از منـاطق شـمالی ،3 ،2 ،1
 4و  5به محی میآیند .از این امر چندین برداشت میتوان داشت :یک اینکه دسترسی افراد در مناطق جنوبی به محـی
پیاده راه بیشتر است یا پیاده راه در مسیری قرار دارد که افراد برای رفتن به سرکار یا سایر مناطق باید از آن عبـور کننـد،
دوم اینکه شاید محی پیاده راه برای افرادی که در سطح متوس و پایین اقتصادی قرار دارند قابل استطاعت باشد.
جدول شماره .6میزان جذب جمعیت پیاده راه از سایر مناطق
منطقه
1
2

تعداد جمعیت
6
6

درصد
2/1
2/1

منطقه
12
13

تعداد جمعیت
59
35

درصد
20/4
12/1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/4
2/4
1
5/2
5/2
4/8
4/5
2/1
3/1

4
7
3
15
15
14
13
6
9
جمع کل

14
15
16
17
18
19
20
21
22

31
22
12
11
4
6
9
1
1
289

10/7
7/6
4/2
3/8
1/4
2/1
3/1
0/3
0/3
100

شکل شماره .7نقشه جمعیت وارده به محیط پیاده راه از سایر مناطق تهران

نتایج این شاخص نشان میدهد که خانوارهای پرجمعیتتر در کجای شهر ساکن هستند .مسلماً باال رفتن بعـد خـانوار در
یک منطقه نتیجه تعداد فرزندان بیشتر و یا افراد تحت تکفل بیشتر برای جمعیت است .جـدول جمعیتـی ناحیـه  1نشـان
میدهد که بعد خانوار سه محله ناحیه  3/37 ،3/42 ،1و  3/33و بعد خانوار کل منطقه  3/38 ،9میباشد که محلـه اسـتاد
معین از میزان بعد خانوار منطقه  ،9بیشتر و محله دکتر هوشیار و دستغیب نسبت به آن کمتر میباشد.
نتیجهگیری
فضاهای عمومی شهری با مجموعهای از خصوصیات کالبدی و محتوایی واجد خصوصیاتی میگردد که به نیازهای عـالی
انسانی در سطح ادراک فضای کالبدی و اجتماعی و تأمین منابع و همچنین ارتباا بیشتر او با محی زیست پاسـخ خواهـد
داد .این مسیرهای پیاده شهری که دارای پتانسیلهای الزم جهت پاسـخگویی بـه نیازهـای فعـالیتی و زیسـتمحیطی و
فرهنگی در شهر است ،یکی از ابعاد توسعه است که برای حل مشکالت و معضالت امـروز شـهر و ایجـاد ارتبـاا میـان
انسان و محی زیست متصور است .پروژه پیادهراهسـازی خیابـان  17شـهریور هـم بـهعنوان یـک اقـدام مهـم درزمینـه
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برنامهریزی شهری انسانمحور در سال  1390در شهر تهران به اجرا درآمد تا بتواند نیاز شهروندان و ساکنان محـدوده را
برای حضور در یک فضای عمومی جهت فراغت و سرزندگی فراهم نماید .این پژوهش هم با توجه بـه اهمیـت موضـوع
پیاده راه ،پیادهروی و سرزندگی با یک دید کالبدی -فضایی به تجزیهوتحلیل این محی پرداخته است تـا نشـان دهـد در
این فضای ایجادشده عالوه بر محدودیت دسترسی اتومبیل و عبور و مـرور سـواره سـایر ویژگیهـای کالبـدی -فضـایی
محی ازجمله تنوع و تناسب کاربریها ،نفوذپذیری ،دسترسی و جاذبه محی تا چه اندازه در خلـق یـک فضـای شـهری
سرزنده موفق بوده است .تجزیهوتحلیل محی پیاده راه  17شهریور نشان میدهد این فضا در برخی زمینهها چه ازلحـاظ
کمی (طول مسیر ،کاربریها ،تراکم جمعیت و )...و چه ازلحاظ کیفی (کیفیت ارائـه خـدمات و فعالیتهـا) پـس از اجـرای
طرح پیادهراهسازی کمی بهتر شده است؛ اما با شرای ایدهآل یک فضـای عمـومی سـرزنده فاصـله زیـادی دارد .در ایـن
محی باید به تنوع و نفوذپذیری بهعنوان یک اصل مهم در سرزندگی توجه شود ،زیرا تنوع بیشتر موجـب جاذبـه بیشـتر
محی میشود و بهتبع آن جمعیت بیشتری هم جذب محدوده میشود .همانطور که در تحلیـل کاربریهـا ،دسترسـی و
تحلیل تراکم مشاهدهشده است ،در محدوده پیاده راه هر جا که تنوع و تناسب کاربریها مناسـب و دسترسـی بـه محـل
مناسبتر بود جمعیت و عابر پیاده بیشتری هم در آن محل حضور داشـتند .نظرسـنجی کـه از افـراد حاضـر در پیـاده راه
صورت گرفته نشان میدهد افرادی که در مناطق همجوار و جنوبی پیاده راه قرار دارند نسبت به ساکنان منـاطق دورتـر و
شمالی بیشتر در محدوده پیاده راه حضور دارند .علت این امر هم با توجه به موقعیـت قرارگیـری پیـاده راه  17شـهریور و
میدان امام حسین (ع) و دسترسی به سایر مناطق تهران ،عبور از این محدوده برای رسیدن به سایر مقاصد باشد.
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چکیده
یکــی از محــدودیتهای کنــونی در بســیاری از شــهرها کمبــود زمینهــای بــاز و خــالی بــرای
ساختوساز است .باغات شهری همواره برای ساختوساز موردتوجه بـوده اسـت زیـرا بـه دلیـل
واقعشدن در بستر شهر نیازی به ایجاد بستر اولیه توسـعه ندارنـد و از طرفـی از کلیـه امکانـات
موجود در اطراف باغات برخوردار خواهند بود .تهدیدهای متعـددی از قبیـل آتشسـوزی ،حملـه
آفات و بیماریها ،تغییر کاربری ،تنشهای آبی و تأثیرات ناشی از تغییـر اقلـیم باغـات را تهدیـد
میکند .میتوان گفت درصورتیکه سازوکار الزم برای مقابله بـا ایـن تهدیـدات در نظـر گرفتـه
نشود ،میزان خسارت وارده به باغات و احتمال نابودی آنها افزایش مییابد .حائز اهمیـت اسـت
درک اینکه در صورت وقوع فشار و بحران در باغات بهعنوان یکی از اکوسیستمهای شهری ،این
سیستم تا چه میزان قادر است خود را به حالت اولیه بازگرداند .هدف پـژوهش حاضـر شناسـایی
عوامل مؤثر در میزان تابآوری باغات شهری و تعیین اهمیت هر یـک از آنهـا و بررسـی ایـن
عوامل در منطقه یک شهر تهران میباشد .روش تحقیق ،توصـیفی-تحلیلـی اسـت و در دسـته
پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .ابتدا از طریق جمعآوری اطالعات و مـرور منـابع چـارچوب
نظری پژوهش ایجاد گردید .سپس بهمنظور بررسی میزان تابآوری ساختاری – طبیعی باغـات
شهری معیارها و زیر معیارها بر اساس نظر کارشناسان و بررسـی مقـاالت و کتابهـای مـرتب
تعیین شد .در ادامه مقایسـه شـاخصها توسـ  20نفـر از اعضـای هیئـتعلمی و کارشناسـان
متخصص در حوزه برنامهریزی محی زیست ،برنامهریزی شهری و روستایی ،شهرسازی ،فضـای
سبز و باغبـانی صـورت پـذیرفت .وزن دهـی معیارهـا بـا روش  FANPصـورت گرفتـه اسـت.
آمادهسازی الیههای رقومی در سیستم اطالعات جغرافیایی ( ENVI ،)GISو FRAGSTATE
انجامشده و سپس الیهها در محی  IDRISIفازی شدند و رویهم گـذاری الیـهها در ARC
 MAPانجام شد .نتایج نقشه تابآوری باغات شهری منطقـه یـک تهـران نشـان میدهـد کـه
مساحت زیادی از باغات ازنظر مجاورت با کاربریهای سازگار وضعیت مطلوبی ندارنـد و باغـات
در بخشهایی از نواحی  9و  10وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند .همچنین باغات در تمامی نواحی به
غیر از بخشهایی از ناحیه  9در معرض اثرات ساختوساز و توسعه هستند.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،تابآوری ،پایداری ،باغات شهری ،منطقه یک شهرداری تهران.
 .1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد.
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مقدمه
تابآوری به ظرفیت سیستمهای اکولوژیکی برای جذب اختالالت و نیز برای حفـظ بازخوردهـا ،فراینـدها و سـاختارهای
الزم و ذاتی سیستم ( .)Adger,2000: 1036اطالق میشود یا به تعریفی دیگر شدت اختاللی که سیستم میتواند آن را
جذب کند قبل از اینکه ساختار سیستم از طریق تغییر متغیرها و فرایندهایی که رفتار آن را کنتـرل میکننـد ،بـه سـاختار
متفاوتی تبدیل شود ( .)Holling & Gunderson, 2002: 438بهعبارتدیگر ،تابآوری شهری بهعنوان درجه ،حـد یـا
میزانی است که در آن شهرها قادر به تحمل تغییر هستند قبل از اینکه به مجموعه جدیـدی از سـاختارها و فراینـدها بـاز
سازماندهی شوند ( .)Alberti et al,2004:242موضـوع فضـای سـبز (باغــات) در شــهر ،یــک موضــوع مهــم و
اسـتراتژیک اسـت و اهمیت این کاربری به حدی است که میتوان آن را یکـی از شـاخصهای توسـعهیافتگی و اقتصـاد
پایه شهر بـه شـمار آورد .در سالهای اخیـر ،بنـا بـه دالیل متعددی که مهمترین آنها اقتصادی است ،بسیاری از باغات
شهر تغییر کاربری داده و به سایر کاربریها مخصوصـاً کاربریهای انتفاعیتر مانند مسکونی تبدیلشدهاند ،رونـد تغییــر
کـاربری بـاغی در داخـل محـدوده شـهر شـایع اسـت و تخریب و تغییر کاربری باغات موجب گسترش کالبدی بیرویـه
شهر شده است .اهمیت بلندمدت کاربری فضای سبز (باا) بر منـافع کوتاهمـدت و وضــع قــوانین سـختگیرانه و عـدم
رعایت قوانین مرتب با باغات توس مدیریت شهری ،زمینه تحقیق چگونگی حفظ و نگهداری فضای ســبز (باغــات) را
در شهر ایجاد نموده است.
امروزه در تمامی شهرها روزانه و بهصورت مکرر و پراکنده در سطح شهر شاهد تخریـب و تغییـر کـاربری فضــای
سـبز (باغات) هستیم .مالکان باغات ازیکطرف در یک مقطع زمانی با سپری کردن مشکالت زیـاد مبـادرت بـه احـداث
بـاا میکنند و در مقطعی دیگر با دست خود به طرق مختلف سعی در تخریب آن دارنـد .بـه دنبـال آن ،پـس از مــدتی
شـاهد احداث توسعههای مسکونی و غیرمسکونی در قسمتی از باغات خواهیم بـود و بهتـدریج کـه اطـراف باغـات بــه
فعالیتهای غیر از باا تبدیل میشوند (تغییر کاربری میدهند) ،درون باغات نیز تخریب میگـردد و یــا ممکــن اســت
درنتیجه تهیـه طرحهای تفصیلی ،بخشهایی از اراضی زراعی و باغات بهصورت قانونمند به سـایر کاربریهـا تخصـیص
یابنـد .همچنـین ،رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها ،به افزایش تقاضا برای فضاهای مسـکونی – خـدماتی منجـر
شـده است .از سوی دیگر ،شکاف عرضه و تقاضا گسترده شده و به ایجـاد ارزشافزوده بهمنظور تبدیل کاربری باغات به
فضاهای مسکونی و خدماتی بهصورت غیرقانونی و درنتیجه رونـق بـازار سوداگریان منجر شده است.
نتایج مطالعات متعدد در سراسر جهان نشان داده است که به دنبال سرعت یـافتن رشـد شـهرها و گسـترش آنهـا
درزمینهای پیرامون خود .،پیامدهای منفی زیادی به دنبـال دارد .فضـاهای ســبز شــهری (شــامل باغــات و اراضــی
کشـاورزی) ،چشماندازهای طبیعی ،گونههای گیاهی و منـابع طبیعـی شـهر یکـی پـس از دیگــری مــورد مخــاطره و
نـابودی قرارگرفتهاند ( .)Johnson,2001:718اراضی کشاورزی و بااها در درون و حاشـیه شـهرها بـهویژه در اثــــر
افزایش قیمت زمین ،ناشی از گسترش شهرنشینی در معرض خطر نـابودی و تغییـر کـاربری قرارگرفتهانـد .ایـن منـاطق
میتواند بهعنوان عاملی برای محدود کردن رشد شهرها به کـار رونـد .عـواملی کـه از تخریـب و نـابودی ایـن زمینهـا
جلوگیری میکند ،ارزش تفرجی آنها ازیـکطرف و قلمـداد کـردن آنهـا بـهعنوان منـاطق بیولوژیـک کمیـاب توسـ
متخصصان از طرف دیگر هست .نقشی که این مناطق میتوانند ازنظر تفرجی و زیباییشناسی داشـته باشـند میتوانـد از
ساختوساز در این مناطق جلوگیری کند .ایده گردشگری و تفرج به احیا و حفاظت این مناطق کمک شایانی خواهد کـرد
(شمشیری و دارابی .)72 :1392،کاربریهای مختلف در سطح شهر دارای تابآوری مختلفـی هسـتند ،کاربریهـا ازنظـر
میزان استفاده ،نقش آنها در هنگام بروز بحران و نقش آنها در بازیافت جوامـع پـس از بحـران میتواننـد بـا یکـدیگر
مقایسه شوند .منطقه یک شهرداری ،در بلندای تهران و با وسعتی حدود  64کیلومترمربع بر اساس دادههای آماری بـیش
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از  379960نفر جمعیت را در خود جایداده است .این منطقه به لحـاظ طراحـی شـهری دارای بـافتی روسـتایی اسـت و
میتوان آن را باا شهر نامید .منطقه یک جزو مطلوبترین مناطق تهران بـه جهـت دارا بـودن منـابع طبیعـی و میـراث
فرهنگی و تاریخی به شـمار میآیـد .همچنـین از دیربـاز تـاکنون محـل اسـتقرار صاحبمنصـبان دولتـی -حکـومتی و
فعالیتهای بینالمللی و دیپلماتیک بـوده اسـت .منطقـه یـک بـه دلیـل جـذابیتهای گونـاگون در سـالیان اخیـر آمـاج
ساختوسازهای فراوان بوده که این دستاندازیها و تخریبهای محی طبیعی منطقه را بهویژه باغات را تهدید میکند.
اصطالح تابآوری برای نخستین بار توس هولینگ در سال  1973بهعنوان مفهوم اکولوژیکی مطرح شـد ،سـپس
ادگــر ( )2000در نظامهــای اجتمــاعی ،کــارپنتر ( )2001در نظامهــای انســانی محیطــی ،بــرکیس ( )2003در نظامهــای
اجتماعی -اکولوژیک ،برنیو ( )2003در مدیریت سوانح کوتاهمدت و تیمرمن ( )1981در پدیدههای بلندمدت مانند تغییرات
اقلیمی به کار گرفتند .درباره تعیین شاخصها برای تابآوری پژوهشهایی انجامشده است که عبارتاند از :گادز چالک به
شاخصهایی مانند رشد اقتصادی ،درآمد پایدار ،فرصتهای شغلی ،توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعـه ،زمـین و مـواد
خام ،سرمایه مادی ،دسترسی به مسکن و خدمات بهداشتی اشارهکرده است ( .)Godschalk, 2003: 87موسسه کاهش
تلفات حاصل از فجایع (کانادا) ( )Henestra et al, 2004: 7237مجموعـهای از عناصـر را کـه میتوانـد در طراحـی و
توسعه جامعهای تابآور مورداستفاده قرار گیرد مشخص کرده است .مرکز بنگاه اجتمـاعی مـدل تـابآوری جامعـه را بـر
اســاس اینکــه مــردم در مــورد چگــونگی کــارکرد جامعــه بــه چــه صــورت موفقیــتآمیز میداننــد ،طراحــی کــرد
(.)Courtney et al, 2008: 992

در ایران ،صالحی و همکاران ( )1390به ارائه تعاریف آسیبپذیری و تابآوری و تعیین ابعاد و مؤلفههای تـابآوری
پرداختهاند و با توجه به چارچوبها و مدلهای مطالعه شده ،ابعـاد و مؤلفـههای پیشـنهادی بـرای تـابآوری محیطـی را
مشخص کردهاند و در انتها مدل تابآوری محیطی بر اساس مدل شبکه علیت ارائه دادهاند.
شریف نیا ( )1391در پایانه نامه خود با عنوان ،بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تابآوری در برابر زلزلـه
و ارائه راهکارها درزمینۀ برنامهریزی شهری (نمونه موردی :منطقه  10تهران) به بررسی رابطه تابآوری و کاربری زمـین
شهری پرداخت.
بهتاش و همکاران ( )1392نیز به ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای تـابآوری کالنشـهر تبریـز باهـدف ارزیـابی و
سنجش میزان تابآوری کالنشهر تبریز بدون در نظر گرفتن مخاطره خاصی پرداختهاند.
همچنین رضایی در پژوهشی با عنوان ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی بـه
ارزیابی میزان تابآوری اقتصادی و نهادی خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران جهت شناسـایی میـزان ظرفیـت و
توانایی بازگشت آنها در مواجهه با سانحه احتمالی زلزله پرداخته است.
مبانی نظری
تابآوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شناوری ،کشسانی و همچنین خاصیت فنـری و ارتجـاعی
ترجمهشده است ( .)Dictionary, Merriam-websterدر اینکه کلمه تابآوری مربوا به کدام حوزه علمی است بح
وجود دارد .برخی آن را مربوا به حوزه بومشناسی و برخی دیگر آن را متعلق به فیزیک میدانند .واژه تابآوری ،اغلب به
مفهوم بازگشت به گذشته1به کار میرود که از ریشه التین " "Resilioبه معنای " برگشت به عقـب" گرفتهشـده اسـت
( .)Kelin et al,2003:102امروزه تابآوری بهجای اینکه تنها بهعنوان یک مفهوم 2با یک تعریف بیان شـود ،بـهعنوان

1. Bouncing Back
2. Concept
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شیوه تفکر شناختهشده است ( .)Folke,2006:254تفکر تابآوری به شکل قابلانعطافی امروزه بهعنوان یک رویکرد در
رشتههای مختلف استفاده میشود ( .)Brand & Jax, 2007:2همچنین تابآوری از مهمترین سرفصـلهای پژوهشـی
درزمینه دستیابی به پایداری است ( .)Perrings,2006: 418مطالعات متعدد و گونـاگونی توسـ برنامـهریزان شـهری و
متخصصان درباره ابعاد و شاخصهای تابآوری شهرها صورت گرفته است ،هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تابآوری را
مدنظر قرار داده و به آن پرداختهاند .در جدول  1ابعاد و شاخصهای تابآوری جمعبندی و آورده شده است.
جدول شماره  .1ابعاد و شاخصهای تابآوری
مطالعه
)Puente (1999

ابعاد و شاخصهای مطرح تابآوری
عوامل اقتصادی اجتماعی ،زیرساختهای منطقهای ،ساختار فضایی شهر ،عوامل طبیعی

)Mayunga (2007

ســرمایه و تجزیــهوتحلیل جامعــه تــاب آور :اجتمــاعی (اعتمــاد ،هنجارهــا ،شــبکهها) اقتصــادی (درآمــد ،پسانــدازها،
سرمایهگذاریها فیزیکی) صنعت ،تأسیسات عمومی ،مشاغل ،صنعت ،طبیعی (منـابع ،زمـین و آب ،اکوسیسـتم) و انسـانی
(تحصیالت ،سالمت ،مهارت ،دانش)

)Cutter (2008

آسیبپذیری اجتماعی (نژاد و قومیت ،سن ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،جنسیت ،استخدام ،تحصیالت ،سـاختار خـانواده،
دسترسی به خدمات ،اشتغال ،مسکن ،نیازهای مسکن ،برنامهریزی و کـاهش مخـاطرات (برنامـه جـامع ،برنامـه اسـتمرار
خدمات ،ارتباطات متقابل ،برنامههای کاهش مخاطرات ،برنامههای مقابلـه ( ،محـی مصـنوع و زیرسـاختها (مسـکونی،
تجاری و صنعتی ،شریانهای حیاتی ،یادبودها ( ،سیستمهای طبیعی و مواجههها (کدها و استانداردهای ساختمانی ،برنامـه
بازسازی)

)Cutter (2010

اجتماعی (سن ،نیازهای خاص ،پوشش بهداشت ،عدالت آموزشی ،حملونقل ،ارتباطات ،زبان) ،اقتصادی (بیکاری ،درآمد و
عدالت ،اندازه کسبوکار ،دسترسی بهداشت) ،مسکن نهادی (کاهش خطر ،بیمه سـیل ،خـدمات شـهری ،تکهتکـه شـدن
سیاسی ،تجربه فاجعه) قبلی زیرساختی (قدمت مسکن ،نوع مسکن ،ظرفیت پناهگـاه ،ظرفیـت درمـانی) ،پتانسـیل تخلیـه
سرمایه جامعه (مشارکت سیاسی ،حس تعلق ،دین و مذهب ،مشارکت مدنی ،نوآوری)

)Normandin et al (2011

محرکهای اجتماعی (سن ،جمعیت ،جنس ،آموزش ،وضعیت بهداشت ،مالکیت ،مشارکت اجتماعی ،تنشهـای اجتمـاعی،
نیروی کار) ،وضعیت مسکن (هزینه) ،محی مصنوع (شرای محی زیسـتی ،وضـعیت مسـکن ،منطقـه در معـرض خطـر،
حملونقل ،استانداردها و کدهای ایمنی ،برنامهریزی شهری) ،امـور حکـومتی (ارزیـابی ریسـک ،برنامـهریزی اضـطراری،
خدمات ضروری ،هماهنگی ،برنامه کاهش خطرات) ،آموزش شرای اضطراری (جریانهای متابولیکی (کشـاورزی ،کمـک
بیرونی ،تجارت ،توسعه اقتصادی ،انرژی ،سرمایهگذاری ،سالمت ،بیمه ،آب ،فاضالب ،مخابرات)

)Joerin and Shaw (2011

فیزیکی) برق ،آب ،بهداشت و دفع زباله ،دسترسی به جادهها ،مسکن و زمـین) ،اجتمـاعی) جمعیـت ،سـالمتی ،آمـوزش،
آگاهی ،سرمایه اجتماعی NGO ،ها) ،اقتصـادی) بودجـه و کمـک مـالی ،پسانـداز ،اشـتغال ،درآمـد ،داراییهـای خـانوار
(نهادی) اثربخشی مدیریت بحران ،حکومت دار مطلوب ،همکاری با دیگر سازمانها ،انتشار دانـش و مـدیریت (طبیعـی)
سیاستهای محی زیستی ،مدیریت کاربری اراضی ،خدمات اکوسیسـتم ،فراوانـی مخـاطرات طبیعـی ،شـدت مخـاطرات
طبیعی(

)Burton (2012

اجتماعی) جمعیت ،خدمات بهداشتی ،امکانات حمایت روحی ،مراقبت از کودکان ،خـدمات ،اجتمـاعی) پـارک ،کتابخانـه)،
برنامههای آموزشی مهارتی ،برنامههای کمک اجتماعی ،تراکم جمعیت (اقتصادی) مالکیت ،بیکاری ،اشتغال زنان ،درآمـد،
تراکم زیرساختهای تجاری ،مؤسسات تجاری (نهادی) مشارکت ،پوشش بیمه ،بیمه سیل زیرسـاختی) تـراکم خانوارهـا،
تــراکم ســاختمانها ،فاصــله از شــریان اصــلی ،فاصــله از راهآهــن ،خــدمات شــهری) اورژانــس ،آتشنشــانی ،مــدارس
( محی زیستی)زمینهای زراعی ،فراوانی رویدادهای آبوهوایی) تگرب ،باد ،گردباد و طوفان ( ،فضـاهای بـاز ،فاصـله از
رودخانه( ،سرمایه جامعه)سازمانهای مذهبی ،خدمات حرفهای ،علمی و فنی ،مکانهای تـاریخی ،سـازمانهای فرهنگـی،
هنری ،سازمانهای حمایتی (

)Gall (2013

فیزیکی (زیرساختهای حیاتی ،سیستمهای ارتبـاطی) انسـانی) مهـارت ،دانـش ،آمـوزش ،سـالمت (اجتمـاعی) اعتمـاد،
مشارکت ،هنجار ،ارتباطات اجتماعی (سیاسی) برنامههای کاهش بالیا (نهادی یـا سـازمانی) پاسـخگویی اولیـه ،سیسـتم
پاسخگویی فنی )سیستمهای هشداردهنده ،برنامههای اضطراری اقتصادی) درآمد ،بهرهوری (تغذیه) امنیت غذایی (فقر)
اختالف طبقاتی (محی زیستی) زمینهای قابلکشت ،آب شیرین اکولوژیکی) چرخه کربن ،گردهافشانی(

)UNDP (2013

فیزیکی (مالکیت زمین ،زیرساخت ،دسترسی به فناوریها و تجهیزات جدید انسانی) امنیـت غـذایی خانوارهـا ،آمـوزش و
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سطح مهارت ،سالمتی (مالی) سطح درآمد ،تولید محصول و ارزش آنها ،تعداد دام و ارزش آنها ،داشتن بازارهای فعـال،
دسترسی به تسهیالت و اعتبارات ،بیمه (طبیعـی) میـزان پوشـش درخـت ،نـرخ جنگـلزدایی ،کیفیـت مـدیریت مراتـع،
خانوارهای عهدهدار احیای جنگل (اجتماعی) مشارکت ،نقش زنان ،دسترسی عادالنه به منابع (
)Usamah (2013

اجتماعی) اعتماد ،انسجام اجتماعی ،همبستگی ،مشارکت ،احترام به فرهنگ و ارزشها ،ارتباطات و اطالعـات اقتصـادی)
درآمد ،پسانداز ،تنوع معیشت ،اشتغال (نهادی) آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی ،طرحهای کاهش خطر ،سیاستهای
مدیریت بحران (فیزیکی) سالمت و بهداشت ،امکانات تأسیسات ،شبکه حملونقل ،مسکن(

Sharifi and
)Yamagata(2014

محی زیستی و اکولوژیکی ) تنـوع زیسـتی ،نـرخ فرسـایش ،نزدیکـی بـه زیسـتگاههای مختلـف ،بازسـازی جریـان آب
زیرساختی) آب ،انرژی ،پیکربندی فضایی و مکانی ،حملونقل ،ساختار دفـاعی ،پناهگـاه ،زیرسـاختهای سـبز ،مـدیریت
زباله ،فنّاوری و اطالعات ( امنیت ،اقتصاد) اشتغال ،جذب توریست ،بیمه ،انعطافپذیری و ثبات مالی) ،امنیـت اقتصـادی
(اجتماعی و جمعیتشناسی ،فرهنگ همکاری ،توزیع متعادل جمعیت ،تنوع فرهنگی ،انسجام اجتماعی ،تحصـیالت ،نـرخ
آگاهی ،نرخ فقر ،سطح درآمد ،سالمتی ،حس تعلق (نهادی) حکومت ،برنامهریزی(

صالحی و همکاران1390 ،

اقتصادی) وضعیت استخدامی ،سالمت اقتصادی ،اشتغال ،تنوع اقتصادی ،دسترسـی بـه خـدمات ،ثبـات اقتصـادی ،رشـد
اقتصادی ،سطح درآمد ،اسکان ( ،اجتماعی و فرهنگی) خصوصیات فردی ،باورهـا و اعتقـادات ،فراینـدهای جامعـه ،ثبـات
اجتماعی ،خصوصیات اجتماعی ،میزان مشارکت مردم ،ساختار خـانوادگی ،گرایشهـای اجتمـاعی ( ،کـاهش مخـاطرات)
کاربری اراضی ،برنامههای مقابله ،برنامه استمرار خدمات ،برنامه بازسازی ،برنامه حفاظـت از زیرسـاختها ،اسـتانداردها و
کدها ،کاهش مخاطرات و ارزیابی آسیبپذیری ،بیمه مخاطرات ،شبکه برق ( ،محی زیستی) مخاطرات ،آلودگیهـا ،تنـوع
زیستی ،پایداری زیستمحیطی ،خصوصیات جغرافیایی ( ،زیرساختی) شریانهای حیاتی ،مراکز حیاتی ،بناهای عمـومی (،
سازهای) واحدهای تجاری و صنعتی ،واحدهای مسکونی ،آثار باستانی ،تأسیسات خطرزا(

شریف نیا و زبردست1391 ،

سازگاری کاربریها با یکدیگر) فاصله از کاربریهای پرخطر) کاربریهای صـنعتی ،پمـپبنزین (فاصـله از کاربریهـای
امدادی)آتشنشانی ،بیمارستانها و درمانگاهها) ،دسترسی به شبکه معابر مناسب) دسترسی به شبکه معـابر ازنظـر نقـش
شبکه ،دسترسی به معابر کمخطر (ویژگیهای کالبدی بافت) تعداد طبقات ابنیه ،نوع دانهبندی دسترسی به فضـای بـاز)
دسترسی به پارک ،سطح اشتغال(

فرزاد بهتاش و همکاران1392 ،

کاهش مخاطرات) آموزش و مانورها ،نقش دولت و مدیریت شهری ،ارزیابی آسیبپذیری و ریسک ،مستندسازی ،رعایـت
آئیننامهها و استانداردها ،برنامه جامع مـدیریت شـرای اضـطراری ،پتانسـیل خطرپـذیری ،بیمـه مخـاطرات (زیرسـاختی
زیرساختهای حیاتی ،شریانهای حیاتی ،تأسیسات شهری ،تأسیسات عمومی ،تأسیسـات خطرنـاک (سـاختاری کالبـدی،
انسجام محالت ،کاربریها ،بافت و کالبد شهر ،فرم شهر ،ابنیه و سایتهای تاریخی (اقتصادی مالکیت ،وضعیت اشتغال و
میزان درآمد ،امنیت پایداری و ثبات اقتصادی ،نرخ رشد پویایی و تنوع اقتصادی (محی زیسـتی) تنـوع زیسـتمحیطی و
منابع طبیعی ،خصوصیات جغرافیایی ،پایداری محی زیستی (اجتمـاعی و فرهنگـی) عقایـد ،سـنن ،آدابورسـوم ،سـاختار
خانواده ،ایدئولوژی و جهانبینی ،قومیت نژاد و زبان ،حس تعلق ،سرمایه فرهنگی ،هویت و سـرمایه اجتمـاعی ،مشـارکت
عمومی ،جمعیت ،جنسیت ،توزیع و نرخ رشد جمعیت ،امنیت اجتماعی و فرهنگی ،درس پذیری از تجارب ،مهاجرت (

معرب 1395

تابآوری کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار در چهار بعد ساختار کالبـدی) راههـای دسترسـی- ،کاربریهـای
پرخطر ،وضعیت ابنیه و ،)...اجتماعی و فرهنگی) تراکم جمعیت ،کاربریهای آموزشی ،کاربریهای بهداشتی درمـانی و)...
محی زیستی)مخاطرات طبیعی ،پوشش گیاهی ،فیزیوگرافی و )...اقتصادی) بیکاری ،اشتغال ،کاربریهای تجاری و )...

با توجه به گستردگی کاربرد مفهوم تابآوری و تعدد شـاخصهای انتخابشـده بـرای بررسـی تـابآوری ،در ایـن
پژوهش جهت مطالعه دقیق و کسب نتایج روشن و صریح ،معیارهای تابآوری با رویکرد پایداری باغات شـهری بررسـی
میگردد.
در شهرها سیستمهای پیچیدهای از خدمات وجود دارند که دارای ارتباا تنگاتنگ با یکـدیگر هسـتند و هریـک در
مقابل تهدیدات طبیعی و انسانساخت متعددی قرار دارند و اختالل در هرکـدام از آنهـا موجـب مشـکالتی بـرای سـایر
سیستمها میگردد .باا یکی از عناصر تشکیلدهنده برخی از شهرهاست .باا در شهر ملکی است دارای ارزش خصوصـی
که درعینحال از ارزش باالی محی زیستی برای شهر و عموم مردم برخوردار اسـت (ارزش خصوصـی -ارزش عمـومی).
باا بهعنوان پوشش گیاهی و نوعی پوشش زمین اثر اکولوژیک فراوانـی بـر شـهرها دارد .اهمیـت موضـوع برنامـهریزی،
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شناخت و سعی در جلوگیری از تخریب بااها از طریق درک و هدایت روند تغییر در تقاضا بـرای بـاا اسـت .ایـن ابعـاد و
تخصصها و پیچیدگیها برای برنامهریزی اراضی باز نیـز صـادق اسـت .درواقـع شـاید اهمیـت اراضـی بـاز طبیعـی در
برنامهریزی شهرهای شدیداً اختالل یافته چون تهران ،حتی شایان توجه بیشتری باشد .الزم اسـت مـدیریت و نگهـداری
باغات بهگونهای باشد که بتواند در مقابل تهدیدات ایستادگی داشته و بهعبارتیدیگر تـاب آور باشـد .اصـطالح تـابآوری
شهری به توانایی جذب ،انطباق و پاسخ به تغییرات در یک سیستم شهری اشاره دارد .بررسی تـابآوری شـهری یکـی از
موارد حیاتی برای آمادگی شهر در برابر بالیای طبیعی و انسانساخت است .با افزایش میزان تـابآوری شـهرها میتـوان
خسارات ناشی از مخاطرات را به حداقل ممکن رساند .اهمیت این موضوع تا جایی است که برخی از آن بهعنوان الگـوی
جدیدی در تحوالت شهرسازی یاد میکنند (.)McEntire et al,2002:19

محدوده مورد مطالعه
منطقه یک شمالیترین منطقه تهران است ،مرز شمالی آن بر مرز شمال تهران (خطوا ارتفاعی  1800متر) منطبق است.
این منطقه از غرب توس رود دره درکه با منطقه  ،2از جنوب توس بزرگراههای چمران ،مدرس ،صـدر بـا منطقـه  3و از
جنوب شرقی توس بزرگراه ازگل با منطقه  4شهرداری تهران هممرز است .منطقه یک شهرداری تهران با توجه به مـرز
شمالی مصوب شورای شهر تهران مساحتی معادل 4574/2هکتار است؛ اما در عمل به دلیل رشد ساختوسـاز در منطقـه،
محدوده آن هممرز با محدوده  25ساله شهرداری تهران شده و بر این اساس مساحتی را در حدود  4816هکتـار داراسـت
(نهاد برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران.)1389،
کاربری عمده منطقه یک مسکونی است و حضور کاربریهای فـرا منطقـهای و فـرا شـهری بـهویژه کاربریهـای
بینالمللی دیپلماتیک و گردشگری در منطقه از اهمیت خاصی برخوردار هست .منطقه یک تهران به دلیـل قرارگیـری در
باالدست تهران و دارا بودن آبوهوای مناسب بیش از سایر مناطق موردتوجه اقشار پردرآمد بوده و جمعیت آن همواره در
حال افزایش است (نهاد برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران .)1389 ،این منطقه به لحاظ طراحی شـهری دارای
بافتی روستایی است و میتوان آن را باا شهر نامید .در شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه آورده شده است.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه یک

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی است .برای مقایسه شاخصها پرسشنامه تهیهشده که توس  20نفـر از
اعضــای هیئــتعلمی و کارشناســان متخصــص در حــوزه برنامــهریزی محی زیســت ،برنامــهریزی شــهری و روســتایی،
شهرسازی ،فضای سبز و باغبانی صورت پذیرفت (در فنهای تصمیمگیری و رتبهبنـدی تعـداد نمونـه بـا توجـه بـه نظـر
پژوهشگر و ماهیت موضوع و گستردگی متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه انتخاب میشود .همچنین ،تعداد نمونه تا
جایی در نظر گرفته میشود که پژوهشگر به اشباع نظـری دسـت پیـدا کنـد یعنـی بیشـتر از آن تعـداد جـواب همسـان
میدهد)(علیپور و همکاران.)11 :1395 ،
وزن دهی معیارها با روش  FANPصورت گرفته است .برای آمادهسازی الیههای رقومی ابتدا پوشش زمین از روی
تصاویر ماهوارهای لندست سال  2015استخراج شد .تصاویر مربوا به منطقه یک در نرمافزار  ENVI 4.8طبقهبندی شد.
سپس الیهها در محی  IDRISIفازی شدند و رویهم گذاری الیهها در  ARC MAPانجام شد .وزن هرکـدام از ایـن
معیارهای مؤثر در میزان تابآوری در الیهها تأثیر دادهشده و نقشهها ترکیب شدند تا میـزان تـابآوری مشـخص گـردد.
برای تعیین مؤلفههای پیشنهادی مطالعات متعددی انجام شد .سپس ابعاد و مؤلفههایی که ازنظـر کارشناسـان متخصـص
حوزه محی زیست ،جغرافیا و برنامهریزی شهری شـاخصتر بودهانـد پیشـنهاد گردیـد .در جـدول

2جـدول شـماره

ابعـاد

تابآوری باغات شهری آورده شده است ،کاربری باا بهعنوان یکـی از کاربریهـای شـاخص و حیـاتی شـهرها در نظـر
گرفتهشده است.
جدول شماره  .2ابعاد تابآوری
ابعاد
ساختاری -طبیعی
ساختاری -کالبدی
اجتماعی -اقتصادی

منبع
)Burton (2012), Gall (2013), Sharifi and Yamagata(2014

صالحی و همکاران ( )1390بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395
)Puente (1999), Cutter (2008), Cutter (2010), Burton (2012

صالحی و همکاران ( )1390بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395
Cutter (2010), Joerin and Shaw (2011),Usamah (2013) Sharifi and
)Yamagata(2014) Normandin et al (2011) Gall (2013) UNDP (2013

صالحی و همکاران ( )1390بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395

بحث و یافتهها
هدف از این پژوهش ،اول به دست آوردن تابآوری منطقه ،دوم بـه دسـت آوردن تـابآوری بخشهـای مختلـف بافـت
منطقه و سوم اولویتبندی ناحیههای مختلف بر اساس میزان تابآوری است تا با توجه به شناختی کـه از تحلیـل حاضـر
میشود به ارائه راهکار پرداخته شود .ابتدا ،با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی ضـریب اهمیـت هـر یـک از ابعـاد و
معیارها در میزان تابآوری کاربری اراضی شهری مشخص خواهد شد .سپس با توجه بـه هـر یـک از معیارهـا ،یکالیـه
اطالعاتی تولید خواهد شد .بعد از تولید این الیهها ،تمام این الیهها با اعمال وزن آنها ،رویهم گذاری شـده و یکالیـه
اطالعاتی نهایی تولید خواهد شد؛ که نشاندهنده میزان تابآوری قسمتهای مختلف منطقه با توجه به معیارهای تحقیق
است .درنهایت به اولویتبندی تابآوری باغات نواحی مختلف منطقه پرداخته خواهد شد .در ادامه به ذکـر تمـام مراحـل
پرداخته میشود.
ابتدا عوامل مؤثر بر تابآوری باغات از متون نظری و تجربی و تبادلنظر با اساتید دانشگاهی و کارشناسان استخراج
شد و سپس ابعاد و معیارها مشخص شدند .برای این پژوهش نمودار شبکهای ،سه بعد اصلی و معیارهای مربوا به آنهـا
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در نمودار  1آورده شده است .بهمنظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامههای مقایسات زوجـی طراحـی و بـین  20نفـر
اعضای هیئتعلمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامهریزی محی زیست ،برنامهریزی شـهری و شهرسـازی توزیـع
شد .با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در جدول  3استفاده گردید.

نمودار  .1وابستگی درونی و بیرونی ابعاد و معیارهای تابآوری باغات شهری

برخالف فرآیند تحلیل سلسهمراتبی ( )AHPکه ارتباا بین معیارها ،زیر معیارها سلسله مراتبی و یکسویه است ،در
فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)ANPافزون بر ارتباا سلسهمراتبی در بخشهایی از مدل ممکن است معیارها و زیر معیارها با
یکدیگر ارتباا و وابستگی متقابل داشته باشند .جدول  3وابستگی درونی ابعاد تابآوری باغات را نشان میدهد.
جدول شماره . 3وابستگی درونی ابعاد تابآوری باغات
ابعاد
ساختاری-طبیعی
ساختاری-کالبدی

ساختاری-طبیعی


ساختاری کالبدی


اجتماعی-اقتصادی
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اجتماعی-اقتصادی
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تولید الیههای تابآوری باغات با توجه به معیار منابع آبی
برای تولید این الیه از نقشههای منابع آبی مهم منطقه یک که جهت آبیاری باغات استفاده میگردد استفادهشده است.
شکل  2تابآوری زیر معیار چاهها و شکل  3تابآوری زیر معیار رودهای منطقه یک را نشان میدهـد .در جـدول  4نـوع
تابع و نقاا کنترل معیار منابع آبی آورده شده است.
جدول شماره  .4نوع تابع و نقاط کنترل معیار منابع آبی
نقاا کنترل
معیار

سنجه

نوع تابع

d

c

b

رود
منابع آبی

چاه

خطی کاهشی

750

100

شکل شماره  .2میزان تابآوری باغات با توجه به معیار منابع آبی (چاه)

a
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شکل شماره  .3میزان تابآوری باغات با توجه به معیار منابع آبی (رود)
تولید الیههای بعد ساختاری کالبدی تابآوری باغات منطقه یک
برای تولید الیههای این بعد ،البههای سازگاری کاربریهای مجاور (شکل ،)4راههای مواصالتی (شکل  ،)5نزدیکـی بـه
پارکها و فضاهای باز (شکل ،)6فاصله از ایستگاههای آتشنشانی (شکل  ،)7فاصله از کاربریهای پرخطـر (جایگاههـای
سوخت)(شکل  )8و کاربری دوم باغات (شکل  )9با استفاده از نقاا کنترل و نوع تابع فازی شدند .نقاا کنترل و نوع تـابع
فازی جهت استانداردسازی نقشههای معیارهای بعد ساختاری -کالبدی منطق فازی در جدول  5آمده است.
جدول شماره  .5نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشههای معیارهای بعد ساختاری -کالبدی منطق فازی
بعد

معیار

نوع تابع

کاربریهای سازگار مجاور

خطی افزایشی

راههای مواصالتی
نزدیکی به پارکها و فضاهای باز
فاصله از ایستگاههای آتشنشانی
فاصله از کاربریهای پرخطر (جایگاههای سوخت)
کاربری دوم باغات

خطی افزایشی
خطی کاهشی
خطی کاهشی
خطی افزایشی
خطی کاهشی

نقاا کنترل
d

c

ساختاری -کالبدی

2400
2500

0
200

6

1

b
5

a
1

3100

30

3500

شکل شماره .4میزان تابآوری معیار سازگاری کاربریهای مجاور بعد ساختاری -کالبدی باغات منطقه یک تهران

300
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شکل شماره  .5میزان تابآوری معیار فاصله از راههای مواصالتی بعد ساختاری -کالبدی باغات منطقه یک تهران

شکل شماره  .6میزان تابآوری معیار نزدیکی به پارکها و فضاهای بازنشانی بعد ساختاری -کالبدی باغات منطقه یک تهران
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شکل شماره  .7میزان تابآوری معیار فاصله از ایستگاههای آتشنشانی بعد ساختاری -کالبدی باغات منطقه یک تهران

شکل شماره  . 8میزان تابآوری معیار فاصله از کاربریهای پرخطر (جایگاههای سوخت) بعد ساختاری-کالبدی باغات منطقه یک
تهران
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شکل شماره  .9میزان تابآوری معیار کاربری دوم باغات بعد ساختاری -کالبدی باغات منطقه یک تهران
تولید الیههای بعد اجتماعی -اقتصادی تابآوری باغات

برای تولید الیههای این بعد معیارهای جمعیت (شکل  ،)10مالکیت (شکل  ،)11قیمت زمـین (شـکل  ،)12اشـتغال
(شکل  )13و بیکاری (شکل  )14بر اساس نقاا کنترل و نوع تابع فازی شده است .در جدول  6نوع تـابع و نقـاا کنتـرل
معیارهای بعد اجتماعی-اقتصادی آورده شده است.

بعد

جدول شماره  .6نوع تابع و نقاط کنترل معیارهای بعد اجتماعی-اقتصادی
نقاا کنترل
نوع تابع
معیار

اجتماعی -اقتصادی

d
400

c
0
1
0

جمعیت (نفر در هکتار)
مالکیت

خطی کاهشی
خطی افزایشی

قیمت زمین

خطی کاهشی

5

بیکاری

خطی کاهشی

12

اشتغال

خطی افزایشی

b

a

3

1

100

75
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شکل شماره  .10میزان تابآوری معیار تراکم جمعیت بعد اجتماعی-اقتصادی تابآوری باغات منطقه یک تهران

شکل شماره  .11میزان تابآوری معیار مالکیت بعد اجتماعی-اقتصادی تابآوری باغات منطقه یک تهران
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شکل شماره  .12میزان تابآوری معیار قیمت زمین بعد اجتماعی-اقتصادی تابآوری باغات منطقه یک تهران

شکل شماره  .13میزان تابآوری معیار اشتغال بعد اجتماعی-اقتصادی تابآوری باغات منطقه یک تهران

139

شهر پایدار ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1397

140

شکل شماره  .14میزان تابآوری معیار بیکاری زمین بعد اجتماعی-اقتصادی تابآوری باغات منطقه یک تهران

تولید نقشه نهایی تابآوری باغات شهری منطقه یک تهران
کلیه عوامل مؤثر در تابآوری باغات شهری که امکان تهیه آنها بهصورت الیههای رقومی وجود داشته است و در سطح
منطقه دارای تغییرات بوده بهصورت جداگانه تهیه و رویهم گذاری شدند و یکالیه نهایی به دست آمد .از تطـابق الیـه
بهدستآمده با الیه باغات موجود در منطقه یک ،الیه تابآوری باغات تهیه شد .شکل  15الیه تابآوری باغـات شـهری
منطقه یک را نشان میدهد .برای تعیین تابآوری باغات منطقه یک ،پـنج طبقـه کـامالً تـاب آور ،تـاب آور ،تـابآوری
متوس  ،آسیبپذیر و کامالً آسیبپذیر تعریفشده و در شکل  16این طبقهبندی نشان دادهشده است.

شکل شماره  .15میزان تابآوری باغات شهری منطقه یک تهران بر اساس ابعاد و معیارهای پژوهش
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شکل شماره  .16طبقهبندی تابآوری باغات شهری منطقه یک تهران

نتیجهگیری
پس از تعیین و شناخت ابعاد و معیارهای تابآوری باغات شهری با رویکرد پایداری باغات ،مدل مفهومی آن ایجاد شد تـا
بتوان در راستای کاهش آسیبپذیری و تقویت تابآوری باغات و ساماندهی آنها پیشنهادهای الزم ارائه گردد .با استفاده
از تحلیل شبکهای فازی ضریب اهمیت هریک از ابعاد و معیارها در میزان تابآوری باغات شهری مشخص شد .سپس بـا
توجه به هر یک از معیارها ،یکالیه اطالعاتی تولید شد .بعد از تولید این الیـهها ،تمـامی الیـهها بـا اعمـال وزن آنهـا،
رویهم گذاری شدند و یکالیه اطالعاتی نهایی به دست آمد .که نشـاندهنده میـزان تـابآوری قسـمتهای مختلـف
منطقه با توجه به معیارهای تحقیق است .سپس باغات منطقه یک ازنظر میزان تابآوری طبقهبندی شـدند .نتیجـهگیری
زیر حاصل مطالعه ابعاد مختلف تابآوری باغات شهری میباشد.
پس از شناسایی عوامل تأثیرگذار در میزان تابآوری ساختاری -طبیعی باغات ،این عوامل در منطقه یـک ارزیـابی
شد .نتایج حاصل از این ارزیابی نشان میدهد که جهت تأمین آب موردنیاز باغات تاکنون منابع آبی متفاوتی مورداسـتفاده
قرارگرفته است و گسترش استفاده از چاهها بجای رودها و قناتها برای آبیاری تهدیدی برای باغات محسـوب میشـود.
معیار ترکیب و توزیع عناصر ساختاری سیمای سرزمین نیز تأثیر مهمی در ارتقاء میزان تابآوری باغات دارد .این معیـار از
چهار مؤلفه تعداد لکه ،نسبت مساحت طبقه ،متوس اندازه لکه و شاخص میـانگین شـکل تشکیلشـده اسـت .باغـات در
منطقه یک ریزدانه هستند و به دلیل ساختوساز و توسعه تخریبشده و لکههای بزرب بـه لکـههای کوچـک و گسسـته
تبدیلشدهاند .بررسی عوامل ساختاری -کالبدی تابآوری باغات در منطقه یک نشان میدهد که سـازگاری کاربریهـای
مجاور نقش زیادی در تابآوری باغات شهری دارند.
هرچه کاربریهای مجاور کمتر کارکردهای طبیعی باغات را مختل کند سازگارتر بوده و تابآوری باغات را افزایش
میدهد .معیار راههای مواصالتی تأثیر مهمی در تابآوری باغات دارد .زیرا هرچه شبکه دسترسی بیشتر توسعهیافته اسـت
ورود و دستاندازی به باغات و تخریب آنها شدت بیشتری یافتـه اسـت .کـاربری دوم باغـات اهمیـت زیـادی در بقـا و
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پایداری باغات داشته است بهنحویکه هرچه کاربری دوم با کارکرد طبیعی باغات منطبقتر بوده باا تـاب آور تـر اسـت.
فاصله از ایستگاههای آتشنشانی در هنگام وقوع آتشسوزی اهمیت زیادی در کنترل حادثه و جلوگیری از شـدت یـافتن
خسارت وارده به باغات دارد .فاصله از کاربریهای پرخطر (جایگاههای سوخت) موردی اسـت کـه بایـد موردتوجـه قـرار
بگیرد زیرا در صورت وقوع هرگونه سانحهای در این مراکز و تقویت احتمال و شدت آتشسوزی بهواسطه مـواد اشـتعالزا
باغات بشدت تحت تأثیر قرارگرفته و دچار حریق و تخریب و نابودی کامل میشود .نزدیکی به پارکهـا و فضـاهای بـاز
بهعنوان تقویتکننده کارکردهای طبیعی باغات نقش مهمی در تابآوری باغات دارد .پارکها و فضاهای سـبز از یکسـو
ضمن تأمین نیاز شهروندان به فضاهای سبز و کاهش فشار بر باغات بقای آنها را ممکنتر سـاخته و از سـوی دیگـر بـا
جذب بخشی از آالیندههای هوا باغات را تابآورتر مینماید .بررسـی عوامـل تأثیرگـذار در میـزان تـابآوری اجتمـاعی-
اقتصادی تابآوری باغات مبین این است که معیار تراکم جمعیت نقش زیادی در ارتقاء میزان تـابآوری باغـات شـهری
دارد .در این معیار ،تراکم جمعیت برحسب نفر در هکتار مورد ارزیابی قرار گرفت.
هرچه تراکم جمعیت بیشتر باشد تابآوری باغات کاهشیافته و آسیبپذیری بیشتر میشود .معیـار مالکیـت ازنظـر
نوع مالکیت باغات موجود در منطقه یک و تأثیر انواع مالکیت بر بقای باغات بررسی شـد کـه نشـان میدهـد باغـات بـا
مالکیت خصوصی دارای بیشترین تخریب و آسیبپذیرتر و باغات با مالکیت عمومی تاب آور تر بوده اسـت .معیـار قیمـت
زمین بر اساس قیمت هر مترمربع باغات منطقه یک در نواحی دهگانه و اثر آن بر تـابآوری باغـات نشـان میدهـد کـه
قیمت زمین از مهمترین تهدیدات باغات منطقه یک است زیرا رانت موجود و تغییرات کاربری بخش زیـادی از باغـات را
تخریب نموده و مالکین برای دستیابی به سود بیشتر تمایل زیادی به تبدیل باغات به سایر کاربریها دارند .معیار بیکاری
در مقایسه با معیارهای دیگر تأثیر کمتری در میزان تابآوری باغات منطقه یک دارد .در این معیـار نـرخ بیکـاری لحـاظ
شده است .ارزیابیها نشان میدهد که منطقه یک در این معیار تاب آور است.
در این پژوهش ضمن بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر تابآوری باغات ،هـر یـک از عوامـل در منطقـه یـک
بررسی شد .نتایج حاصل از ارزیابیها نشان میدهد که میزان تابآوری باغات منطقه یک در حد متوسـ اسـت .توسـعه
شهری عامل تخریب باغات است .در ایرانشهرها درجایی مکانیابی شدهاند که بهرهوری اقتصادی قوی داشته است و بـا
توجه به اینکه پایه اقتصاد معیشتی درگذشته بر اساس تولید فالحتی و کشاورزی بوده است ،شهرها در میان مرغوبترین
اراضی کشاورزی و باغی ساختهشدهاند .هنگام افزایش جمعیت ناشی از زادوولد و مهاجرت به ایـن سـکونتگاهها ،باغـات
اطراف جهت سکونتگاههای جدید در نظر گرفته میشود.
یکی از دالیل تخریب باغات ،افزایش قیمت زمین نسبت به درآمد اقتصادی حاصل از این باغات است کـه بشـدت
باغداران را به تخریب و تغییر کاربری آنها تشویق میکند .از سایر عوامل مؤثر بر باغات میتوان به شاخصهای اقلیمـی
اشاره نمود که در این پژوهش به دلیل وجود تنها یک ایستگاه هواشناسی و یکسان بودن دادهها در کل منطقـه از آنهـا
صرفنظر شده است .دیگر عامل مؤثر بر تابآوری باغات قـوانین ،ضـواب و مقـررات اسـت کـه امکـان رقـومی شـدن
اطالعات این معیار مقدور نبوده و در پهنهبندی منطقه یک اعمال نشده است اگرچه این عامـل بسـیار مهـم در پایـداری
باغات در مدل مفهومی لحاظ شده است .در منطقه یک بـرای کـاربری دوم کـاربری مسـکونی بیشـتر موردتوجـه اسـت
مجوزهای باا مسکونی و گرایش به ساختوساز برای توجیه اقتصـادی نگهـداری از بااهـا از دالیـل ایـن توجـه اسـت
دانهبندی باغات نقش مهم در کاربری دوم آنها دارد ،برای مثـال بـاا -مسـکونیها ریزدانهانـد و بااهـایی بـا کـاربری
آموزشی و اداری دانه درشتتر خواهند بود.
بنابراین برای تاب آوری بااهای شهری در تهران برای رسیدن به پایداری باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
 نیاز است تا با مطالعات جامع و همهجانبه با مشارکت نهادهای ذیرب وضعیت کنـونی باغـات ازنظـر وسـعت،
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موقعیت و کیفیت توس کارشناسان بررسی و مکتوب گردد.
 آتش زدن باغات و تخریب آنها جهت تغییر کاربری توس مالکین تهدیدی برای بقای بااهاسـت .الزم اسـت
نهادهای مسئول ضمن بهکارگیری مشوقها و مجازات الزم و کارآمد از وقوع این پدیده جلوگیری نمایند .و در
صورت اقدام مالکین به سوزاندن باغات فارا از هرگونه نتایج حاصل از دالیـل وقـوع حریـق از ساختوسـاز و
تغییر کاربری ممانعت نموده و مالک و ارگانهای مسئول بر اساس ضـواب پیشبینیشـده متعهـد بـه کاشـت
درختان و بازسازی فضای سبز شوند.
 شهرداری و سایر ارگانهای مسئول در صورت تمایل مالکان باا را به قیمتی که دالالن خریـداری میکننـد از
مالکان خریده و در صورت وجود زیرساختهای الزم بهعنوان کاربری دوم با تضـمین حفاظـت بـاا در اختیـار
سازمانها ،ادارات و مجموعههای عالقهمند قرار داده و زمینه بهرهبرداری برنامهریزیشده از باغـات را فـراهم
آورند.
 شناسایی کاربریهای وابسته به فضای سبز و استقرار آنها در باغات ضمن تأمین سود بـرای مـالکین ،انگیـزة
الزم جهت حفاظت از باغات را فراهم میکند .استقرار کافه ،رستوران و سایر کاربریهای سازگار در باغات بـه
دلیل برخورداری از فضای سبز مطلوب و جذب عالقهمند نمونهای از این راهکار است.
 با توجه به اینکه بخش زیادی از تغییر کاربریها توس نهادهای حکومتی ،به دلیل نفوذی که دارند و با عـدم
رعایت قوانین صورت میگیرد ضروری است تمام نهادها به رعایت قوانین ملزم شوند.
 امروزه وجود باغات و فضاهای سبز در مناطق شهری از مطلوبیت باالیی برخـوردار اسـت و شـهروندان تمایـل
زیادی به سکونت در نواحی سبز دارند .مجاورت و نزدیکی به باغات بر ارزش ساختمانهای مسکونی میافزاید
و درصورتیکه سازوکار مناسبی فراهم شود میتوان ارزش ایجادشده به دلیل وجـود بـاا را بـه مالکـان آنهـا
پرداخت که بیشک بهعنوان مشوقی کارا جهت حفظ باغات عمل خواهد کرد.
 وجود زد و بندهای غیرقانونی و توافقات نانوشته بین مالکان و ارگانهای مسئول نقش بسزایی در تغییر کاربری
باغات دارد .تدوین دستورالعملهای شفاف و روشن جهت تغییر کاربری اراضی به همراه نظارتهای بیـرون از
سازمان مسئول عالوه بر اینکه خود نظارتی سازمان مسـئول را افـزایش میدهـد زمینـه وقـوع هرگونـه زد و
بندهای غیرقانونی را کاهش داده و از بین میبرد.
 الزم است شهروندان و سازمانهای غیردولتی ( NGOها) اهمیت و ضرورت وجود و حفظ باغات را دریابند و با
اثرات آنها بر بقای شهرها و تنظیم کارکردهای مطلوب اکوسیستم شـهری آشـنا شـوند .افـزایش حساسـیت
شهروندان به تخریب باغات و ایجاد مطالبه گری میتواند بهعنوان بخش نظارتی و مراقبتی توس ارگانهـای
مسئول به کار گرفته شود.
 اگرچه تمایل به ساخت سکونتگاههای جدید در اراضی باغی و کشاورزی بر کسی پوشیده نیست اما الزم اسـت
برنامهریزیهای الزم جهت ساخت سکونتگاهها در اراضی بایر و لمیزرع بجای باغات انجام گیرد.
 بااهای شهری ازجمله زیستگاههایی هستند که با حفاظت از آنها میتوان تنوع زیستی داخـل شـهر را بهبـود
بخشد و ازآنجاییکه تغییرات اجتماعی محی یـا بسـتر بااهـا ،تغییـرات خنثـی نیسـتند و چگـونگی تغییـرات
محی زیست و ایجاد طبیعت جدید وابسته به طبقه ،جنس ،نژاد و قومیت است ،ابتدا بایـد قطبهـای گونـاگون
اجتماعی -طبیعی در فرایند توسعه شهر تعریف شود و سپس بااها با سـاختار اکولـوژیکی – اجتمـاعی در ایـن
قطبها بهتفصیل در مقیاس خرد بررسی شوند.
 با توجه به نتایج فوق تدوین برنامه توسعه پایدار محلی و انجام ارزیابی استراتژیک محی زیسـتی بـرای تطـابق
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طرحها در سطح محلی با اهداف مربوا به شبکه حفاظت فضاهای سبز شـهری در مقیـاس کـالن و حفاظـت
 همچنین آموزش ساکنین شهری درباره طبیعت و حفاظت جهت جلـب. پیشنهاد میشود،بااها در مقیاس خرد
.حمایت از سوی ساکنین و خبرگان اهمیت دارد
منابع
) بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میـزان تـابآوری در برابـر زلزلـه و ارائـه راهکارهـا درزمینـه1391( فاطمه،) شریف نیا1
 دانشکده هنرهای زیبا دانشکده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی،) شهر تهران:برنامهریزی شهری (نمونه موردی
. دانشگاه تهران،شهرسازی
:) طراحی و سازماندهی حفاظتی–گردشگری باغات حاشـیه شـهر (مطالعـه مـوردی1392( حسن، سجاد و دارابی،) شمشیری2
.59-72  صص،1  شماره.11  دوره، فصلنامه انسان و محی زیست،)سراب قنبر کرمانشاه
) بررسی میزان تابآوری محیطی بـا1390 ( محمدرضا، هاجر؛ فرزاد بهتاش، محمدتقی؛ سرمدی، اسماعیل؛ اقابابایی،آو صالحی
.99-112  صص،59  شماره،37  دوره، مجله محی شناسی،استفاده از مدل شبکه علیت
) ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای1392( علی، محمدتقی؛ عسگری، محمدعلی؛ پیر بابایی، محمدرضا؛ کی نژاد،) فرزاد بهتاش4
.33-42  صص،3  شماره،18  دوره، معماری و شهرسازی- مجله هنرهای زیبا،تابآوری کالنشهر تبریز
 منطقـه یـک:) ارزیابی تابآوری کاربری اراضی شهری بـر پایـه رویکـرد توسـعه پایـدار (نمونـه مـوردی1395( یاسر،) معرب5
. دانشگاه تهران، دانشکده محی زیست، پایاننامه کارشناسی ارشد،)شهرداری تهران
 مهندسـین، ) مطالعات و ساماندهی بااها و اراضی مزروعـی تهـران1389() نهاد برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران6
.مشاور بافت شهر
7) Adger, W. N. (2000) Social and ecological resilience: are they related?. Progress in human
geography,Vol 24, No 3, pp.347-364.
8) Alberti, M., & Marzluff, J. M. (2004) Ecological resilience in urban ecosystems: linking urban
patterns to human and ecological functions. Urban ecosystems, Vol 7 No 3, pp.241-265.
9) Brand, F., & Jax, K. (2007). Focusig the meaning (s) of resilience: resilience as a descriptive concept
and a boundary object. Ecology and society, Vol. 12, No.1, pp.1-15.
10) Burton, C. G. (2012). The Development of Metrics For Community Resilience to Natural Disasters.
(Doctoral dissertation). Retrieved from, https://scholarcommons.sc.edu.
11) C. A., Ahmed, & A. K., Jackson, & R., McKinnie, & D., Rubinoff, & P., Stein, & A., White, A.
(2008) Coastal Community Resilience in the Indian Ocean Region: A Unifying Framework,
Assessment, and Lessons Learned. In Solutions to Coastal Disasters , Vol.212, pp. 683-690
12) Cutter, S. L., & Director, H. (2008) A framework for measuring coastal hazard resilience in New
Jersey communities. White Paper for the Urban Coast Institute.
13) Cutter, S. L. & Burton, C. G. & Emrich, C. T. (2010). Disaster resilience indicators for
benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management,
Vol.7, No. 1,pp.1-24.
14) Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses.
Global environmental change, Vol.16, No.3,pp. 253-267.
15) Gall, M. (2013). From social vulnerability to resilience: measuring progress toward disaster risk
reduction. UNU-EHS.
16) Godschalk, D. R. (2003). Urban hazard mitigation: creating resilient cities. Natural hazards review,
Vol. 4, No. 3, pp.136-143.
17) Henstra, D. & Kovacs, P. & McBean, G. & Sweeting, R. (2004) Background paper on disaster
resilient cities. Toronto: Institute for Catastrophic Loss Reduction.
18) Henstra, D. & Kovacs, P. & McBean, G. & Sweeting, R. (2004) Background paper on disaster
resilient cities, Institute for Catastrophic Loss Reduction, Toronto/ London, ON (July 10, 2007).
19) Holling, C. S. & Gunderson, L. H. (2002) Resilience and adaptive cycles. In: Panarchy:
Understanding, Transformations in Human and Natural Systems,Vol.12, No.1,pp. 25-62.

145

بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تابآوری در پایداری باغات شهری

20) Joerin, Jonas, & Shaw, Rajib. (2011) Chapter 3 Mapping Climate and Disaster Resilience in Cities,
Climate and Disaster Resilience in Cities (Community, Environment and Disaster Risk
Management, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 6 , pp.47 – 61.
21) Johnson, M. P. (2001) Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and
proposed research agenda. Environment and planning A,Vol. 33 No.4, pp.717-735.
22) Klein, R. J. & Nicholls, R. J. & Thomalla, F. (2003) The resilience of coastal megacities to weatherrelated hazards. Building Safer Cities, pp.101-120.
23) Mayunga, J. S. (2007) Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a
capital-based approach. Summer academy for social vulnerability and resilience building, A draft
working paper prepared for the summer academy for social vulnerability and resilience building, 22
– 28 July 2007, Munich, Germany
24) McEntire, D. A. & Fuller, C. & Johnston, C. W. & Weber, R. (2002) A comparison of disaster
paradigms: The search for a holistic policy guide. Public Administration Review, Vol 62, No 3,
pp.267-281.
25) Normandin, J. M. & Therrien, M.C. & Tanguay, G.A. (2011).City strength in times of turbulence:
strategic resilience indicators, Urban Affairs Association 41st Conference, New Orleans.
26) Perrings, C. (2006) Resilience and sustainable development. Environment and Development
Economics, Vol 11, No 4, pp 417-427.
27) Puente, S. (1999) Social vulnerability to disasters in Mexico City: An assessment method, Chapter,
No 9, pp. 295-334.
28) Sharifi, A. & Yamagata, Y. (2014) Major principles and criteria for development of an urban
resilience assessment index. In Green Energy for Sustainable Development (ICUE), 2014
International Conference and Utility Exhibition on (pp. 1-5). IEEE.
29) UNDP Drylands Development Centre (2013) Community Based Resilience Analysis (CoBRA):
Conceptual Framework and Methodology, version May 17, 2013.
30) Usamah, M. ( 2013) Land tenure security and resilience to multiple disasters: a study of Camalig
municipality, province of Albay, the Philippines, Doctor of Philosophy (PhD), Mathematical and
Geospatial Sciences, RMIT University.

