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چکیده
کالنشهرها جمعیت قابلتوجهی را در خود جایدادهاند و مملو از فضاهای انسانساخت میباشد .بهـره جسـتن از
رویکرد تابآوری کاربری اراضی شهری به برنامهریزان و مدیران شهری امکان میدهد تا هنگـام وقـوع بالیـای
طبیعی با داشتن آمادگی کافی ،احتمال وقوع خسارتهای جـانی و مـالی را بـه حـداقل برسـاند .هـدف پـژوهش
شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر تابآوری ساختاری-طبیعی و تعیین شاخصهای ارزیـابی تـابآوری کاربریهـای
شهری در منطقه  4شهر تهران است .پژوهش حاضـر در گـروه تحقیقـات کـاربردی قـرار دارد .بـرای جمـعآوری
اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در قالب روش کتابخانـهای بـا مـرور متـون نظـری و
تجربی مرتب با موضوع تحقیق ،چارچوب نظری پژوهش تدوین شد و در قالب روش میدانی نیز بهوسیله مشاهده
در محی موردمطالعه ،اطالعاتی در مورد منطقه موردمطالعه جمعآوری شد .معیارها و عوامل مـؤثر بـر تـابآوری
کاربری اراضی با مرور منابع تهیهشده و برای تهیه لیست نهایی معیارها و اولویتبندی آنها از پرسشنامه اسـتفاده
شد .پس از تکمیل پرسشنامهها توس  20نفر از اعضای هیئتعلمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامهریزی
شهری و روستایی ،برنامهریزی محی زیست و شهرسازی ،معیارها با روش  FANPوزن داده شـد .پوشـش زمـین
استخراجشده از روی تصاویر ماهوارههای لندست سـال  ،2017در نرمافـزار  ENVI 4.8طبقهبنـدی شـد .سـپس
الیههای طبقهبندیشده در محی  IDRISIفازی و در  ARC MAPرویهم گذاری شد .با تأثیر وزن هرکدام از
معیارهای مؤثر در میزان تابآوری الیهها و ترکیب نقشهها ،میزان تابآوری مشخص گردید .نتایم پژوهش نشـان
میدهد که میانگین تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی این منطقه  0/86و تاب آور است.
واژگان کلیدی :تابآوری ،سکونتگاههای شهری ،کاربری اراضی ،منطقه  ،4کالنشهر تهران.

 . 1نویسنده مسئول

Email: jalaliyan_e@yahoo.com
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مقدمه
جمعیت شهری دنیا هرساله  55میلیون نفر افزایش مییابد و پیشبینیها نشان میدهد که  75درصد جمعیت دنیا در سال
 2020در شهرها ساکن خواهند بود (ضرابی و همکاران .)78 :1391،شهرها با اشغال وسعت کمی از کـل زمـین ،جمعیـت
زیادی را درون خویش جایدادهاند ( .)Forman,2008:408از  1146شهر بـا حـداقل  500000نفـر جمعیـت در سـال
 679 ،2018شهر ( 59درصد) درخطر ابتال به حداقل یکی از شش نوع فاجعه طبیعی یعنـی طوفـان ،سـیل ،خشکسـالی،
زمینلرزه ،زمینلغزش و فوران آتشفشان قرار داشتند ( .)UN,2018:9جمعیت زیاد ساکن شهرها ،وقوع بالیای طبیعـی
و حوادث انسانی سکونتگاههای شهری را بیشازپیش آسیبپذیر نموده است .با توجه به اینکـه امکـان دور نمـودن همـه
انسانها از مناطق خطر وجود ندارد الزم است بتوان با کاربرد توأم روشهای سازهای و غیر سازهای سـکونتگاهها را تـاب
آور نمود (بدری و همکاران .)23 :1393،زمین اساس منابع طبیعی محسوب میشود و در طول تاریخ انسان مواد موردنیـاز
برای تغذیه ،سوخت ،پوشاک و مسکن خود را از آن تأمین نموده است (سعیدی و مشرف دهکـردی .)12 :1392،کـاربری
زمین ،جنبههای فضایی همه فعالیتهای انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگـی او نشـان میدهـد
(شکوئی .)253 :1373،برنامهریزی کاربری زمین ،یکی از اقدامات در زمینه برنامهریزی شهری است کـه میتوانـد سـهم
مؤثری در کاهش ریسک بالیا ایفا کند (معرب و امیری .)150 :1397،برنامهریزی کاربری اراضی شـهری مجموعـهای از
فعالیتهای هدفمند است که محی مصنوع را سامان میدهد و قابلیت مناسبی برای درک و لحـاظ مخـاطرات در فراینـد
توسعه شهری دارد و بر اساس مخـاطره نگـری ،آینـدهنگری ،نظامیافتـه و تصـمیم مبنـا و اقـدام پیشـگیرانه ،بـر تغییـر
آسیبپذیری شهری متمرکزشده است و به کاهش اثرات و پیشگیری از فجایع مدد میرساند (بمانیان و همکـاران:1392،
 .)6آسیبپذیری و تابآوری دو مفهوم در مقابل یکدیگرند .هرچه آسیبپذیری بیشتر باشد تـابآوری کـاهش مییابـد و
بالعکس .بسیاری از محققان تابآوری را توانایی درونی یک سیستم یا جامعه بـرای مقاومـت در برابـر آثـار و پیامـدهای
رویدادهای طبیعی و اجتماعی میداننـد بهنحویکـه قـادر باشـد از رویـداد تـأثیر نپـذیرد (معـرب و امیـری.)150 :1397،
تاب آوری شهری حد یا میزانی است که در آن میزان شهرها قادر به تحمل تغییر هستند قبل از اینکه به مجموعه جدیدی
از ساختارها و فرآیندها باز سازماندهی شوند (پریور و همکاران .)1392،به دلیل افزایش جمعیت و قرارگیری بیشتر شهرها
در برابر خطرات و بالیای طبیعی و انسانساخت که ناشی از تخریب روزافزون اکوسیستمهای طبیعی در چند دهه گذشـته
است لزوم رسیدن به تابآوری و برنامهریزی در شهرها به دلیل ارزیابی وضعیت فعلی شهرها ،رسیدن به درک درسـت از
پتانسیلها و محدودیتها و پیشبینی وضعیت آینده و بس استراتژیهای مناسب برای توسعه شـهری ،بیشـتر احسـاس
میشود (یوسف زاده و همکاران .)16 :1396،برنامهریزی کاربری زمین میتواند بـهعنوان ابـزاری بـرای ارتقـا تـابآوری
سکونتگاههای شهری استفاده شود .اگرچه موضوعات مربوط به تابآوری سالها موردتوجه محققان بوده است و مطالعات
و پژوهشهای متعددی در زمینه مفهوم تابآوری و کاربرد آن در حوزههـای مختلـف علـوم موجـود اسـت امـا در حـوزه
تابآوری کاربری اراضی بهویژه سکونتگاههای شهری نیاز به بررسی و پژوهش بیشتر احساس میشود .در ایـن تحقیـق،
ضمن شناسایی ابعاد تابآوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری در منطقـه  ،4معیارهـا اسـتخراج میگـردد تـا بـا
استفاده از معیارها و بعضاً زیر معیارها شناخت وضعیت حاصل شود .سؤال اصلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت :مؤلفـههای
تابآوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری در منطقه  4چیست؟ و کـاربری اراضـی شـهری منطقـه  4شـهرداری
تهران ازنظر تابآوری ساختاری-طبیعی در چه شـرایطی قـرار دارد؟ درنهایـت اقـدامات مناسـب بـرای افـزایش میـزان
تابآوری را ارائه دهد .مطالعات ارزیابی تابآوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری سعی میکنـد تـا ضـمن ارائـه
مفاهیم آسیبپذیری ،و تابآوری و تعیین ابعـاد و مؤلفـههای آن ،چـارچوب مطالعـه بـرای مطالعـات حـوزه تـابآوری را
مشخص و تقویت نماید .با توجه به اهمیت مفهوم تـابآوری از یکسـو و مطالعـات اراضـی شـهری از سـوی دیگـر در
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سالهای اخیر ،توجه زیادی به مطالعات در این زمینه شده است که در زیر به نمونههایی از آن اشاره میشود:
صالحی و همکاران ( )1390به ارائه تعاریف آسیبپذیری و تابآوری و تعیین ابعاد و مؤلفههای تابآوری پرداختهانـد و بـا
توجه به چارچوبها و مدلهای مطالعه شده ،ابعاد و مؤلفههای پیشنهادی برای تابآوری محیطی را مشـخص کردهانـد و
در انتها مدل تابآوری محیطی بر اساس مدل شبکه علیت ارائه دادهاند .بهتـاش و همکـاران ( )1392نیـز بـه ارزیـابی و
تحلیل ابعاد و مؤلفههای تابآوری کالنشهر تبریز باهدف ارزیابی و سنجش میزان تابآوری کالنشـهر تبریـز بـدون در
نظر گرفتن مخاطره خاصی پرداختهاند .بر اساس در این پژوهش ابتدا مؤلفهها و ابعاد مطرح در تابآوری شـهری تحقیـق
گردید .سپس با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزههای مختلف که کامالً مشرف بر وضع موجـود کالنشـهر تبریـز در حـوزه
تخصصی خود بودهاند و نیز مطالعات تطبیقی ،ابعاد و مؤلفههای نهایی ارائه شد و با تحلیل پرسشنامهها و انجام مطالعات و
محاسبات الزم میزان تابآوری کالنشهر تبریز در ابعاد و مؤلفههای مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت .با توجه به
نتایم حاصلشده ،میزان میانگین تابآوری شهر تبریز برابر  2/23است (پایینتر از  )3که نشان میدهد درمجموع خبرگـان
بر این باورند که تبریز ازلحاظ تابآوری در وضعیت کامالً مطلوبی نیست .و بعـد اجتمـاعی-فرهنگـی بـاالترین رتبـه را در
تابآوری کالنشهر تبریز دارد .پریور و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان بس راهبردهای پایداری اکولوژیـک بـرای
افزایش تابآوری محی زیست منطقه  1و  3شهرداری تهران با استفاده از مدل مفهومی آلبرتـی بـه بررسـی محرکـههای
بیوفیزیکی ،انسانی ،الگوها ،فرآیندها و آثار آنها پرداختهاند .سپس انواع جهـتگیری راهبـردی شـامل حفـاظتی ،تـدافعی،
تهاجمی ،یا فرصتطلبانه را برای ایجاد تابآوری شهری را تعیین کردند .رضایی ( )1392در پژوهشـی بـا عنـوان ارزیـابی
تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شـهری در برابـر سـوانح طبیعـی بـه ارزیـابی میـزان تـابآوری اقتصـادی و نهـادی
خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران جهت شناسایی میزان ظرفیت و توانایی بازگشت آنها در مواجهـه بـا سـانحه
احتمالی زلزله پرداخته است .وی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل اطالعات حاصل از آنهـا محلـهها را رتبهبنـدی نمـوده
است بر اساس مطالعات رضایی محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعه مرغی ازنظر تابآوری اقتصادی و نهـادی بـه
ترتیب رتبههای اول تا چهارم را دارند .رمضان زاده و بدری ( )1393در تحقیقی با عنـوان تبیـین سـاختارهای اجتمـاعی-
اقتصادی تابآوری جوامع محلی در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر سیالب (مطالعه موردی :حوضههای گردشگری چشمه
کیله تنکابن و سرد آب رود کالردشت) با استفاده از شاخصهای ترکیبی و پرسشنامه دیدگاه ساکنین منتخب در دو حـوزه
را بررسی کردند .بر اساس نتایم پژوهش آنها عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و شایسـتگی جوامـع همـراه بـا عوامـل
زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارند .بر اساس نتایم تحلیل مسیر عوامل مدیریتی-نهادی ( )0/936و پسازآن عوامل
فردی ( )0/619بیشترین تأثیر را در ارتقا و بهبود تابآوری ساکنین دو حوضه نمـکآبرود و سـردآبرود دارنـد .شـریف نیـا
( )1391در پایانه نامه خود با عنوان ،بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تابآوری در برابر زلزله و ارائه راهکارهـا
در زمینه برنامهریزی شهری (نمونه موردی :منطقه  10تهران) به بررسی رابطه تابآوری و کاربری زمین شهری

پرداخته.

فرزاد بهتاش و همکاران ( )1392نیز به ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای تابآوری 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 به ارزیابی میـزان تـابآوری اقتصـادی و
نهادی خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران جهت شناسایی میزان ظرفیت و توانایی بازگشت آنهـا در مواجهـه بـا
سانحه احتمالی زلزله پرداخته است.
مبانی نظری
اصطالح تابآوری برای نخستین بار توس هولینگ در سال  1973بهعنوان مفهوم اکولوژیکی مطرح شـد ،سـپس ادگـر
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( )2000در نظامهای اجتماعی ،کارپنتر ( )2001در نظامهای انسانی محیطـی ،بـرکیس ( )2003در نظامهـای اجتمـاعی-
اکولوژیک ،برنیو ( )2003در مدیریت سوانح کوتاهمدت و تیمرمن ( )1981در پدیدههای بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی بـه
کار گرفتند .درباره تعیین شاخصها برای تـابآوری پژوهشهـایی انجامشـده اسـت کـه عبارتانـد از :گـادز چالـک بـه
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 تاب آور مورداستفاده قرار گیرد مشخص کرده است .مرکز بنگاه اجتمـاعی مـدل تـابآوری جامعـه را بـر
اساس اینکه مردم در مورد چگونگی کارکرد جامعه به چه صورت موفقیتآمیز میداننـد ،طراحـی کـرد ( Courtney et

 .)al,2008:914در ایران ،صـالحی و همکـاران ( )1390بـه ارائـه تعـاریف آسـیبپذیری و تـابآوری و تعیـین ابعـاد و
مؤلفههای تابآوری پرداختهاند و با توجه به چارچوبها و مدلهای مطالعـه شـده ،ابعـاد و مؤلفـههای پیشـنهادی بـرای
تابآوری محیطی را مشخص کردهاند و در انتها مدل تابآوری محیطی بر اساس مدل شـبکه علیـت ارائـه دادهانـد .واژه
آسیبپذیری ،معانی و تفاسیر مختلفی برای افراد گوناگون دارد و در حوزههای مختلـف و توسـ گروههـای گونـاگون از
قبیل محققین سوانح ،جامعه پژوهشگران حوزه تغییرات محی زیست جهانی و نیز گروههای محقق درزمینه امنیت غذایی،
توسعه و فقر مورداستفاده قرارگرفته است( .)Birkmann & Wisner,2006:11در حـوزه ادبیـات علمـی مربـوط بـه
ریسک سوانح نیز بسته به جهتگیری و زاویه دید محقق ،آسیبپذیری بارهای معنایی متفاوتی دارد .به گفته بیرکمن ،در
ادبیــات فعلــی در حــوزه آســیبپذیری شــامل و روش مختلــف بــرای نظاممنــد نمــودن مفهــوم آســیبپذیری اســت
( .)Birkmann,2006:9به برخی تعاریف اشاره میشود:
آسیبپذیری یعنی تهدیدی که مردم در معرض آن قـرار دارنـد( .)Cutter,1996:532آسـیبپذیری بـه معنـی میـزان
خسارات وارده به یک عنصر یا مجموعهای از عناصر معلوم در معرض خطر ،منتم از وقوع یک پدیده طبیعی بـا شـدت و
بزرگی معلوم هست ( .)Cutter,1996:532-533راشد و ریکس مفهوم آسیبپذیری را یـک مسـئله بـا سـاختار بیمـار
میدانند یعنی مسئلهای که راهحلهای مختلفی دارد و در مورد مفاهیم ،قوانین و مؤلفههای دخیل برای دستیابی بـه ایـن
راهحلها عدم قطعیت وجود دارد ،بهاینترتیب بـرای اینگونـه مسـائل یـک راهحـل واحـد وجـود نـدارد ( & Rashed

 .)Weeks,2003:548تابآوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شـناوری ،کشسـانی و همچنـین
خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمهشده است Dictionary, Merriam-webster .در اینکه کلمه تابآوری مربـوط بـه
کدام حوزه علمی است بح وجود دارد .برخی آن را مربوط به حوزه بومشناسی و برخی دیگـر آن را متعلـق بـه فیزیـک
میدانند .واژه تابآوری ،اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار مـیرود کـه از ریشـه التـین " "Resilioبـه معنـای
"برگشت به عقب" گرفتهشده است ( .)Kelin et al,2003:786امـروزه تـابآوری بـهجای اینکـه تنهـا بـهعنوآنیک
مفهوم با یک تعریف بیان شود ،بهعنوان شیوه تفکر شناختهشده است ( .)Folke,2006:254تفکر تـابآوری بـه شـکل
قابلانعطافی امـروزه بـهعنوآنیک رویکـرد در رشـتههای مختلـف اسـتفاده میشـود .همچنـین تـابآوری از مهمتـرین
سرفصلهای پژوهشی در زمینه دستیابی به پایداری است ( .)Perrings,2006:418جدول شماره  1تعـاریف و مفـاهیم
تابآوری را در علوم مختلف نشان میدهد .مطالعات متعدد و گوناگونی توس برنامهریزان شـهری و متخصصـان دربـاره
ابعاد و شاخصهای تابآوری شهرها صورت گرفته است ،هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تابآوری را مدنظر قرار داده و
به آن پرداختهاند.
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جدول شماره  .1تعریفها و مفاهیم تابآوری در رشتههای مختلف علمی
علوم
اکولوژی
Smith,
2009

&

Berke

اکولوژی اجتماعی
رضایی1392 ،
اجتماعی
رضایی1392،
روانشناسی
رضایی1392،
علوم پایه
رضایی1392،

تعریف
تابآوری اکولوژیک ،قابلیت وفق پذیری ذاتی محی زیست سالم طبیعی که بهطور منظم به نوسانات و تغییـرات
دما ،بارش ،حرکت زمین و فرسایش ،باد ،آتش و سایر مخاطرات پاسخ میدهد را تشریح میکند.
یادگیری برای زندگی باوجود تغییرات و عدم قطعیت ،تنوع پرورش باعـ افـزایش قابلیـت یـادگیری از سـوانح
میشود .ترکیب انواع گوناگون دانش بهمنظور یادگیری ،ایجاد فرصت برای خودسازماندهی.
توانایی گروهها یا جوامع برای انطباق با تنشهای خارجی و آشفتگیها ،توانـایی واحـدهای اجتمـاعی در تقلیـل
مخاطرات ،انجام فعالیتهای بازیابی جهت کاهش ازهمگسیختگی اجتماعی ،توانایی برای بهرهگیری از فرصتها
توانایی فرد برای دور شدن و عقبنشینی کردن در مقابل مصائب و حوادث ،ظرفیت سـازگاری موفـق ،عملکـرد
مثبت در پی شوکهای طوالنیمدت و شدید.
توانایی ذخیره انرژی فشار و بهطور ارتجاعی زیر یکبار که بدون شکست یا تغییر شکل خم میشود.
سرعتی که با آنیک سیستم صرفنظر از نوسان موردنیاز بعد از جابهجایی به حالت تعادل برمیگردد.

مطالعات متعدد و گوناگونی توس برنامهریزان شهری و متخصصان درباره ابعاد و شاخصهای تابآوری شـهرها صـورت
گرفته است ،هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تـابآوری را مـدنظر قـرار داده و بـه آن پرداختهانـد .در جـدول  2ابعـاد و
شاخصهای تابآوری جمعبندی و آورده شده است.
جدول شماره  .2ابعاد و شاخصهای تابآوری
مطالعه

صالحی و همکاران ()1390

شریف نیا و زبردست ()1391

بهتاش و همکاران ()1392

معرب و همکاران ()1395

ابعاد و شاخصهای مطرح تابآوری
اقتصادی (وضعیت استخدامی ،سالمت اقتصادی ،اشتغال ،تنوع اقتصادی ،دسترسی به خـدمات ،ثبـات اقتصـادی ،رشـد
اقتصادی ،سطح درآمد ،اسکان)؛ اجتماعی و فرهنگی (خصوصیات فردی ،باورها و اعتقادات ،فراینـدهای جامعـه ،ثبـات
اجتماعی ،خصوصیات اجتماعی ،میزان مشارکت مردم ،ساختار خانوادگی ،گرایشهـای اجتمـاعی) ،کـاهش مخـاطرات (
کاربری اراضی ،برنامههای مقابله ،برنامه استمرار خدمات ،برنامه بازسازی ،برنامه حفاظت از زیرساختها ،اسـتانداردها و
کدها ،کاهش مخاطرات و ارزیابی آسیبپذیری ،بیمه مخاطرات ،شبکه برق) ،محی زیستی (مخاطرات ،آلودگیها ،تنـوع
زیستی ،پایداری زیستمحیطی ،خصوصیات جغرافیایی) ،زیرساختی (شریانهای حیاتی ،مراکز حیاتی ،بناهای عمـومی)؛
سازهای (واحدهای تجاری و صنعتی ،واحدهای مسکونی ،آثار باستانی ،تأسیسات خطرزا).
سازگاری کاربریها با یکدیگر (فاصله از کاربریهای پرخطر،کاربریهای صنعتی ،پمـپبنزین) ،فاصـله از کاربریهـای
امدادی (آتشنشانی ،بیمارستانها و درمانگاهها) ،دسترسی به شبکه معابر مناسب (دسترسی به شبکه معابر ازنظر نقـش
شبکه ،دسترسی به معابر کمخطر) ،ویژگیهای کالبدی بافت (تعداد طبقات ابنیه ،نوع دانهبندی)؛ دسترسی به فضای بـاز
( دسترسی به پارک ،سطح اشتغال).
کاهش مخاطرات (آموزش و مانورها ،نقش دولت و مـدیریت شـهری ،ارزیـابی آسـیبپذیری و ریسـک ،مستندسـازی،
رعایت آئیننامهها و استانداردها ،برنامه جـامع مـدیریت شـرای اضـطراری ،پتانسـیل خطرپـذیری ،بیمـه مخـاطرات)،
زیرساختی (زیرساختهای حیاتی ،شـریانهای حیـاتی ،تأسیسـات شـهری ،تأسیسـات عمـومی ،تأسیسـات خطرنـاک)،
ساختاری کالبدی (انسجام محالت ،کاربریها ،بافت و کالبد شهر ،فرم شهر ،ابنیه و سـایتهای تـاریخی) ،اقتصـادی (
مالکیت ،وضعیت اشتغال و میزان درآمـد ،امنیـت پایـداری و ثبـات اقتصـادی ،نـرخ رشـد پویـایی و تنـوع اقتصـادی)،
محی زیستی(تنوع زیستمحیطی و منابع طبیعی ،خصوصیات جغرافیایی ،پایداری محی زیستی) ،اجتماعی و فرهنگـی (
عقاید ،سنن ،آدابورسوم ،ساختار خانواده ،ایدئولوژی و جهانبینی ،قومیت نژاد و زبان ،حـس تعلـق ،سـرمایه فرهنگـی،
هویت و سرمایه اجتماعی ،مشارکت عمومی ،جمعیت ،جنسیت ،توزیع و نرخ رشد جمعیت ،امنیـت اجتمـاعی و فرهنگـی،
درس پذیری از تجارب ،مهاجرت)
تابآوری کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار در چهار بعد ساختار کالبـدی(راههای دسترسـی -،کاربریهـای
پرخطر ،وضعیت ابنیه و ،)...اجتماعی و فرهنگی (تراکم جمعیت ،کاربریهای آموزشـی ،کاربریهـای بهداشـتی درمـانی
و )...محی زیستی )مخاطرات طبیعی ،پوشش گیاهی ،فیزیوگرافی و )...اقتصادی( بیکاری ،اشتغال ،کاربریهای تجـاری
و )...

با توجه به گستردگی کاربرد مفهوم تابآوری و تعدد شاخصهای انتخابشده برای بررسـی تـابآوری ،در ایـن پـژوهش
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جهت مطالعه دقیق و کسب نتایم روشن و صریح ،معیارهای تابآوری با رویکرد پایداری کاربری اراضـی سـکونتگاههای
شهری بررسی میگردد.
برنامهریزی کاربری زمین و تابآوری

برنامهریزی کاربری زمین شهری نیز در چارچوب مفهومی آن عبارت است از اختصاص منابع محـدود و مشـخص بـرای
دستیابی به پارهای اهداف تعیینشده در قالب زمانی مشخص .استفاده عمومی از عنوان برنامـهریزی در شـهر بـه فرآینـد
تصمیمگیری درباره محی فیزیکی و ارزیابی چگونگی تأثیراتی که این تصمیمات به دنبال خود در زندگی مردم و محـی
شهری در رابطه با اهداف تعیینشده میگذارد اطالق میشود (پورمحمدی .)10 :1385،برنامهریزی بـرای کـاربری زمـین
شهری یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهـای جامعـه شـهری.
این برنامهریزی در عمل هسته اصلی برنامهریزی شهری است و انـواع اسـتفاده از سـرزمین را طبقهبنـدی و مکانیـابی
میکند (سعیدنیا .)18 :1382،بهعبارتدیگر برنامهریزی کاربری اراضی شهری علم ،تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و
مصارف مختلف زندگی است کـه بـهمنظور اسـتفاده مـؤثر از زمـین و انتظـام فضـایی مناسـب و کـارا صـورت میگیـرد
(پورمحمدی .)10 :1385،شهرها همواره با بالیا و بحرانهای طبیعـی و انسانسـاخت روبـرو هسـتند .هرچنـد اجتنـاب از
بحرانها ممکن نیست اما با شناخت و برنامهریزی میتوان صدمات و خسارتهای بحـران را کـاهش داد .بـال واقعـهای
است که در فضا و زمان رخ میدهد و بر بخشی از جامعه تأثیر میگـذارد کـه اثـر آن میتوانـد بـه شـکل فیزیکـی و یـا
اجتماعی سازمانی ظاهر شود (گندمکار و همکاران .)2: 1392،در متون بینالمللی مخاطره هر نوع پدیده ،ماده یا مـوقعیتی
است که میتواند به افـراد ،امـوال ،زیرسـاختها و خـدمات آسـیبزده و خسـارت وارد نمایـد .رشـد جمعیـت ،گسـترش
شهرنشینی ،تمرکز و استقرا بیبرنامه در ترکیب و تأثیر مشترک با کاربری زمـین ناکارآمـد و ناپایـدار و ضـمانت اجرایـی
ناکافی برنامههای توسعه و ساختوساز ،شرای را برای رقم خوردن بالیا و بحرانهای طبیعی و انسانسـاخت بـه وجـود
میآورد .در این میان توجه و اهمیت دادن به برنامهریزی شهری و در نظر گرفتن مالحظات خطرپذیری و مخاطره نگری
در فرآیند آن از تأکیدات عمده و اصلی این رویکردها است .برنامهریزی و مدیریت چگونگی کاربرد بهینه زمـین بـهعنوان
یکی از مهمترین ابزارها و درعینحال اهداف برنامهریزی شهری جایگاهی حیاتی در تحقـق مخـاطره نگـری در فرآینـد
توسعه شهری داشته است .مطالعه و تجربه برای بهبود روشها و فرآیندهای تحقق آن ،مسئله مهم و اولویتبندی بـرای
جوامع شهری است؛ زیرا برنامهریزی کاربری زمین که با مخاطره نگری ،آیندهنگری ،نظامیافته ،تصمیم مبنا و بر اسـاس
اقدام پیشگیرانه انجام گیرد بر کاهش آسیبپذیری شـهرها متمرکزشـده و موجـب کـاهش تـأثیر و پیشـگیری از فجـایع
میگردد (بمانیان و همکاران .)260 :1392،برنامهریزی کاربری زمین که میتوان گفت اصلیترین بخش طرحهای جامع
شهری و گاه برنامهای مستقل است و نقش مهم در میزان رشد شهری و کیفیت محی کالبدی شهر دارد ،باید موردتوجه
قرار گیرد .هسته اصلی برنامهریزی کاربری زمین را تالش برای تحـت تـأثیر قـرار دادن سمتوسـوی کـاربری زمـین و
تغییرات وابسته به آن تشکیل میدهد .این تالش از طریق تهیه و اجرای برنامه و سیاستهای آتی کاربری زمین ،مرور و
تصویب پروژههای توسعه و برنامههای وابسته به آن انجام میشود که در تمـامی ایـن فعالیتهـا ،عوامـل هدایتکننـده
ترکیبی از ارزشهای اجتماع ،استانداردهای تخصصی ،رویههای قانونی ،تاکتیکهای سیاسی و چشـماندازهای بلندمـدت
هستند (لطفی کاظمی .)32 :1391،برنامهریزی کاربری زمین ،فرصتها و گزینـههای متعـددی را بـرای کـاهش تلفـات
انسانی و خسارات اقتصادی و کالبدی سوانح عرضه میکند .ازجملـه اینکـه برنامـهریزی کـاربری زمـین میتوانـد علـل
ریشهای ریسک سوانح را که در شیوههای متداول توسعه زمین و سکونتگاهها وجود دارند شناسایی کرده و آنها را کاهش
دهد .شرای آسیبپذیر مردم و مکانها را در طول سالها بر رویهم انباشتهشدهاند اصالحکرده و کاهش دهـد .بـهجای
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تمیز کردن آثار آسیبهای سوانح در دوره پس از بروز سانحه ،قبل از وقوع سانحه این آسیبها را کاهش دهد .در صورت
امکان مخاطره را اصالح نماید .از طریق کاهش آسیبپذیری و خسارات بالقوه ،تابآوری مـردم و مکانهـا را نسـبت بـه
سوانح افزایش داده ،توانایی ارتقاء آنها را برای بازیابی ارتقاء دهد و فرآیند بازسـازی و بـاز تـوانی را تسـریع نمایـد .وارد
نمودن تفکر و عمل کاهش ریسک سوانح در برنامهریزی کاربری زمین کمک میکند که بدون تولید ریسـک جدیـد ،بـه
رشد و توسعه شهری دستیافت ( .)Reyes,2007:20درواقع برنامهریزی کاربری زمـین بـهعنوان ابـزاری قدرتمنـد در
دست مسئولین شهری نقش مهمی در افزایش تابآوری جوامع شهری دارد .در حقیقت اگرچه برنامهریزی کاربری اراضی
صحیح و عادالنه آسیبپذیری جوامع را در برابر بالیا بهطور کامل برطرف نمیکنـد ،ولـی کـاهش میدهـد ( & Berke

 .)smith,2006:8برای تعیین مؤلفههای پیشنهادی مطالعات متعددی انجام شد .سپس ابعـاد و مؤلفـههایی کـه ازنظـر
کارشناسان متخصص حوزه محی زیست ،جغرافیا و برنامهریزی شهری شاخصتر بودهاند پیشنهاد گردید .در جدول شماره
 3ابعاد تابآوری کاربری اراضی شهری آورده شده است.
جدول شماره  .3ابعاد تابآوری
ابعاد
ساختاری -طبیعی
ساختاری -کالبدی
اجتماعی -اقتصادی

منبع
)Burton (2012), Gall (2013), Sharifi and Yamagata(2014
صالحی و همکاران ( )1390فرزاد بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395
)Puente (1999), Cutter (2008), Cutter (2010), Burton (2012
صالحی و همکاران ( )1390فرزاد بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395
Cutter (2010), Joerin and Shaw (2011),Usamah (2013) Sharifi and
)UNDP (2013) Gall (2013) Yamagata(2014) Normandin et al (2011
صالحی و همکاران ( )1390فرزاد بهتاش و همکاران ( )1392معرب ()1395
منبع( :گلچوبی دیوا)1396،

بعد ساختاری -طبیعی ،ظرفیتهای ساختاری -طبیعی یک سکونتگاه شهری را بهمنظور جلوگیری از وقـوع بحـران و یـا
مقاومت در برابر آن بازگو میکند .شهری که فاقد وضعیت مطلوب در این بعد باشـد ضـمن عـدم برخـورداری از کیفیـت
محیطی مطلوب ،در برابر بالیا با آسیبپذیری باالیی مواجهـه میشـود .بعـد سـاختاری -کالبـدی بعـد دیگـری از ابعـاد
تابآوری کاربری اراضی سکونتگاههای شهری است که وضعیت مطلوب این بعد کیفیـت زنـدگی در شـهرها را در زمـان
قبل از وقوع بحران باال میبرد و در هنگام وقوع بحران سبب کاهش خسارت و تلفات میشود و پس از وقوع بحـران بـا
سرعت بخشیدن به امداد و کمکرسانی ،شرای را برای بازگشت به حالت تعادل فراهم میکند .از ابعاد مهـم دیگـر ،بعـد
اجتماعی-فرهنگی است ک ه ساکنان یک محی را قبل ،حین و بعد از وقوع بحران ازلحاظ روحـی ،روانـی و ذهنـی آمـاده
میکند .بعد اقتصادی ،با در نظر گرفتن ظرفیتهای اقتصادی بازگوکننده بازگشت سـریع بـه حالـت اولیـه پـس از وقـوع
بحران است (معرب و همکاران :1395 ،معرب و امیری.)153 :1397 ،
محدوده مورد مطالعه
منطقه  4از طرف شمال به خ  1800و حریم منطقه  ،1از طرف غرب در حدود خیابان لنگری با منطقه  1و در پاسداران
با منطقه  ،3از طرف جنوب با مرز خیابان رسالت با مناطق  7و  8و در محدوده خیابان دماوند با منطقه  ،13از طرف شرق
به حریم منطقه  4محدود میشود (قهری و همکاران .)132 :1393،این منطقه جزو مناطقی است کـه دارای ویژگیهـای
کالبدی و عملکردی خاصی است و بهعنوان یکی از پرجمعیـتترین ،وسـیعترین ،مهاجرپـذیرترین ،پـر ساختوسـازترین
مناطق شهرداری تهران میباشد که ویژگیهای خاص شهرسازی و تاریخی و عملکردی ایـن بافـت اقـدامات توسـعهای
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خاصی را برای مدیریت شهری ایجاب میکند (دانشپایه و حبیب .)22 :1396،موقعیـت منطقـه موردمطالعـه در شـکل 1
آمده است.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی است .برای مقایسه شاخصها پرسشنامه تهیهشده که توس  20نفـر از
اعضای هیئـتعلمی و کارشناسـان متخصـص در حـوزه برنامـهریزی محی زیسـت ،برنامـهریزی شـهری و روسـتایی و
شهرسازی صورت پذیرفت (در فنهای تصمیمگیری و رتبهبندی تعداد نمونه با توجه به نظر پژوهشگر و ماهیت موضوع و
گستردگی متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه انتخاب میشود .همچنین ،تعداد نمونه تا جایی در نظر گرفتـه میشـود
که پژوهشگر به اشباع نظری دست پیدا کند یعنی بیشتر از آن تعداد جواب همسان میدهد) .وزن دهی معیارها بـا روش
 FANPصورت گرفته است .برای آمادهسازی الیههای رقومی ابتدا پوشش زمین از روی تصـاویر ماهوارههـای لندسـت
سال  2017استخراج شد .تصاویر در نرمافزار  ENVI 4.8طبقهبندی شد .سپس الیهها در محی  IDRISIفازی شـدند
و رویهم گذاری الیهها در  ARC MAPانجام شد .وزن هرکدام از این معیارهای مؤثر در میزان تـابآوری در الیـهها
تأثیر دادهشده و نقشهها ترکیب شدند تا میزان تابآوری مشخص گردد.
بحث و یافتهها
برای ارزیابی تابآوری کاربری اراضی منطقه  4ابتدا وزن معیارهای تابآوری کاربری اراضـی تعیـین ،سـپس نقشـههای
فازی معیارها و به دنبال آن نقشه تابآوری ابعاد تهیه و نقشه میزان تابآوری کاربری اراضی شهری تهیـه شـد .سـپس
تابآوری کاربری اراضی شهری به پـنم طبقـه کـامالً تـاب آور ،تـاب آور ،تـابآوری متوسـ (آسـیبپذیری متوسـ )،
آسیبپذیر و کامالً آسیبپذیر دستهبندی گردید.
تحلیل سلسهمراتبی فازی

ابتدا عوامل مؤثر بر تابآوری کاربری اراضی از متون نظری و تجربـی و تبـادلنظر بـا اسـاتید دانشـگاهی و کارشناسـان
استخراج شد و سپس ابعاد و معیارها مشخص شدند .بهمنظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشـنامههای مقایسـات زوجـی
طراحی و بین  20نفر اعضای هیئتعلمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامهریزی محی زیست ،برنامهریزی شـهری
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و شهرسازی توزیع شد .با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش ،از عبـارات کالمـی و اعـداد فـازی منـدرج در جـدول 3
استفاده گردید .برخالف فرآیند تحلیل سلسهمراتبی ( )AHPکـه ارتبـاط بـین معیارهـا ،زیـر معیارهـا سلسـله مراتبـی و
یکسویه است ،در فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)ANPافزون بر ارتباط سلسهمراتبی در بخشهـایی از مـدل ممکـن اسـت
معیارها و زیر معیارها با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابل داشته باشند .جدول  4وابستگی درونی ابعاد تـابآوری کـاربری
اراضی شهری را نشان میدهد.
جدول شماره  .4وابستگی درونی ابعاد تابآوری اراضی شهری
مخــاطرات
طبیعی

ابعاد

مخاطرات طبیعی
پوشش گیاهی
شکل زمین
ترکیب و توزیع فضایی – زمانی عناصر
ساختاری سیمای سرزمین





پوشــش
گیاهی

شــــکل
زمین









ترکیب و توزیع فضـایی –
زمــانی عناصــر ســاختاری
سیمای سرزمین






جدول شماره  .5طیف فازی و عبارت کالمی متناظر
کد
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبارت کالمی
برابر ترجیح
متوس تا کم ترجیح
متوس ترجیح
زیاد تا متوس ترجیح
زیاد ترجیح
زیاد خیلی تا زیاد ترجیح
زیاد خیلی ترجیح
زیاد کامالً تا زیاد خیلی ترجیح
زیاد کامالً ترجیح

اعداد فازی
()1 ،1 ،1
()1.5 ،1.5 ،1
()2 ،2 ،1
()4 ،5 ،3 ،3
()4.5 ،4 ،3
()5 ،4.5 ،3
()6 ،5.5 ،5
()7 ،6 ،5
()9 ،7 ،5

جدول شماره .6وزن معیارهای تابآوری ساختاری-طبیعی تابآوری اراضی شهری
بعد

ســاختاری-
طبیعی

معیارها
مخاطرات طبیعی
پوشش گیاهی
شکل زمین
ترکیـب و توزیـع فضـایی – زمــانی
عناصر ساختاری سیمای سرزمین

وزن نهایی فازی
(0/102؛ 0/089؛ )0/051
(0/102؛0/08؛)0/063
(0/087؛ 0/058؛ )0/053
(0/077؛ 0/059؛ )0/04

وزن نهایی معیار
0/26
0/27
0/25
0/22

تولید الیههای تابآوری اراضی شهری

نقشههای مربوط به هرکدام از معیارها در محی  IDRISIبا استفاده از نقاط کنترل و نوع تـابع فـازی کـه در جـدول 7
آورده شده است استانداردسازی شدند.
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جدول شماره  .7نوع تابع فازی و نقاط کنترل برای استانداردسازی معیارها
معیار

سنجه

نوع تابع

فیزیوگرافی (شکل زمین)

شیب ()%

 Sشکل متقارن

مخاطرات طبیعی

ارتفاع ()m
جهت
فاصله از گسل

خطی کاهشی
خطی متقارن
خطی افزایشی
خطی افزایشی
خطی افزایشی
خطی افزایشی
خطی افزایشی
خطی افزایشی
خطی کاهشی

فاصله از مسیل و رود دره

پوشش گیاهی
ترکیب و توزیع فضایی – زمانی
عناصـــر ســـاختاری ســـیمای
سرزمین

سرانه فضای سبز
تعداد لکه
نسبت مساحت طبقه
متوس اندازه لکه
شاخص میانگین شکل

نقاط کنترلی
d
15

c
12

1400
315

1800
215

1/6

b
7

135
400
20
15
10
10
10

a
0

45
0
0
0
0
0
0

1

تهیه نقشه تابآوری معیار فیزیوگرافی (شکل زمین)

نقشه معیار فیزیوگرافی از رویهم گذاری الیههای ارتفاع ،شیب و جهت جغرافیایی ایجادشده اسـت .در شـکل شـماره 2
نقشه تابآوری معیار فیزیوگرافی آورده شده است.

شکل شماره  .2نقشه تابآوری معیار فیزیوگرافی

تهیه نقشه تابآوری معیار مخاطرات طبیعی

نقشه معیار مخاطرات طبیعی از رویهم گذاری الیههای فاصله از گسل ،مسیلها و رودخانهها ایجادشده است .در شـکل
شماره  3نقشه تابآوری معیار مخاطرات طبیعی آورده شده است.
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شکل شماره  .3نقشه تابآوری معیار مخاطرات طبیعی

تهیه نقشه تابآوری معیار پوشش گیاهی

نقشه معیار پوشش گیاهی با استفاده از زیر معیار سرانه فضای سبز ایجادشده است .در شـکل شـماره  4نقشـه تـابآوری
معیار پوشش گیاهی آورده شده است.

شکل شماره  .4نقشه تابآوری معیار پوشش گیاهی

تهیه نقشه تابآوری معیار ترکیب و توزیع فضایی – زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین

نقشه معیار ترکیب و توزیع فضایی – زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین با استفاده از زیر معیـار تعـداد لکـه ،نسـبت
مساحت طبقه ،متوس اندازه لکه و شاخص میانگین شکل ایجادشده است .در شکل  5نقشـه تـابآوری معیـار ترکیـب و
توزیع فضایی – زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین آورده شده است.
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شکل  .5نقشه تابآوری معیار ترکیب و توزیع فضایی – زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین

تهیه نقشه تابآوری

نقشه تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری منطقه  4شهرداری تهران با رویهم گذاری الیههای مخاطرات
طبیعی ،پوشش گیاهی ،شکل زمین و ترکیب و توزیع فضایی – زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین ایجادشده اسـت.
در شکل شماره  6نقشه تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری منطقه  4شهرداری تهران آورده شده است.

شکل شماره  .6نقشه تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری منطقه  4شهرداری تهران

نتیجهگیری
تابآوری طبیعی -ساختاری یکی از ابعـاد اصـلی تـابآوری کـاربری اراضـی شـهری اسـت ،کـه ظرفیتهـای مختلـف
ساختاری -طبیعی شهر را برای جلوگیری از تخریب و بازگشت سریع به حالت اولیه پس از تهدید و تخریب بازگو میکند.
اراضی شهری بدون تابآوری ساختاری-طبیعی ،ضمن برخورداری از کیفیت محیطی بسیار پـایین ،در برابـر بالیـا بسـیار
آسیبپذیر است .در این پژوهش ،ابتدا عوامل تأثیرگذار در میزان تابآوری ساختار -طبیعی کاربری اراضی شهری بررسی
شد .سپس هر یک از عوامل در منطقه  4شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایم حاصل از ارزیابیها ،در منطقه نشـان
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داد که میانگین تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی این منطقـه  0.86و تـاب آور اسـت .پوشـش گیـاهی ازنظـر
کارشناسان باارزش وزنی  0.27بهعنوان اولین شاخص تأثیرگذار در ارتقاء میـزان تـابآوری سـاختاری -طبیعـی کـاربری
اراضی شهری در منطقه  4میباشد .در این معیار ،سرانه فضای سبز مورد ارزیابی قرارگرفته است .این معیـار در وضـعیت
کامالً تابآوری قرار دارد .معیار مخاطرات طبیعی ازنظر کارشناسان باارزش وزنی  0.26بهعنوان دومین شاخص تأثیرگـذار
در ارتقاء میزان تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری در منطقه  4میباشـد .در ایـن معیـار ،حـریم گسـل و
حریم رودخانه و مسیل مورد ارزیابی قرارگرفته است .این معیار در وضعیت کامالً تابآوری قرار دارد .معیـار شـکل زمـین
ازنظر کارشناسان باارزش وزنی  0.25بهعنوان سومین شاخص تأثیرگذار در ارتقـاء میـزان تـابآوری سـاختاری -طبیعـی
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منابع
 )1بدری ،سید علی؛ رمضان زاده لسبویی؛ مهدی ،عسگری ،علی؛ قدیری معصوم ،مجتبی؛ سلمانی ،محمد ( )1392نقش مدیریت
محلی در ارتقا تابآوری مکانی در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر سیالب ،مدیریت بحران ،دوره  ،2شماره  ،3صص.37-48 .
 )2پریور ،پرستو؛ فریادی ،شهرزاد؛ یاوری ،احمدرضا؛ صالحی ،اسماعیل؛ هراتی ،پگاه ( )1392بس راهبردهای پایداری اکولوژیک
برای افزایش تابآوری محی زیست شهری ،فصلنامه محی شناسی ،سال  ،39شماره  ،1صص.123-132 .
 )3دانشپایه ،نسار و حبیب ،فرح ( )1396معیارهای اصلی شکلگیری حس مکان در پهنههای توسـعه جدیـد شـهری .فصـلنامه
مطالعات شهری ،دوره  ،7شماره  ،25صص.17-30.
 )4رمضان زاده ،مهدی و بدری ،سید علی ( )1393تبیین ساختارهای اجتماعی-اقتصادی تابآوری جوامع محلی در برابر بالیـای
طبیعی با تأکید بر سیالب (مطالعه موردی :حوضههای گردشگری چشمه کیله تنکابن و سـرد آب رود کالردشـت) ،فصـلنامه
جغرافیا ،دوره ،12شماره  ،40ص.109-131 .
 )5سعیدی ،نوید و مشرف دهکردی ،حسین ( )1392کاربرد مدل ? What ifدر برنامهریزی کاربری زمین شهری و منطقهای،
تهران :نشر آیندگان.
 )6شکوئی ،حسین ( )1373دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ،جلد اول ،تهران :انتشارات سمت.
 )7صالحی ،اسماعیل؛ اقابابایی ،محمدتقی؛ سرمدی ،هاجر؛ فرزاد بهتاش ،محمدرضا ( )1390بررسی میزان تابآوری محیطی بـا
استفاده از مدل شبکه علیت ،مجله محی شناسی ،سال  ،38شماره  ،59صص.99-112.
 )8ضرابی ،اصغر؛ دیوساالر ،اسداهلل؛ کنعانی ،محمدرضـا ( )1391تحلیـل فضـایی سـکونتگاههای شـهری بـر اسـاس توانهـای
محیطی ،برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره  ،16شماره  ،2صص.77-100.
 )9قهری ،مهنوش؛ لحمیان ،رضا؛ آزاده دل ،یعقوب ( )1393ارزیابی موقعیت ایسـتگاههای اتوبـوس و تاکسـی بـر اسـاس مـدل

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،4زمستان 1397

122

 AHPبا استفاده از ( GISمطالعه موردی منطقه  4شهرداری تهران) ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،سال  ،2شماره
 ،7صص.127-146 .
 )10معرب ،یاسر و امیری ،محمدجواد ( )1397بررسی و ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکـرد توسـعه
پایدار ،محی شناسی ،دوره  ،44شماره  ،1صص.149-169 .
 )11معرب ،یاسر ( )1395ارزیابی تابآوری کاربری اراضی شهری بر پایـه رویکـرد توسـعه پایـدار (نمونـه مـوردی :منطقـه یـک
شهرداری تهران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمای اسماعیل صالحی و جواد امیـری ،دانشـکده محی زیسـت ،دانشـگاه
تهران.
 )12یوسف زاده ،الهام؛ ستوده ،احد؛ پریور ،پرستو؛ رضایی ،محمدرضـا؛ سـودائی زاده ،حمیـد ( )1396ارزیـابی تـابآوری خـدمات
اکوسیستمی محی زیست شهری ،پژوهشهای محی زیست ،دوره 8شماره  ،16صص.15-28 .
 )13یوسفی ،لقمان ( )1380ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخصهای چندگانه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنمـا:
محمدرضا پورمحمدی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز.
 )14بمانیان ،محمدرضا ،پور جعفر ،محمدرضا ،محقق دولتآبادی ،زهرا ( )1392اصول و معیارهای طراحـی سـاماندهی رود  -دره
های فصلی؛ نمونه موردی :رود  -دره فصلی ورودی شهرستان کرج ،مجله مدیریت شهری ،دوره ،20شماره  ،1صـص-278 .
.259
 )15فرزاد بهتاش ،محمدرضا ،کی نژاد ،محمـدعلی ،پیـر بابـایی ،محمـدتقی ،عسـگری ،علـی ( )1392ارزیـابی و تحلیـل ابعـاد و
مؤلفههای تابآوری کالنشهر تبریز ،مجله هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،دوره  ،18شماره  ،3صص.33-42.
 )16رضایی ،محمدرضا ( )1392ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه مـوردی :زلزلـه
محلههای شهر تهران) ،دو فصلنامه مدیریت بحران،دوره ،2شماره  ،3ص .25-36
 )17رمضان زاده ،مهدی و بدری ،سید علی ( )1393تبیین ساختارهای اجتمـاعی  -اقتصـادی تـابآوری جوامـع محلـی در برابـر
بالیای طبیعی با تأکید بر سیالب مطالعه موردی :حوضههای گردشگری چشمه کیله تنکابن و سـردآبرود کالردشـت .نشـریه
جغرافیا ،دوره  ،12شماره  ،40صص.109-131 .
 )18شریف نیا ،فاطمه ( )1391بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تـابآوری در برابـر زلزلـه و ارائـه راهکارهـا درزمینـه
برنامهریزی شهری (نمونه موردی :شهر تهران) ،دانشکده هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی ،دانشـگاه تهـران ،اسـتاد راهنمـا:
دکتر اسفندیار زبردست
 )19پورمحمدی ،محمدرضا ( )1385برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،تهران :انتشارات سمت.
 )20سعیدنیا ،احمد ( )1382کاربری زمین شهری ،کتاب سبز شهرداریها ،تهران :انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 )21گندمکار ،امیر؛ بای ،ناصر؛ منتظری ،مجید () مطالعه تأثیر عوامل هیدرو اقلیم بر مخاطرات طبیعی استان گلستان با تأکیـد بـر
سیالب ،فصلنامه امداد و نجات ،دوره  ،5شماره  ،2صص.1-14.
 )22لطفی کاظمی ،پانتهآ ( )1391تبیین مدل یکپارچه برنامهریزی کاربری زمی-حملونقـل بـهمنظور دسـتیابی بـه شـاخصهای
توسعه شهری پایدار مطالعه موردی :منطقه  22شهرداری تهران ،پایاننامه درجه دکتری شهرسازی ،به راهنمای امـین زاده و
طبیبیان ،دانشکده شهرسازی ،دانشگاه تهران.
 )23معرب ،یاسر و امیری ،محمدجواد ( )1397بررسی ،ارزیابی و تدوین تابآوری کاربری اراضی شهری بر پایـه رویکـرد توسـعه
پایدار ،محی شناسی ،دوره  ،44شماره  ،1صص.149-169 .
 )24گلچوبی دیوا ،شهربانو ( )1396بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تابآوری در پایداری باغات شهری (منطقه موردی :منطقه
یک شهرداری تهران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد برنامهریزی محی زیست ،به راهنمای اسـماعیل صـالحی و سـعید کریمـی،
دانشکده محی زیست ،دانشگاه تهران.
25) Birkmann, J. (2006) Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies:
Conceptual frameworks and definitions. Measuring vulnerability to natural hazards:

123

...طبیعی کاربری اراضی شهری-ارزیابی تابآوری ساختاری

Towards disaster resilient societies,Vol.1,pp.9-54.
26) Birkmann, J. & Wisner, B. (2006) Measuring the unmeasurable: the challenge of
vulnerability. UNU-EHS.
27) Cutter, S. L. (1996) Vulnerability to environmental hazards, Progress in human
geography, Vol.20, No.4, pp.529-539.
28) Rashed, T. & Weeks, J. (2003) Assessing vulnerability to earthquake hazards
through spatial multicriteria analysis of urban areas, International Journal of
Geographical Information Science, Vol.17, No.6, pp.547-576.
29) Klein, R.J. & Nicholls, R. J. & Thomalla, F. (2003) Resilience to natural hazards:
How useful is this concept?. Global Environmental Change Part B: Environmental
Hazards, Vol.5, No.1, pp.35-45.
30) Brand, F. & Jax, K. (2007) Focusing the meaning (s) of resilience: resilience as a
descriptive concept and a boundary object. Ecology and society, Vol.12,No.1, pp.123.
31) Perrings, C. (2006) Resilience and sustainable development, Environment and
Development Economics, Vol.11, No.4,pp. 417-427.
32) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2018). The World’s Cities in 2018—Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/417).
33) Forman, R.TT. & Godron, M. (1986) Landscape Ecology. USA: John Wily & Sons.
34) Godschalk, D. R. (2003) Urban hazard mitigation: creating resilient cities. Natural
hazards review, Vol.4, No.3, pp.136-143.
35) Henstra, D. & Kovacs, P. & McBean, G. & Sweeting, R. (2004) Background paper
on disaster resilient cities, Toronto: Institute for Catastrophic Loss Reduction.
36) Courtney, 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 2008 (pp. 990-1001).
37) Folke, C. (2006) Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological
systems analyses, Global environmental change, Vol.16, No.3, pp.253-267.
38) Berke, p. & Smith, G. (2009) Hazard mitigation, planning, and Disaster resiliency
in sustainable development: Challenges and Strategic Choices for the 21 st
Century.Ed. Urban Fra: Amersterdam, The Netherlands: IOS Press.
39) Reyes, ML. (2007) Risk- sensitive land use planning: Integrating Disaster risk
Reduction in the Practice and process of land use planning. university of the
Philippines.

