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 دهیچک
باشد. بهـره جسـتن از ساخت میاند و مملو از فضاهای انساندادهتوجهی را در خود جایشهرها جمعیت قابلکالن

دهد تا هنگـام وقـوع بالیـای ریزان و مدیران شهری امکان میآوری کاربری اراضی شهری به برنامهرویکرد تاب

ش های جـانی و مـالی را بـه حـداقل برسـاند. هـدف پـژوهطبیعی با داشتن آمادگی کافی، احتمال وقوع خسارت

 هـایکاربری آوریتـاب ارزیـابی هایشاخص و تعیین طبیعی-آوری ساختاریتاب بر مؤثر عوامل و ابعاد شناسایی

آوری جمـع پژوهش حاضـر در گـروه تحقیقـات کـاربردی قـرار دارد. بـرای شهر تهران است. 4شهری در منطقه 

ظـری و نای بـا مـرور متـون روش کتابخانـه . در قالبه استای و میدانی استفاده شداطالعات از روش کتابخانه

وسیله مشاهده هتجربی مرتب  با موضوع تحقیق، چارچوب نظری پژوهش تدوین شد و در قالب روش میدانی نیز ب

آوری تـاب آوری شد. معیارها و عوامل مـؤثر بـردر محی  موردمطالعه، اطالعاتی در مورد منطقه موردمطالعه جمع

ها از پرسشنامه اسـتفاده بندی آنبرای تهیه لیست نهایی معیارها و اولویت شده وکاربری اراضی با مرور منابع تهیه

ریزی علمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامهنفر از اعضای هیئت 20ها توس  شد. پس از تکمیل پرسشنامه

ین زمـ وزن داده شـد. پوشـش FANP معیارها با روش زیست و شهرسازی،ریزی محی شهری و روستایی، برنامه

بنـدی شـد. سـپس طبقه ENVI 4.8افـزار ، در نرم2017سـال  لندست هایماهواره تصاویر روی از شدهاستخراج

 از هرکدام هم گذاری شد. با تأثیر وزنروی ARC MAPفازی و در  IDRISIشده در محی  بندیهای طبقهالیه

گردید. نتایم پژوهش نشـان  مشخص آوریتاب ها، میزانترکیب نقشه و هاالیه آوریتاب میزان در مؤثر معیارهای

 و تاب آور است. 86/0 منطقه این یاراض کاربری طبیعی -ساختاری آوریدهد که میانگین تابمی

 

 شهر تهران.، کالن4، منطقه های شهری، کاربری اراضیآوری، سکونتگاهتاب :یدیکل واژگان
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 مقدمه

درصد جمعیت دنیا در سال  75دهد که ها نشان میبینییابد و پیشفزایش میمیلیون نفر ا 55جمعیت شهری دنیا هرساله 

(. شهرها با اشغال وسعت کمی از کـل زمـین، جمعیـت 78: 1391ضرابی و همکاران،) در شهرها ساکن خواهند بود 2020

ت در سـال نفـر جمعیـ 500000شهر بـا حـداقل  1146از  .(Forman,2008:408) انددادهزیادی را درون خویش جای

سـالی، طوفـان، سـیل، خشکدرصد( درخطر ابتال به حداقل یکی از شش نوع فاجعه طبیعی یعنـی  59شهر ) 679، 2018

جمعیت زیاد ساکن شهرها، وقوع بالیای طبیعـی  (.UN,2018:9) فشان قرار داشتندلغزش و فوران آتشلرزه، زمینزمین

پذیر نموده است. با توجه به اینکـه امکـان دور نمـودن همـه آسیب ازپیشهای شهری را بیشو حوادث انسانی سکونتگاه

ها را تـاب ای سـکونتگاهای و غیر سازههای سازهها از مناطق خطر وجود ندارد الزم است بتوان با کاربرد توأم روشانسان

انسان مواد موردنیـاز  شود و در طول تاریخ(. زمین اساس منابع طبیعی محسوب می23: 1393بدری و همکاران،) آور نمود

(. کـاربری 12: 1392سعیدی و مشرف دهکـردی،) و مسکن خود را از آن تأمین نموده است برای تغذیه، سوخت، پوشاک

 دهـدهای انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگـی او نشـان میهای فضایی همه فعالیتزمین، جنبه

توانـد سـهم ریزی شهری است کـه میاربری زمین، یکی از اقدامات در زمینه برنامهریزی ک(. برنامه253: 1373شکوئی،)

ای از ریزی کاربری اراضی شـهری مجموعـه(. برنامه150: 1397معرب و امیری،) مؤثری در کاهش ریسک بالیا ایفا کند

حـاظ مخـاطرات در فراینـد دهد و قابلیت مناسبی برای درک و لهای هدفمند است که محی  مصنوع را سامان میفعالیت

یافتـه و تصـمیم مبنـا و اقـدام پیشـگیرانه، بـر تغییـر نگری، نظامتوسعه شهری دارد و بر اساس مخـاطره نگـری، آینـده

: 1392بمانیان و همکـاران،) رساندپذیری شهری متمرکزشده است و به کاهش اثرات و پیشگیری از فجایع مدد میآسیب

یابـد و آوری کـاهش میپذیری بیشتر باشد تـابمفهوم در مقابل یکدیگرند. هرچه آسیب آوری دوپذیری و تاب(. آسیب6

توانایی درونی یک سیستم یا جامعه بـرای مقاومـت در برابـر آثـار و پیامـدهای  را آوریتاب محققان از بالعکس. بسیاری

(. 150: 1397معـرب و امیـری،) پـذیردکـه قـادر باشـد از رویـداد تـأثیر ننحویداننـد بهرویدادهای طبیعی و اجتماعی می

آوری شهری حد یا میزانی است که در آن میزان شهرها قادر به تحمل تغییر هستند قبل از اینکه به مجموعه جدیدی تاب

به دلیل افزایش جمعیت و قرارگیری بیشتر شهرها  (.1392پریور و همکاران،) دهی شونداز ساختارها و فرآیندها باز سازمان

های طبیعی در چند دهه گذشـته ساخت که ناشی از تخریب روزافزون اکوسیستمر خطرات و بالیای طبیعی و انساندر براب

از  درسـت درک به ریزی در شهرها به دلیل ارزیابی وضعیت فعلی شهرها، رسیدنآوری و برنامهاست لزوم رسیدن به تاب

احسـاس  بیشـتر شـهری، توسعه برای مناسب هایاستراتژیبس   و آینده وضعیت بینیپیش و هامحدودیت و هاپتانسیل

آوری عنوان ابـزاری بـرای ارتقـا تـابتواند بـهریزی کاربری زمین می(. برنامه16: 1396یوسف زاده و همکاران،) شودمی

لعات ها موردتوجه محققان بوده است و مطاآوری سالهای شهری استفاده شود. اگرچه موضوعات مربوط به تابسکونتگاه

هـای مختلـف علـوم موجـود اسـت امـا در حـوزه آوری و کاربرد آن در حوزههای متعددی در زمینه مفهوم تابو پژوهش

شود. در ایـن تحقیـق، های شهری نیاز به بررسی و پژوهش بیشتر احساس میویژه سکونتگاهآوری کاربری اراضی بهتاب

گـردد تـا بـا ، معیارهـا اسـتخراج می4اراضی شهری در منطقـه  طبیعی کاربری-آوری ساختاریضمن شناسایی ابعاد تاب

های استفاده از معیارها و بعضاً زیر معیارها شناخت وضعیت حاصل شود. سؤال اصلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت: مؤلفـه

شـهرداری  4چیست؟ و کـاربری اراضـی شـهری منطقـه  4طبیعی کاربری اراضی شهری در منطقه -آوری ساختاریتاب

طبیعی در چه شـرایطی قـرار دارد؟ درنهایـت اقـدامات مناسـب بـرای افـزایش میـزان -آوری ساختاریزنظر تابتهران ا

کنـد تـا ضـمن ارائـه شهری سعی می طبیعی کاربری اراضی-آوری ساختاریآوری را ارائه دهد. مطالعات ارزیابی تابتاب

آوری را چـارچوب مطالعـه بـرای مطالعـات حـوزه تـابی آن، هامؤلفـهآوری و تعیین ابعـاد و پذیری، و تابمفاهیم آسیب

سـو و مطالعـات اراضـی شـهری از سـوی دیگـر در آوری از یکتقویت نماید. با توجه به اهمیت مفهوم تـاب مشخص و
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 شود:هایی از آن اشاره میهای اخیر، توجه زیادی به مطالعات در این زمینه شده است که در زیر به نمونهسال

و بـا  انـدپرداختهآوری ی تابهامؤلفهآوری و تعیین ابعاد و پذیری و تابتعاریف آسیب ارائه( به 1390ن )همکاراصالحی و 

و  انـدکردهآوری محیطی را مشـخص ی پیشنهادی برای تابهامؤلفهی مطالعه شده، ابعاد و هامدلو  هاچارچوبتوجه به 

بـه ارزیـابی و  ( نیـز1392بهتـاش و همکـاران ) .اندداده ئهرااآوری محیطی بر اساس مدل شبکه علیت در انتها مدل تاب

شـهر تبریـز بـدون در آوری کالنشهر تبریز باهدف ارزیابی و سنجش میزان تابآوری کالنی تابهامؤلفهتحلیل ابعاد و 

 تحقیـق شـهری یآورتاب در حمطر ابعاد و هامؤلفه در این پژوهش ابتدا . بر اساساندپرداختهنظر گرفتن مخاطره خاصی 

 در حـوزه تبریـز شـهرکالن وضع موجـود بر مشرف کامالً که مختلف هایحوزه خبرگان دیدگاه از استفاده سپس با .گردید

 و مطالعات انجام و هانامهپرسش لتحلی و با شد ارائه نهایی هایمؤلفه و ابعاد تطبیقی، مطالعات نیز و اندبوده خود تخصصی

 به توجه با .گرفت قرار سنجش و ارزیابی مورد مختلف هایو مؤلفه ابعاد در تبریز شهرکالن آوریتاب میزان الزم محاسبات

 خبرگـان درمجموع دهدمی نشان که( 3 تر از)پایین است 23/2 برابر تبریز شهر آوریمیانگین تاب میزان شده،حاصل نتایم

 در را رتبـه ینبـاالتر فرهنگـی-اجتمـاعی بعـد و .نیست طلوبیم کامالً وضعیت در آوریتاب ازلحاظ تبریز بر این باورند که

 بـرای اکولوژیـک پایداری هایبس  راهبرد عنوان با پژوهشی در (1392) همکاران و پریور .دارد تبریز شهرکالن آوریتاب

 هایرکـهمح بررسـی بـه تـیمفهومی آلبر مدل از استفاده با تهران شهرداری 3 و 1 منطقه زیستمحی  آوریتاب افزایش

 تـدافعی، شـامل حفـاظتی، راهبـردی گیریجهـت انواع سپس .اندپرداخته هاآن آثار و فرآیندها الگوها، انسانی، بیوفیزیکی،

( در پژوهشـی بـا عنـوان ارزیـابی 1392) رضایی کردند. تعیین را شهری آوریتاب ایجاد برای را طلبانهفرصت یا تهاجمی،

آوری اقتصـادی و نهـادی ه ارزیـابی میـزان تـابشـهری در برابـر سـوانح طبیعـی بـآوری اقتصادی و نهادی جوامع تاب

انحه سـدر مواجهـه بـا  هاآنی شهر تهران جهت شناسایی میزان ظرفیت و توانایی بازگشت هامحلهخانوارهای ساکن در 

بنـدی نمـوده ها را رتبهلـههـا محاحتمالی زلزله پرداخته است. وی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل اطالعات حاصل از آن

آوری اقتصادی و نهـادی بـه های قیطریه، ستارخان، نارمک و قلعه مرغی ازنظر تاباست بر اساس مطالعات رضایی محله

-( در تحقیقی با عنـوان تبیـین سـاختارهای اجتمـاعی1393) رمضان زاده و بدری های اول تا چهارم را دارند.ترتیب رتبه

های گردشگری چشمه وردی: حوضهمع محلی در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر سیالب )مطالعه آوری جواماقتصادی تاب

در دو حـوزه  های ترکیبی و پرسشنامه دیدگاه ساکنین منتخبکیله تنکابن و سرد آب رود کالردشت( با استفاده از شاخص

عوامـل  نگی و شایسـتگی جوامـع همـراه بـااعی، فرهها عوامل فردی، اجتمرا بررسی کردند. بر اساس نتایم پژوهش آن

ازآن عوامل و پس (936/0هادی )ن-زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارند. بر اساس نتایم تحلیل مسیر عوامل مدیریتی

 نیـا شـریف آبرود و سـردآبرود دارنـد.آوری ساکنین دو حوضه نمـک( بیشترین تأثیر را در ارتقا و بهبود تاب619/0) فردی

 هـاراهکار ارائه و زلزله برابر در آوریتاب میزان و شهری زمین کاربری رابطه بررسی عنوان، با خود نامه پایانه در( 1391)

 .هپرداخت شهری زمین کاربری و آوریتاب رابطه بررسی به( تهران 10 منطقه: موردی نمونه) شهری ریزیبرنامه در زمینه

 و ارزیـابی باهـدف تبریـز شـهرکالن آوریتاب هایمؤلفه و ابعاد تحلیل و بیارزیا به نیز( 1392) همکاران و فرزاد بهتاش

 با پژوهشی در رضایی همچنین .اندپرداخته خاصی مخاطره گرفتن نظر در بدون تبریز شهرکالن آوریتاب میزان سنجش

 و اقتصـادی آوریتـاب یـزانم ارزیابی به طبیعی سوانح برابر در شهری جوامع نهادی و اقتصادی آوریتاب ارزیابی عنوان

 بـا مواجهـه در هـاآن بازگشت توانایی و ظرفیت میزان شناسایی جهت تهران شهر هایمحله در ساکن خانوارهای نهادی

 .است پرداخته زلزله احتمالی سانحه

 

 نظری مبانی

 ادگـر سـپس شـد، حمطر اکولوژیکی مفهوم عنوانبه 1973 سال در هولینگ توس  بار نخستین برای آوریتاب اصطالح
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 -اجتمـاعی هـاینظام در( 2003) بـرکیس محیطـی، انسانی هاینظام در( 2001) کارپنتر اجتماعی، هاینظام در( 2000)

 بـه اقلیمی تغییرات مانند بلندمدت هایپدیده در( 1981) تیمرمن و مدتکوتاه سوانح مدیریت در( 2003) برنیو اکولوژیک،

 بـه چالـک گـادز: از انـدعبارت کـه اسـت شـدهانجام هـاییپژوهش آوریتـاب برای هاصشاخ تعیین درباره. گرفتند کار

 مـواد و زمـین جامعـه، در ثروت و درآمد عادالنه توزیع شغلی، هایفرصت پایدار، درآمد اقتصادی، رشد مانند هاییشاخص

 کاهش موسسه(. Godschalk,2003:87) است کردهاشاره بهداشتی خدمات و مسکن به دسترسی مادی، سرمایه خام،

 و طراحـی در توانـدمی کـه را عناصـر از ایمجموعـه(. Henestra et al,2004:7237) فجایع کانادا از حاصل تلفات

 بـر را جامعـه آوریتـاب مـدل اجتمـاعی بنگاه مرکز. است کرده مشخص گیرد قرار مورداستفاده آور تاب ایجامعه توسعه

 Courtney et) کـرد طراحـی داننـد،می آمیزموفقیت صورت چه به جامعه کارکرد چگونگی مورد در مردم اینکه اساس

al,2008:914 .)و ابعـاد تعیـین و آوریتـاب و پذیریآسـیب تعـاریف ارائـه بـه( 1390) همکـاران و صـالحی ایران، در 

 بـرای پیشـنهادی هایلفـهمؤ و ابعـاد شـده، مطالعـه هایمدل و هاچارچوب به توجه با و اندپرداخته آوریتاب هایمؤلفه

 واژه .انـدداده ارائـه علیـت شـبکه مدل اساس بر محیطی آوریتاب مدل انتها در و اندکرده مشخص را محیطی آوریتاب

 از گونـاگون هـایگروه توسـ  و مختلـف هایحوزه در و دارد گوناگون افراد برای مختلفی تفاسیر و معانی پذیری،آسیب

 غذایی، امنیت درزمینه محقق هایگروه نیز و جهانی زیستمحی  تغییرات حوزه پژوهشگران جامعه سوانح، محققین قبیل

 بـه مربـوط علمـی ادبیـات حـوزه در (.Birkmann & Wisner,2006:11)است قرارگرفته مورداستفاده فقر و توسعه

 در بیرکمن، گفته به. دارد تیمتفاو معنایی بارهای پذیریآسیب محقق، دید زاویه و گیریجهت به بسته نیز سوانح ریسک

ــات ــی ادبی ــوزه در فعل ــف روش و شــامل پذیریآســیب ح ــرای مختل ــدنظام ب ــودن من ــوم نم  اســت پذیریآســیب مفه

(Birkmann,2006:9.) شودمی اشاره تعاریف برخی به: 

 یـزانم معنـی بـه پذیریآسـیب(. Cutter,1996:532)دارنـد قـرار آن معرض در مردم که تهدیدی یعنی پذیریآسیب

 و شـدت بـا طبیعی پدیده یک وقوع از منتم خطر، معرض در معلوم عناصر از ایمجموعه یا عنصر یک به وارده خسارات

 بیمـار سـاختار بـا مسـئله یـک را پذیریآسیب مفهوم ریکس و راشد(. Cutter,1996:532-533) هست معلوم بزرگی

 ایـن بـه دستیابی برای دخیل هایمؤلفه و قوانین مفاهیم، مورد در و دارد مختلفی هایحلراه که ایمسئله یعنی دانندمی

 & Rashed) نـدارد وجـود واحـد حـلراه یـک مسـائل گونـهاین بـرای ترتیباینبه دارد، وجود قطعیت عدم هاحلراه

Weeks,2003:548 .)ینهمچنـ و کشسـانی شـناوری، تغییر، سریع، بهبود بازیابی، توانایی لغات، فرهنگ در آوریتاب 

 بـه مربـوط آوریتاب کلمه اینکه درDictionary, Merriam-webster . است شدهترجمه ارتجاعی و فنری خاصیت

 فیزیـک بـه متعلـق را آن دیگـر برخی و شناسیبوم حوزه به مربوط را آن برخی. دارد وجود بح  است علمی حوزه کدام

  معنـای بـه "Resilio" التـین ریشـه از کـه رودمـی کار به گذشته به بازگشت مفهوم به اغلب آوری،تاب واژه. دانندمی

 یکعنوآنبـه تنهـا اینکـه جایبـه آوریتـاب امـروزه(. Kelin et al,2003:786) است شدهگرفته "عقب به برگشت"

 شـکل بـه آوریتـاب تفکر (.Folke,2006:254) است شدهشناخته تفکر شیوه عنوانبه شود، بیان تعریف یک با مفهوم

 تـرینمهم از آوریتـاب همچنـین شـود.می اسـتفاده مختلـف هایرشـته در رویکـرد یکعنوآنبـه امـروزه انعطافیقابل

تعـاریف و مفـاهیم  1(. جدول شماره Perrings,2006:418) است پایداری به دستیابی در زمینه پژوهشی هایسرفصل

 دربـاره متخصصـان و شـهری ریزانبرنامه توس  گوناگونی و متعدد مطالعات .دهدیم نشان مختلف علوم در ی راآورتاب

 و قرار داده مدنظر را آوریتاب خاصی دیدگاه و منظر از هرکدام است، گرفته صورت شهرها آوریتاب هایشاخص و ابعاد

 .اندپرداخته آن به
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 یعلمهای مختلف آوری در رشتهتاب ها و مفاهیم. تعریف1 شماره جدول

 تعریف علوم

 اکولوژی

Berke & Smith, 
2009 

 و تغییـرات نوسانات به منظم طوربه که طبیعی سالم زیستمحی  ذاتی پذیری وفق قابلیت اکولوژیک، آوریتاب

 .کندیمتشریح  را دهدیمپاسخ  مخاطرات سایر و آتش باد، فرسایش، و زمین حرکت بارش، دما،

 اجتماعی اکولوژی

 1392رضایی، 
 از سـوانح یرییـادگ قابلیـت افـزایش باعـ  پرورش تنوع قطعیت، عدم و تغییرات باوجود زندگی برای یادگیری

 .دهیمانخودساز برای فرصت ایجاد یادگیری، منظوربه دانش گوناگون انواع ترکیب .شودیم

 اجتماعی

 1392رضایی،
 در تقلیـل اجتمـاعی واحـدهای توانـایی ها،یآشفتگ و خارجی یهاتنش با طباقان برای جوامع یا هاگروه توانایی

 هافرصت از گیریبهره برای یتوانای اجتماعی، گسیختگیازهم کاهش جهت بازیابی هایفعالیت انجام مخاطرات،

 روانشناسی

 1392رضایی،
 عملکـرد موفـق، اریسـازگ رفیتظ حوادث، و مصائب مقابل در کردن نشینیعقب و شدن دور برای فرد توانایی

 .شدید و مدتطوالنی یهاشوک پی در مثبت

 علوم پایه

 1392رضایی،
 .شودیم خم کلش تغییر یا شکست بدون که باریک زیر ارتجاعی طوربه و فشار انرژی ذخیره توانایی

 .گرددبرمی تعادل حالت به جاییجابه از بعد یازموردن نوسان از نظرصرف سیستم یکآن با که سرعتی

 

 صـورت شـهرها آوریتاب هایشاخص و ابعاد درباره متخصصان و شهری ریزانبرنامه توس  گوناگونی و متعدد مطالعات

 و ابعـاد 2 جـدول در. انـدهپرداخت آن بـه و قـرار داده مـدنظر را آوریتـاب خاصی دیدگاه و منظر از هرکدام است، گرفته

 .است شده دهآور و بندیجمع آوریتاب هایشاخص

 

  آوریتاب هایشاخص و ابعاد .2 شماره جدول

 آوریتاب مطرح یهاشاخص و ابعاد مطالعه

 
 
 

 (1390) صالحی و همکاران

 رشـد تصـادی،ثبـات اق خـدمات، به یدسترس اقتصادی، تنوع اشتغال، اقتصادی، سالمت استخدامی، وضعیت) اقتصادی

 ثبـات جامعـه، هایاعتقادات، فراینـد و باورها فردی، خصوصیات) هنگیفر و اجتماعی (؛اسکان درآمد، سطح اقتصادی،

 ) مخـاطرات اهشکـ ،(یاجتمـاع هـاییشگرا خانوادگی، ساختار مردم، مشارکت میزان اجتماعی، خصوصیات اجتماعی،
 و اسـتانداردها ،هازیرساخت زا حفاظت بازسازی، برنامه برنامه خدمات، استمرار برنامه مقابله، یهابرنامه اراضی، کاربری
 تنـوع ها،یآلودگ ،مخاطرات) زیستیمحی  ،(برق شبکه بیمه مخاطرات، پذیری،آسیب ارزیابی و مخاطرات کاهش کدها،

 (؛یعمـوم بناهای حیاتی، کزمرا حیاتی، هاییانشر) زیرساختی ،(جغرافیایی خصوصیات محیطی،زیست پایداری زیستی،

 (.خطرزا باستانی، تأسیسات آثار مسکونی، ایواحده صنعتی، و ی تجاریواحدها) سازهای

 
 (1391و زبردست ) نیا شریف

 

 هـاییکاربراز  فاصـله ،(ینبنزپمـپ صنعتی، هاییکاربر،پرخطر هاییکاربر از فاصله) یکدیگر با هایکاربر سازگاری

 نقـش ازنظر معابر ه شبکهب یدسترس) مناسب معابر شبکه به (، دسترسیهادرمانگاه و هایمارستانب نشانی،آتش) امدادی

 بـاز فضای به دسترسی (؛یبنددانه ابنیه، نوع طبقات تعداد) بافت کالبدی هایویژگی ،(خطرکم معابر به دسترسی شبکه،
 (.اشتغال سطح پارک، به یدسترس )

 
 
 
 

 (1392بهتاش و همکاران )

 مستندسـازی، ریسـک، و پذیریسـیبآ ارزیـابی شـهری، مـدیریت و دولت نقش مانورها، و آموزش) مخاطرات کاهش

 ،(مخـاطرات طرپـذیری، بیمـهخ پتانسـیل اضـطراری، شـرای  مـدیریت جـامع برنامه استانداردها، و هانامهآئین رعایت
 ،(خطرنـاک اتعمـومی، تأسیسـ تأسیسـات شـهری، یسـاتتأس حیـاتی، هاییانشـر حیاتی، هاییرساختز) زیرساختی
 ) ، اقتصـادی(یخیتـار هاییتسـاو  ابنیه شهر، فرم کالبد شهر، و بافت ها،یرکارب محالت، انسجام) کالبدی ساختاری

 ،(یاقتصـاد عتنـو و پویـایی رشـد نـرخ اقتصـادی، ثبـات و پایـداری امنیـت درآمـد، میزان و اشتغال وضعیت یت،مالک
 ) فرهنگـی و یاجتماع ،(یستیزمحی  پایداری خصوصیات جغرافیایی، طبیعی، منابع و محیطیزیست تنوع)زیستیمحی 
 فرهنگـی، سـرمایه تعلـق، حـس زبان، و نژاد قومیت بینی،جهان و خانواده، ایدئولوژی ساختار ورسوم،سنن، آداب ید،عقا

فرهنگـی،  و یاجتمـاع امنیـت جمعیت، رشد نرخ و توزیع جنسیت، جمعیت، عمومی، اجتماعی، مشارکت سرمایه و هویت
 (مهاجرت از تجارب، پذیری درس

 
 (1395کاران )معرب و هم

 هـاییکاربر- دسترسـی، هایراه)کالبـدی ساختار بعد چهار در پایدار توسعه رویکرد با شهری اراضی کاربری آوریتاب

 درمـانی بهداشـتی هـاییکاربر آموزشـی، هاییکاربر جمعیت، تراکم) فرهنگی و اجتماعی و...(، ابنیه وضعیت پرخطر،

 تجـاری هاییکاربر تغال،اش یکاری،ب )اقتصادی و...( فیزیوگرافی گیاهی، پوشش طبیعی، مخاطرات (زیستیو...( محی 

 ...( و

 

 پـژوهش ایـن در آوری،تـاب بررسـی برای شدهانتخاب هایشاخص تعدد و آوریتاب مفهوم کاربرد گستردگی به توجه با



 1397 زمستان ،4، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    114

 هایاربری اراضـی سـکونتگاهک پایداری رویکرد با آوریتاب معیارهای صریح، و روشن نتایم کسب و دقیق مطالعه جهت

 .گرددمی بررسی شهری

 

 آوری ریزی کاربری زمین و تاببرنامه

 بـرای مشـخص و محـدود منابع اختصاص از است عبارت آن مفهومی چارچوب در نیز شهری زمین کاربری ریزیبرنامه

 فرآینـد بـه شـهر در ریزیبرنامـه عنوان از عمومی استفاده .مشخص زمانی قالب در شدهتعیین اهداف یاپاره به دستیابی

 محـی  و مردم زندگی در خود دنبال به تصمیمات این که تأثیراتی ارزیابی چگونگی و فیزیکی محی  درباره گیریتصمیم

ریزی بـرای کـاربری زمـین (. برنامه10: 1385پورمحمدی،شود )یم اطالق گذاردیم شدهاهداف تعیین با رابطه در شهری

 شـهری. نیازهـای جامعـه و هاخواست اساس بر شهری عملکردهای و هایتفعال فضایی و مکانی هیساماند یعنی شهری

 یـابیمکان و بنـدیرا طبقه سـرزمین از اسـتفاده انـواع و است شهری ریزیبرنامه اصلی هسته عمل در ریزیبرنامه این

 و کاربردها برای مکان و زمین علم، تقسیم ریشه اراضی کاربری ریزیبرنامه دیگرعبارت(. به18: 1382سعیدنیا،کند )یم

 یـردگیم صـورت کـارا و مناسـب فضـایی انتظـام و زمـین از مـؤثر اسـتفاده منظوربـه کـه است زندگی مختلف مصارف

سـاخت روبـرو هسـتند. هرچنـد اجتنـاب از طبیعـی و انسان هایبحرانشهرها همواره با بالیا و  (.10: 1385پورمحمدی،)

 یاواقعـه ی بحـران را کـاهش داد. بـالهاخسارتصدمات و  توانیمریزی یست اما با شناخت و برنامهممکن ن هابحران

فیزیکـی و یـا  شـکل بـه توانـدیم آن اثـر کـه گـذاردیم تأثیر جامعه از بخشی بر و دهدیم رخ و زمان فضا در که است

المللی مخاطره هر نوع پدیده، ماده یا مـوقعیتی ن(. در متون بی2: 1392همکاران، و گندمکارشود ) ظاهر سازمانی اجتماعی

 گسـترش جمعیـت، رشـد زده و خسـارت وارد نمایـد.ها و خـدمات آسـیبتواند به افـراد، امـوال، زیرسـاختیماست که 

 اجرایـی ضـمانت ناپایـدار و و ناکارآمـد زمـین کاربری با مشترک تأثیر و ترکیب برنامه دراستقرا بی و تمرکز شهرنشینی،

 وجـود بـه سـاختانسان و طبیعی هایبحران و بالیا خوردن رقم برای را شرای  وساز،توسعه و ساخت یهابرنامهفی ناکا

 نگری مخاطره و خطرپذیری گرفتن مالحظات نظر در و شهری ریزیبرنامه به دادن اهمیت و توجه میان این آورد. دریم

عنوان بـه زمـین ینهبه کاربرد چگونگی مدیریت و ریزیبرنامه است. رویکردها این اصلی و عمده تأکیدات از آن فرآیند در

 فرآینـد در نگـری مخـاطره تحقـق در حیاتی جایگاهی شهری ریزیاهداف برنامه حالدرعین و ابزارها ترینمهم از یکی

 بـرای بندیتاولوی و مهم مسئله آن، تحقق فرآیندهای و هاروش بهبود برای و تجربه مطالعه داشته است. شهری توسعه

 اسـاس بر و مبنا تصمیم یافته،نظام نگری،آینده نگری، مخاطره با که زمین کاربری ریزیبرنامه است؛ زیرا شهری جوامع

فجـایع  از پیشـگیری و تـأثیر و موجـب کـاهش متمرکزشـده پذیری شـهرهاکاهش آسیب بر گیرد انجام پیشگیرانه اقدام

 جامع هایطرح بخش ترینیاصل گفت توانیم که زمین کاربری ریزی(. برنامه260: 1392بمانیان و همکاران،گردد )یم

 باید موردتوجه دارد، شهر کالبدی محی  کیفیت و شهری رشد میزان در مهم نقش و است مستقل یابرنامه و گاه شهری

 و زمـین کـاربری ویوسـقـرار دادن سمت تـأثیر تحـت برای تالش را زمین کاربری ریزیبرنامه اصلی هسته .گیرد قرار

 و مرور زمین، کاربری آتی هاییاستس و اجرای برنامه و تهیه طریق از تالش این دهد.یم تشکیل آن به وابسته تغییرات

 کننـدههدایت عوامـل هـا،یتفعال ایـن تمـامی در که شودیمانجام  آن به وابسته یهابرنامه وتوسعه  یهاپروژه تصویب

 بلندمـدت اندازهایچشـم و سیاسی هاییکتاکت قانونی، هاییهرو استانداردهای تخصصی، ،اجتماع یهاارزش از ترکیبی

 تلفـات کـاهش بـرای را متعـددی هایینـهگز و هافرصت زمین، کاربری ریزیبرنامه (.32: 1391کاظمی، لطفیهستند )

 توانـد علـلیمزمـین  کـاربری ریزیبرنامـه اینکـه ازجملـه .کندیم عرضه سوانح کالبدی اقتصادی و خسارات و انسانی

 کاهش را هاآن و کرده دارند شناسایی وجود هاسکونتگاه و زمین توسعه متداول هاییوهش در که را سوانح ریسک اییشهر

 جایبـه .دهـد کاهش و کردهاصالح اندشدهانباشته همروی بر هاسال طول در را هامکان و مردم پذیرآسیب شرای  .دهد
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 صورت در .دهد کاهش را هایبآساین  سانحه وقوع از قبل سانحه، بروز از پس دوره در سوانح هاییبآس رآثا کردن تمیز

 بـه نسـبت را هـامکان و مـردم آوریتاب بالقوه، خسارات و پذیریآسیب کاهش طریق از .نماید اصالح را مخاطره امکان

 وارد .نمایـد تسـریع را بـاز تـوانی و بازسـازی فرآیند و دهد رتقاءا بازیابی برای را هاآن ارتقاء ییتوانا داده، افزایش سوانح

 بـه جدیـد، تولید ریسـک بدون که کندیم کمک زمین کاربری ریزیبرنامه در سوانح ریسک کاهش عمل و تفکر نمودن

 در قدرتمنـد ابـزاری عنوانبـه زمـین کاربری ریزیبرنامه درواقع(. Reyes,2007:20) یافتدست شهری توسعه و رشد

 اراضی کاربری ریزیبرنامه اگرچه حقیقت در دارد. شهری جوامع آوریتاب افزایش در مهمی نقش شهری مسئولین دست

 & Berke) دهـدیم کـاهش ولـی کنـد،ینم برطرف کامل طوربه بالیا برابر در را جوامع پذیریعادالنه آسیب و صحیح

smith,2006:8.)  یی کـه ازنظـر هامؤلفـهلعات متعددی انجام شد. سپس ابعـاد و ی پیشنهادی مطاهامؤلفهبرای تعیین

جدول شماره پیشنهاد گردید. در  اندبوده ترشاخصریزی شهری زیست، جغرافیا و برنامهکارشناسان متخصص حوزه محی 

 آورده شده است. آوری کاربری اراضی شهریابعاد تاب 3

 

  یآور. ابعاد تاب3 شماره جدول

 منبع ابعاد

 Burton (2012), Gall (2013), Sharifi and Yamagata(2014) بیعیط -ساختاری

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

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

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

 Cutter (2010), Joerin and Shaw (2011),Usamah (2013) Sharifi and قتصادیا -اجتماعی

Yamagata(2014) Normandin et al (2011) Gall (2013) UNDP (2013) 

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

 (1396گلچوبی دیوا،)منبع: 

 

منظور جلوگیری از وقـوع بحـران و یـا ونتگاه شهری را بهطبیعی یک سک -های ساختاریتطبیعی، ظرفی -بعد ساختاری

ت کیفیـ کند. شهری که فاقد وضعیت مطلوب در این بعد باشـد ضـمن عـدم برخـورداری ازمقاومت در برابر آن بازگو می

یگـری از ابعـاد دکالبـدی بعـد  -شـود. بعـد سـاختاریپذیری باالیی مواجهـه میمحیطی مطلوب، در برابر بالیا با آسیب

های شهری است که وضعیت مطلوب این بعد کیفیـت زنـدگی در شـهرها را در زمـان آوری کاربری اراضی سکونتگاهتاب

شود و پس از وقوع بحـران بـا خسارت و تلفات می سبب کاهشبرد و در هنگام وقوع بحران قبل از وقوع بحران باال می

کند. از ابعاد مهـم دیگـر، بعـد رسانی، شرای  را برای بازگشت به حالت تعادل فراهم میسرعت بخشیدن به امداد و کمک

ده ی آمـاه ساکنان یک محی  را قبل، حین و بعد از وقوع بحران ازلحاظ روحـی، روانـی و ذهنـفرهنگی است ک-اجتماعی

های اقتصادی بازگوکننده بازگشت سـریع بـه حالـت اولیـه پـس از وقـوع کند. بعد اقتصادی، با در نظر گرفتن ظرفیتمی

 (.153: 1397: معرب و امیری، 1395معرب و همکاران، ) بحران است

 

 مطالعه مورد محدوده

 پاسداران و در 1 منطقه با ن لنگریخیابا حدود در غرب طرف از ،1 منطقه حریم و 1800 خ  به شمال طرف از 4 منطقه

 شرق طرف از ،13 منطقه با دماوند خیابان محدوده در و 8 و 7مناطق  با رسالت خیابان مرز با جنوب طرف ، از3 منطقه با

هـای (. این منطقه جزو مناطقی است کـه دارای ویژگی132: 1393قهری و همکاران،) شودمحدود می 4 منطقه حریم به

وسـازترین ترین، مهاجرپـذیرترین، پـر ساختترین، وسـیععنوان یکی از پرجمعیـتردی خاصی است و بهکالبدی و عملک

ای های خاص شهرسازی و تاریخی و عملکردی ایـن بافـت اقـدامات توسـعهباشد که ویژگیمناطق شهرداری تهران می
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 1عیـت منطقـه موردمطالعـه در شـکل (. موق22: 1396پایه و حبیب،دانش) کندخاصی را برای مدیریت شهری ایجاب می

 آمده است.

 

 
  مطالعه مورد محدوده موقعیت .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش

 از نفـر 20 توس  که شدهتهیه پرسشنامه هاشاخص مقایسه برای. است کاربردی نوع از و تحلیلی -توصیفی تحقیق روش

 روسـتایی و و شـهری ریزیبرنامـه زیسـت،محی  ریزیبرنامـه حـوزه در متخصـص کارشناسـان و علمیهیئـت اعضای

 و موضوع ماهیت و پژوهشگر نظر به توجه با نمونه تعداد بندیرتبه و گیریتصمیم هایفن در) پذیرفت صورت شهرسازی

 شـودمی گرفتـه نظر در جایی تا نمونه تعداد همچنین،. شودمی انتخاب مربوطه حوزه کارشناسان و متخصصان گستردگی

 روش بـا معیارها دهی وزن(. دهدمی همسان جواب تعداد آن از بیشتر یعنی کند پیدا دست نظری اشباع به پژوهشگر که

FANP لندسـت هـایماهواره تصـاویر روی از زمین پوشش ابتدا رقومی هایالیه سازیآماده برای. است گرفته صورت 

 شـدند فازی IDRISI محی  در هاالیه پسس. شد بندیطبقه ENVI 4.8 افزارنرم در تصاویر. شد استخراج 2017 سال

 هاالیـه در آوریتـاب میزان در مؤثر معیارهای این از هرکدام وزن. شد انجام ARC MAP در هاالیه گذاری همروی و

 .گردد مشخص آوریتاب میزان تا شدند ترکیب هانقشه و شدهداده تأثیر

 

 هایافته و بحث

های بری اراضـی تعیـین، سـپس نقشـهآوری کارابتدا وزن معیارهای تاب 4 منطقه آوری کاربری اراضیبرای ارزیابی تاب

آوری کاربری اراضی شهری تهیـه شـد. سـپس آوری ابعاد تهیه و نقشه میزان تابفازی معیارها و به دنبال آن نقشه تاب

پذیری متوسـ (، سـیبآوری متوسـ  )آآوری کاربری اراضی شهری به پـنم طبقـه کـامالً تـاب آور، تـاب آور، تـابتاب

 بندی گردید.پذیر دستهپذیر و کامالً آسیبآسیب

 فازی مراتبیتحلیل سلسه

نظر بـا اسـاتید دانشـگاهی و کارشناسـان اراضی از متون نظری و تجربـی و تبـادل آوری کاربریابتدا عوامل مؤثر بر تاب

های مقایسـات زوجـی هدف تحقیق پرسشـنامه منظور دستیابی بهبه استخراج شد و سپس ابعاد و معیارها مشخص شدند.

ریزی شـهری زیست، برنامهریزی محی علمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامهنفر اعضای هیئت 20طراحی و بین 
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 3توزیع شد. با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش، از عبـارات کالمـی و اعـداد فـازی منـدرج در جـدول  و شهرسازی

( کـه ارتبـاط بـین معیارهـا، زیـر معیارهـا سلسـله مراتبـی و AHPمراتبی )رخالف فرآیند تحلیل سلسهب استفاده گردید.

هـایی از مـدل ممکـن اسـت مراتبی در بخش(، افزون بر ارتباط سلسهANP) ایسویه است، در فرآیند تحلیل شبکهیک

آوری کـاربری وابستگی درونی ابعاد تـاب 4جدول  معیارها و زیر معیارها با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابل داشته باشند.

 دهد.اراضی شهری را نشان می
 

 آوری اراضی شهری. وابستگی درونی ابعاد تاب4 شماره جدول

ــاطرات  ابعاد مخ
 طبیعی

پوشــش 
 گیاهی

شــــکل 
 زمین

 –ترکیب و توزیع فضـایی 
عناصــر ســاختاری  زمــانی

 سیمای سرزمین

     مخاطرات طبیعی

     پوشش گیاهی

     شکل زمین

عناصر  زمانی –ترکیب و توزیع فضایی 
 ساختاری سیمای سرزمین

    

 

 طیف فازی و عبارت کالمی متناظر .5 شماره جدول

 اعداد فازی عبارت کالمی کد

 (1 ،1 ،1) برابر ترجیح 1

 (1.5 ،1.5 ،1) متوس  تا کم ترجیح 2

 (2 ،2 ،1) متوس  ترجیح 3

 (4 ،5 ،3 ،3) س  ترجیحزیاد تا متو 4

 (4.5 ،4 ،3) زیاد ترجیح 5

 (5 ،4.5 ،3) زیاد خیلی تا زیاد ترجیح 6

 (6 ،5.5 ،5) زیاد خیلی ترجیح 7

 (7 ،6 ،5) تا زیاد خیلی ترجیح کامالًزیاد  8

 (9 ،7 ،5) ترجیح کامالًزیاد  9

 

 شهری ضیارا آوریطبیعی تاب-آوری ساختاریوزن معیارهای تاب .6شمارهجدول 

 وزن نهایی معیار وزن نهایی فازی معیارها بعد

 
 

-ســاختاری
 طبیعی

 26/0 (051/0؛ 089/0؛ 102/0) مخاطرات طبیعی

 27/0 (063/0؛08/0؛102/0) پوشش گیاهی

 25/0 (053/0؛ 058/0؛ 087/0) شکل زمین

 زمــانی –ترکیـب و توزیـع فضـایی 
 عناصر ساختاری سیمای سرزمین

 22/0 (04/0؛ 059/0؛ 077/0)

 

 شهری اراضی آوریتاب هایالیه تولید

 7بع فـازی کـه در جـدول تـا نوع و کنترل با استفاده از نقاط IDRISIمحی   در معیارها از هرکدام به مربوط هاینقشه

 .شدند آورده شده است استانداردسازی
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 انوع تابع فازی و نقاط کنترل برای استانداردسازی معیاره .7 شماره جدول

 نقاط کنترلی نوع تابع سنجه معیار

d c b a 

 0 7 12 15 شکل متقارن S (%) شیب شکل زمین() فیزیوگرافی

   1800 1400 خطی کاهشی (m) ارتفاع

 45 135 215 315 خطی متقارن جهت

 0 400   خطی افزایشی فاصله از گسل مخاطرات طبیعی
 0 20   خطی افزایشی فاصله از مسیل و رود دره

 0 15   خطی افزایشی سرانه فضای سبز پوشش گیاهی

 زمانی –ترکیب و توزیع فضایی 
ـــیمای  ـــاختاری س ـــر س عناص

 سرزمین

 0 10   خطی افزایشی تعداد لکه

 0 10   یشیافزا یخط نسبت مساحت طبقه

 0 10   یشیافزا یخط متوس  اندازه لکه
   1 6/1 کاهشی یخط شاخص میانگین شکل

 

 شکل زمین() فیزیوگرافی آوری معیارشه تابتهیه نق

 2های ارتفاع، شیب و جهت جغرافیایی ایجادشده اسـت. در شـکل شـماره هم گذاری الیهنقشه معیار فیزیوگرافی از روی

 آوری معیار فیزیوگرافی آورده شده است.نقشه تاب

 

 
 آوری معیار فیزیوگرافی. نقشه تاب2شکل شماره 

 

 مخاطرات طبیعی معیار آوریتهیه نقشه تاب

ها ایجادشده است. در شـکل ها و رودخانههای فاصله از گسل، مسیلهم گذاری الیهنقشه معیار مخاطرات طبیعی از روی

 طبیعی آورده شده است. آوری معیار مخاطراتنقشه تاب 3 شماره
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 مخاطرات طبیعیآوری معیار . نقشه تاب3شکل شماره 

 

 عیار پوشش گیاهیآوری متهیه نقشه تاب

آوری تـاب نقشـه 4 رهنقشه معیار پوشش گیاهی با استفاده از زیر معیار سرانه فضای سبز ایجادشده است. در شـکل شـما

 گیاهی آورده شده است. معیار پوشش

 

 
 گیاهی آوری معیار پوشش. نقشه تاب4 شکل شماره

 

 مینسرز سیمای ساختاری صرعنا زمانی – فضایی توزیع و آوری معیار ترکیبتهیه نقشه تاب

کـه، نسـبت عیـار تعـداد لبا استفاده از زیر م عناصر ساختاری سیمای سرزمین زمانی –ترکیب و توزیع فضایی نقشه معیار 

ترکیـب و آوری معیـار نقشـه تـاب 5 مساحت طبقه، متوس  اندازه لکه و شاخص میانگین شکل ایجادشده است. در شکل

 آورده شده است. اختاری سیمای سرزمینعناصر س زمانی –توزیع فضایی 



 1397 زمستان ،4، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    120

 
 عناصر ساختاری سیمای سرزمین زمانی –ترکیب و توزیع فضایی آوری معیار . نقشه تاب5 شکل

 

 آوریتابتهیه نقشه 

های مخاطرات هم گذاری الیهشهرداری تهران با روی 4ی اراضی شهری منطقه طبیعی کاربر -آوری ساختارینقشه تاب

. یجادشده اسـتا عناصر ساختاری سیمای سرزمین زمانی –ترکیب و توزیع فضایی هی، شکل زمین و طبیعی، پوشش گیا

 شهرداری تهران آورده شده است. 4بیعی کاربری اراضی شهری منطقه ط -آوری ساختارینقشه تاب 6 در شکل شماره

 

 
 رداری تهرانشه 4ی اراضی شهری منطقه طبیعی کاربر -آوری ساختاری. نقشه تاب6 شکل شماره

 

 گیرینتیجه

هـای مختلـف یتظرفآوری کـاربری اراضـی شـهری اسـت، کـه ساختاری یکی از ابعـاد اصـلی تـاب -آوری طبیعیتاب

کند. یمطبیعی شهر را برای جلوگیری از تخریب و بازگشت سریع به حالت اولیه پس از تهدید و تخریب بازگو  -ساختاری

طبیعی، ضمن برخورداری از کیفیت محیطی بسیار پـایین، در برابـر بالیـا بسـیار -آوری ساختاریاراضی شهری بدون تاب

بررسی  شهری اراضی کاربری طبیعی -ساختار آوریتاب میزان در تأثیرگذار عوامل ابتدا پژوهش، این در پذیر است.آسیب

 نشـان منطقه در ها،ارزیابی از حاصل نتایم مورد ارزیابی قرار گرفت. تهران شهر 4 منطقه در شد. سپس هر یک از عوامل
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گیـاهی ازنظـر  پوشـش و تـاب آور اسـت. 0.86 منطقـه این اراضی کاربری طبیعی -ساختاری آوریمیانگین تاب که داد

 کـاربری طبیعـی -سـاختاری آوریتـاب میـزان ارتقاء در تأثیرگذار شاخص اولین عنوانبه 0.27کارشناسان باارزش وزنی 

 در وضـعیت معیـار این. است قرارگرفته ارزیابی مورد سبز فضای سرانه معیار، این در. باشدمی 4 منطقه در شهری اراضی

 تأثیرگـذار شاخص دومین عنوانبه 0.26معیار مخاطرات طبیعی ازنظر کارشناسان باارزش وزنی  .دارد قرار آوریتاب کامالً

حـریم گسـل و  معیـار، ایـن در. باشـدمی 4 طقهمن در شهری اراضی کاربری طبیعی -ساختاری آوریتاب میزان ارتقاء در

معیـار شـکل زمـین  .دارد قرار آوریتاب کامالً در وضعیت معیار این. است قرارگرفته ارزیابی مورد حریم رودخانه و مسیل

 طبیعـی -سـاختاری آوریتـاب میـزان ارتقـاء در تأثیرگذار شاخص سومین عنوانبه 0.25ازنظر کارشناسان باارزش وزنی 

در  4منطقه . است قرارگرفته ارزیابی مورد ارتفاع، شیب و جهت معیار، این در. باشدمی 4 منطقه در شهری اراضی ریکارب

 در از دیگر عوامل مـؤثر سرزمین سیمای ساختاری عناصر توزیع و ترکیب معیار کارشناسان ازنظر است. معیار تاب آور این

 متوسـ  طبقـه، مسـاحت نسـبت لکـه، تعداد مؤلفه چهار از معیار این. آوری کاربری اراضی شهری استتاب میزان ارتقاء

توزیـع از  و ترکیب دهد که منطقه در معیارشده است. نتایم پژوهش نشان میتشکیل شکل میانگین شاخص و لکه اندازه

هایی بـا ظ لکـهو حفـ های بـاز و سـبزپیوستگی و اتصال لکه و کریدورها از حفاظت آوری قابل قبولی برخوردار است.تاب

رودخانه، افزایش سرانه فضای سبز و  حریم و گسل حریم هایمحدوده در شهری سبز فضاهای ایجاد تر،های بزرگاندازه

 ها و ممنوعیتها، تعیین حریم گسلها و مسیلوساز در حریم رودخانهتوزیع مناسب آن در سطح منطقه، ممانعت از ساخت

 زلزله خطر مناطق با در مخازن( و پمپ گاز بنزین،)پمپ خطر باالی پتانسیل دارای هایکاربری استقرار برای محدودیت و

و حفاظـت از منـابع طبیعـی بخشـی از راهکارهـا و  باالدسـت مناطق سمت به پیشروی و وسازساخت از باال و جلوگیری

 باشد.شهرداری تهران می 4طبیعی منطقه  -آوری ساختاریپیشنهادها برای بهبود و ارتقا تاب
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