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چکیده
هدف کلی از پژوهش حاضر ،بدست آوردن عوامل تاثیرگذار در میزان تابآوری اجتماعی -فرهنگیی کیاربری اراضیی
شهری و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از این عوامل و بررسی آنها در منطقهی 1شهر تهران میباشید رو

تققیی

این پژوهش توصیفی تقلیلی ،و ماهیت آن کاربری است در این پژوهش ،ابتدا چارچوب نظری تققی از طری جمی -
آوری اطلاعات از طری مطالعات اسنادی صورت پذیرفت در ادامه به منظور بررسی میزان تابآوری اجتماعی -فرهنگی
کاربری اراضی ،براساس نظرات کارشناسان و بررسی پژوهشهای قبلی ،معیارهای تراکم جمعیت ،سرانه مراکز ورزشیی،
مذهبی ،آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی -درمانی ،انتظامی و گردشگری تعیین گردید سپس مقایسات زوجی شاخصهیا بیه
کمک  11نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص که در حوزهی برنامهرییزی مقییز زیسیت ،برنامیهرییزی
شهری ،برنامهریزی روستایی و شهرسازی تخصص داشتهاند ،صورت پذیرفته است همچنین به منظور ارزیابی و بررسی
نهایی از رو

 ،FAHPسیستم اطلاعات جغرافیایی( )GISو  Idrisiبهره گرفته شیده اسیت در نهاییت ،ارزییابیهیا و

بررسیها نشان داد که میانگین تابآوری منطقهی  1شهرداری تهیران معیادل  9/13اسیت بیر ایین اسیاس پیشینهادها و
راهبردهای به منظور ارتقاء میزان تابآوری منطقهی مورد مطالعه ارائه شده است
کلیدواژهها :آسیبپذیری ،اجتماعی -فرهنگی ،تابآوری ،کاربری اراضی شهری ،منطقه یک تهران
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شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

وقوع خطر ،تغییرات را جذب مییکنید و بیاز هیم بیه

 .1مقدمه

حالت تعادل باز میگردد این شهر توانایی برگشت بیه

 .1 .1طرح مسئله

انسان همواره با بلایا و بقرانهای طبیعی و انسیان-

عقب و پذیر

تهدید را دارد این ویژگییهیای منجیر

ساخت رو به رو بوده است هر چند اجتناب از بقیران

بییه اییین میییشییوند کییه شییهر تییابآور پایییدار و پویییا

ممکن نیست اما با طراحی مناسب میتوان از صیدمات

باشیید(نیکمرد )19 :1939 ،در واق ی آسیییبپییذیری و
9

این بقرانها کاست (بیای و همکیاران )1931 ،ییا بیه

تابآوری را میتوان بیه عنیوان دو مفهیوت متقابیل در

عبارتی دیگر ،میتوان شیهرها را تیابآورتیر نمیوده و

نظر گرفیت ییک سیسیتم آسییبپیذیرتر ،تیابآوری

آسیبپذیری آنها را در برابر بلایا کمتر نمود
آسیب پذیری شهری میزان خسارتی اسیت کیه در
صورت بروز سانقه به اجیزا و عناصیر ییک شیهر بیر
حسب چگونگی کیفیت آنها وارد مییشیود آسییب-
پذیری شهر پدیدهای است گسترده کیه تمیامی عوامیل

کمتری دارد و یک سیستم با آسیبپذیری کمتیر تیاب-
1

آوری بیشتری دارد(ویلیگرن )19 :1991 ،
بلایا از جمله عواملی هستند که با توجه بیه زمینیه-
های آسیبپذیری ،پتانسییل تهدیید آسیایش و امنییت
شهروندان را دارند از این رو ضرورت داشته که تیاب-

موجود در ییک شیهر را در بیر مییگییرد و بیه علیت

آوری اجتمییاعی -فرهنگییی شییهرها در زمینییه کییاربری

وابستگی عناصر به یکدیگر آسیبپذیری شیهر نییز بیه

اراضی میورد توجیه قیرار گییرد لیذا در ایین تققیی ،

مییابید (ورکیی )8 :1939 ،بررسیی

منطقهی  1شهر تهران از یکسو به علت جمعییت زییاد،

تییابآوری شییهری نیییز یکییی از مییوارد حیییاتی بییرای

تمرکز مراکز اداری و اقتصادی در آن و از سیوی دیگیر

آمادگی شهر در برابر بلاییای طبیعیی و انسیان سیاخت

با توجه به موقعیت ویژهی زمینشناسی از جملیه نقیا

است با افیزایش مییزان تیاب آوری شیهرها مییتیوان

بسیار حساس و در معرض خطر ناشی از بلایا به دلاییل

خسییارات ناشییی از مخییاطرات را بییه حییداقل ممکیین

مختلف ،واجد پیش شر های لیازت بیه عنیوان نمونیه

رساند(مک اینتایر و همکیاران )11 :1991 ،1همچنیین

موردی بوده و سعی بر آن شد تا با تعییین و شیناخت

شناخت تابآوری میتواند به تعیین صفات و ویژگی-

ابعییاد و معیارهییای تییابآوری اجتمییاعی -فرهنگییی

سرعت گستر

هایی که ظرفیت مقابله جوام با سوانح را افزایش میی-
دهند کمک نموده و ابزارهایی را برای کمک به فرآینید
کاهش آسیبپیذیری پیشینهاد نمایید(جواکیم:1998 ،1

کاربری اراضی شهری بتوان در راستای کاهش آسییب-
پذیری و تقویت تابآوری منطقه میورد مطالعیه گیات-
های موثری برداشته شود

 )91در واق شهر تابآور شیهری اسیت کیه ظرفییت
تقمل و پیذیر

خطیر پییش از فروپاشیی سیسیتم را

دارد سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر اسیت در زمیان
1. McEntire et al
2. Joakim

3. Resilience
4. Villagran

سال پنجم
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 .2 .1پیشینه تحقیق و مبانی نظری

کاربری اراضی بر افزایش تابآوری الگوهیای کیاربری

آجیاد و همکاران )1919( 1با رویکیردی اجتمیاعی

اراضی شهر سبزوار از جنبههای دسترسی بیه فضیاهای

به موضوع تابآوری در مطالعهای به بررسیی آسییب-

باز ،شبکه معابر شهری ،سازگاری کاربریهیا بیا مکیان

پذیری زنان در برابر سیلابهیای شیهری پرداختیهانید

احداث آنها ،وضعیت سازههای سیاختمانی و میی-

نتایج این پژوهش حاکی از ایین اسیت کیه اکزیر زنیان

پردازند در نهایت بیه ایین نتیجیه مییرسیند کیه اکزیر

پیش از وقوع سیلاب برای عامل جنسیت نقشیی انید

معیارهای بررسیی شیده در بافیت قیدیم در وضیعیت

در میزان آسیبپذیری قائل بوده و یا هیچ نقشیی قائیل

نامناسب قرار دارد که این مسئله از آسیب و خسیارات

نبودهاند این در حالی است که نتایج پیمایشهیای بعید

بیشتر این نواحی در صورت وقوع زلزله خبر میدهد؛

از وقوع سیلاب تفاوتهای جنسیتی را آشکار سیاخت

لذا این ناحیهها از اولوییتهیای اقیدات در سیطح شیهر

همچنییین تهیییه جییداول متقییاط بییین عوامییل مکییان

مقسوب میگردد و تهیه طرحهای موضعی بیا مقیور

جغرافیایی ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی و سیطح درآمید

کییاهش خطییر در اییین نییواحی از ضییرورت بالییایی

مشخص کرد که نه تنهیا مییزان آسییبپیذیری زنیان و

برخوردار است لسبوئی و بدری ( )1939در پژوهشیی

مردان متفاوت است بلکه در میان زنیان بیا پایگیاههیای

به تبیین ساختارهای اجتمیاعی – اقتصیادی تیابآوری

متفاوت نیز تفاوت آشکاری وجود دارد هیاتر)1911(1

جوام مقلی در برابر بلایی طبیعی با تاکید بیر سییلاب

مطالعهای را در ارتبا با تابآوری اجتمیاعی در برابیر

میپردازند یافتههای تققی بدسیت آمیده از مقیدوده

بلایای طبیعی انجیات داده و بیه ایین نتیجیه رسییده کیه

مورد مطالعه نشیان داد کیه عوامیل فیردی ،اجتمیاعی-

گروههای کوچک مقلی در فرآیند تابآوری اجتماعی

فرهنگییی و شایسییتگی جوامیی همییراه بییا عوامییل

میتوانند تاثیرگذار باشند گیلارد )1991(9طیی مطالعیه-

زیرساختی در وضعیت مناسیبی قیرار دارنید در عیین

ای با عنوان تابآوری جوامی سینتی در برابیر بلاییای

حال عوامل مدیریتی – نهادی و عوامیل فیردی بییش-

طبیعی ،به این نتیجه رسیده که جوام سنتی در مواجیه

ترین تاثیر را در ارتقاء و بهبیود تیابآوری سیاکنین در

با بلایای طبیعی با استفاده از چهار بعید ماهییت خطیر،

دو حوضه نمکآبرود و سیردآبرود دارنید شیریف نییا

میییزان تییابآوری ،سییاختار فرهنگییی و سیاسییتهییای

( )1931در پایان نامه خیود بیا عنیوان  ،بررسیی رابطیه

مدیران میتواننید در مواجهیه بیا بلاییا مقاومیت نشیان

کاربری زمین شهری و میزان تاب آوری در برابر زلزلیه

دهند سلمانی مقدت و همکاران ( )1939در مقالیهای بیا

و ارائه راهکارها در زمینه برنامیهرییزی شیهری( نمونیه

عنوان کاربرد برنامهرییزی کیاربری اراضیی در افیزایش

موردی :منطقه  19تهران) به بررسی رابطه مییان تیاب-

تابآوری شیهری در برابیر زمیین لیرزه بیا اسیتفاده از

آوری و کاربری زمین شهری پرداخیت در نهاییت بیه

سیسییتم اطلاعییات جغرافیییایی  GISبییه بررسییی ت یأثیر

این نتیجه رسیدند که برنامیهرییزی شیهری و در درون

1. Ajibade, et al
2. Hutter, et al.
3. Gaillard

آن برنامهریزی کاربری اراضی میتواند به عنوان ابیزاری
بییرای ارتقییاء تییابآوری شییهرها اسییتفاده شییود واژه
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آسیبپیذیری ،معیانی و تفاسییر مختلفیی بیرای افیراد

به عنوان یک رویکرد در رشیتههیای مختلیف اسیتفاده

گوناگون دارد و در حوزههای مختلف و توسز گیروه-

میشود(برند و جکس )1991 ،1همچنین تابآوری از

هییای گونییاگون از قبیییل مقققییین سییوانح ،جامعییه

مهمترین سرفصلهای پژوهشی در زمینیه دسیتیابی بیه

پژوهشگران پیرامون تغییرات مقیز زیسیت جهیانی و

پایداری است(پرینگ )1991 ،1به لقاظ زمیانی مفهیوت

نیز گروههای مقق در زمینه امنییت ذیذایی ،توسیعه و

تابآوری از دهه  1319با شروع کار هالینیگ (،)1319

فقر مورد استفاده قیرار گرفتیه اسیت(برکمن و ویزنیر،1

بطور روزافزونی مورد بررسیی و ارزییابی قیرار گرفتیه

 ) 19 :1991آسیبپذیری یعنی تهدیدی کیه میردت در

است با توجیه بیه وجیود تعیاریف مختلیف صیاحب

معرض آن قرار دارند به عبیارتی دیگیر آسییبپیذیری

نظران از مفهوت تابآوری ،مجموعهای از مهمترین آن-

بییه معنییی میییزان خسییارات وارده بییه یییک عنصییر یییا

ها در قالب جدول شماره  1گردآوری شیده اسیت در

مجموعهای از عناصر معلوت در معرض خطیر ،منیتج از

شهرها سیستمهای پیچیدهای از خدمات وجیود دارنید

وقوع یک پدیده طبیعی با شدت و بزرگی معلیوت میی-

که دارای ارتبا تنگاتنگ با همدیگر هستند و هر کیدات

باشیید(کاتر )1331 ،1بییه طییور کلییی ،آسیییبپییذیری

از آنها در مقابیل تهدییدات طبیعیی و انسیانسیاخت

مفهومی است که از حوزه علیوت اجتمیاعی برخاسیته و

متعییددی قییرار دارنیید و اخلییال در هییر کییدات از آنهییا

پاسخی بوده به ادرا صرفا مخاطره مقور کیه در دهیه

موجب مشکلاتی برای سایر سیستمها میگردد بنیابراین

 1319میلادی نسبت به ریسیک سیوانح وجیود داشیته

باید شهرها به گونهای باشند که بتواننید در مقابیل ایین

است از آذاز دهه  1389چیرگی راهبردهیای مخیاطره

تهدیدات ایستادگی داشته یا به عبیارتی دیگیر تیابآور

مقور مبتنی بیر میداخلات فنیی در حیوزه سیوانح ،بیه

باشند بیه طیور کلیی اصیطلاح تیابآوری شیهری بیه

وسیله پارادایم استفاده از آسیبپذیری بیه عنیوان نقطیه

توانایی جیذب ،انطبیا و پاسیخ بیه تغیییرات در ییک

شروع کاهش ریسک به چالش کشیده شده است ایین

سیسییییتم شییییهری اشییییاره دارد (تییییومکینس و

رویکرد ،میزان حساسییت افیراد و جوامی در معیرض

هورلستون ) 1911،1بررسی تابآوری شیهری یکیی از

خطر را با تواناییهای فرهنگی ،اقتصیادی ،و اجتمیاعی

موارد حیاتی برای آمادگی شهر در برابر بلاییای طبیعیی

آنها برای مقابله با آسیبی کیه ممکین اسیت ره دهید

و انسان ساخت اسیت بیا افیزایش مییزان تیاب آوری

ترکیب میکند(برکمن )1991 ،9امیروزه تیابآوری بیه

شهرها مییتیوان خسیارات ناشیی از مخیاطرات را بیه

جای اینکه تنها به عنوان یک مفهوت با یک تعریف بییان

حداقل ممکن رساند(مک اینتیایر و همکیاران:1991 ،8

شود ،به عنوان شیوه تفکر شیناخته شیده اسیت(فو ،1

)11

 )1991تفکر تابآوری به شکل قابل انعطیافی امیروزه
1. Birkmann and Wisner
2. Cutter
3. Birkmann
4. Folke

5. Brand and Jax
6. Perrings
7. Tompkins and Hurlston
8. McEntire et al
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جدول .1مجموعه مقایسهای تعاریف تابآوری
صاحبنظران

تعاریف

(هولینگ 1381 ،1و )1319

میزان اختلالی که یک سیستم میتواند به صورت پایدار قبل از تغییر در کنترل یا ساختار آن تقمل کند
توانایی جوام انسانی به مقاومت در برابر شو های خارجی و بازیابی پس از وقوع حادثیهای مخیاطره

(تیممرمن)1381 ،1

انگیز

(پیم)1381 ،9

سرعت برگشت یک سیستم به وضعیت اولیه خود پس از وقوع حادثهای مخاطره آمیز

(ویلدوسکی)1331 ،1

به ظرفیت مقابله با مخاطرات ذیر منتظره بعد از وقوع آنها
به این معناست که جامعه قادر به تقمل سوانح طبیعی شدید است بدون آنکه دچیار خسیارات عمیده،

(ملتی)1333 ،1

آسیبها ،توقف در تولید و یا کاهش کیفیت زندگی شود و بدون دریافت کمک زیاد از بیرون جامعه

(کاردونا)1999 ،1

ظرفیت اکوسیستم و یا جامعه آسیبدیده به جذب اثرات منفی و بهبود یافتن آنها
یک عکسالعمل اجتماعی ،ماهیتا جاذب و مسئول برگرداندن صدمه است و عامل فیالبداعه سیاختن و

(اگیر)1991 ،1

بدعتگذاری در پاسخ واکنش به آشوب است

(مگوایر و هیگان)1991 ،8
(یو ان ای پی)1998 ،3
(دیرسن و همکاران)1993 ،19
(پولی و کوهن) 1919 ،11
(کنفرانس شهرهای تابآور،11
)1911

ظرفیت برد اجتماعی عبارت است از ظرفیت(گنجایش) نهاد اجتماعی(مزلا یک گروه ییا جامعیه) بیرای
بازگشت به قبل یا پاسخ مزبت به سختیها و نیازها
ظرفیت سیستم یا جامعه در معرض خطر بالقوه در جهت انطبا و مقاومت در برابیر آن و ییا تغیییر در
جهت رسیدن و حفظ سطح قابل قبولی از عملکرد و ساختار است
تابآوری مفهومی است توصیفی که به ما بینشی در مورد خواص پویایی سیستم میدهد
تابآوری فرآیندی پویا و تعاملی و همیشه در حال تغییر بین فرد و مقیز است
تابآوری ظرفیت و توانایی جامعه به منظور مقاومت در برابر شو  ،زنده ماندن ،وف دادن ،رسیذن بیه
تعادل بعد از وقوع بقران و گذشتن سری از آن است

19

(هو وانگ و همکاران ،
)1911
(موسسه انعطاف پذیری جامعه
و منطقه ای)1919 ،11

به مفهوت اندازه گیری ،تداوت سیستم و توانایی برای جیذب تغیییر و اختلیال بیا حفیظ روابیز در بیین
جوام  ،ارائه شده است
تابآوری جامعه توانایی برای پیشبینی خطر وقوع بلایا ،تاثیرات مقدود ،و بازگشت بیه موقعییت قبیل
از بقران با در امان ماندن ،سازگاری ،و تقول و رشد در موق روبهرویی با تغییر است

مأخذ( :نگارندگان)

1. Holling
2. Timmerman
3. Pimm
4. Wildavsky
5. Miletti
6. Cardona
7. Aguirre
8. Maguire and Hagan
9. UNEP
10. Derissen et al
11. Pooley and Cohen
12. Resilient Cities 2011 Congress results in brief
13. Hua wang et al
14. Community and Regional resilience Institute

118

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

حال تعریف ما از تابآوری ،با توجیه بیه موضیوع

الکترونیکی و مقالیات صیورت پیذیرفت در ادامیه بیه

پژوهش این است که یک شهر یا منطقیه زمیانی دارای

منظور بررسی مییزان تیابآوری اجتمیاعی -فرهنگیی

تابآوری اجتماعی -فرهنگی میباشد ،که ابتدا توانیایی

کاربری اراضی ،براساس نظرات کارشناسیان و بررسیی

مقابله با تغییرات و حفظ کیفیت مقییز را داشیته و در

پییژوهشهییای قبلییی ،معیارهییای پیشیینهادی جمعیییت،

صورت دیدن صدمه ،توانایی بازگشت سری به حالیت

ورزشییی ،مییذهبی ،آموزشییی ،فرهنگییی ،بهداشییتی-

قبل از وقوع بقران و رسیدن به حالت تعیادل را داشیته

درمانی ،مراکز انتظامی و گردشگری مشیخص گردیید

باشد از ابعاد مهم تیابآوری کیاربری اراضیی شیهری

سپس مقایسات زوجی شاخصها به کمیک  11نفیر از

بعد اجتماعی و فرهنگی آن است توجه بیه تیابآوری

اعضای هیئت علمیی و کارشناسیان متخصیص کیه در

اجتماعی و فرهنگی کاربری اراضیی شیهری منجیر بیه

حوزهی برنامهریزی مقیز زیست ،برنامهریزی شیهری،

افزایش کیفیت مقیز و زندگی شهروندان مییشیود از

برنامهریزی روستایی و شهرسازی تخصص داشیتهانید،

دیگر مزایای توجه به تابآوری اجتمیاعی و فرهنگیی

صورت پذیرفته است

این است که ساکنان یک مقیز را قبل ،حیین و بعید از

مبن یای ارز گییذاری آنهییا براسییاس تجربیییات و

وقوع بقران از لقاظ روحی ،روانی و ذهنی آماده میی-

مطالعات آنها میباشد پس از انجات مقایسات زوجیی،

کند در جدول شیماره  1معیارهیای بعید اجتمیاعی -

نقشههای عوامل میوثر در مییزان تیابآوری منطقیه در

فرهنگی تابآوری کاربری اراضی شیهری آورده شیده

مقیز  Idrisiاستانداردسیازی شیده و در مقییز ،GIS

است

وزن هر کدات از این معیارهیای میوثر در مییزان تیاب-
آوری در لایهها تاثیر داده شده و نقشهها ترکییب شیدند

 .2روش تحقیق

تا میزان تابآوری منطقه مشخص گردد

در این پژوهش ،ابتدا چیارچوب نظیری تققیی از
طرییی جمیی آوری اطلاعییات از منییاب کتابخانییهای،
جدول .2معیارهای بعد اجتماعی  -فرهنگی تابآوری کاربری اراضی شهری
معیار
جمعیت

صاحب نظران

(جورین و شاو(،)1911 ،1نورمندن و همکاران( ،)1911 ،1بورتن( ،)1911 ،9شریفی و یاماگاتا،1
 ،)1911گیوه چی و امین عطار( )1931حبیبی و همکاران()1931

ورزشی

نگارندگان

مذهبی

(بورتن)1911 ،

آموزشی

(کاتر( ،)1919 ،بورتن)1911 ،

1. Joerin and Shaw
2. Normandin et al
3. Burton
4. Sharifi and Yamagata
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ادامه جدول 2
معیار

صاحب نظران

فرهنگی

(بورتن)1911 ،

بهداشتی -درمانی

(بورتن)1911 ،

مراکز انتظامی

(بورتن)1911 ،

گردشگری

(بورتن( ،)1911 ،شریفی ،یاماگاتا)1911 ،

منب ( :نگارندگان)

 .1 .2منطقه مورد مطالعه

ساخت و ساز در منطقه ،مقیدوده  11سیاله شیهرداری

مقدوده میورد مطالعیه منطقیهی ییک شیهرداری

تهران شده و بر ایین اسیاس مسیاحتی را حیدود1811

تهران است منطقه یک شهرداری تهیران بیا توجیه بیه

هکتار داراست(برنامهریزی عملیاتی شیهرداری تهیران،

مرزشمالی مصوب شورای شهر تهران مساحتی معیادل

)19 :1939

 1111/11هکتیار اسیت امییا در عمیل بییه دلییل رشیید

شکل  .1محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :شهرداری تهران1939 ،

 .0یافتههای تحقیق

جهیییت ارزییییابی و تعییییین مییییزان تیییابآوری
اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی منطقیهی  1تهیران
گاتهای زیر طی شده است:

 .1 .0تحلیل نقش و تعیین معیارهای اجتماعی-
فرهنگی کاربری اراضی برای بررسی تابآوری

در این مرحلیه بیرای  8متغییر تققیی  ،فروضیی
مورد بررسی قرار میگیرد:
تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم سیاختمانی بالیا
و کمبود فضاهای باز در زمیان ازدحیات ،مختیل شیدن
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و اطلیاع-

شییرایز امدادرسییانی و را در پییی خواهیید داشییت

مناسبی را فراهم میکنند به موازت آموز

همچنییین تییراکم جمعیتییی بالییا در شییهر بییه معنییای

رسانی مراکز آموزشی در زمان قبل از وقوع بلاییا ،ایین

خسارتهای بیشتر به هنگات وقیوع بقیران اسیت و

مراکز در زمان وقوع بلایا حهیت سیاماندهی نیروهیای

بسته شدن معابر و کاهش امکان گریز از موقعیتهیای

امدادو نجات ،اطلاعرسیانی و مکیانی جهیت تجمیی

خطرنا را در پی دارد همچنین تیراکم جمعیتیی بالیا

آسیب دیدگان بسیار میورد اسیتفاده قیرار مییگیرنید

دسترسی به مناط امین و نییز مشیکل شیدن نجیات

سرمایه اجتماعی توانایی تشیکیل و حفیظ روابیز بیه

مجروحان در اثر مسدودشدن راههیای ارتبیاطی را بیه

منظور تسهیل دسیتیابی بیه اهیداف از طریی توسیعه

وجود میآورد(عزیزی و اکبری )11 :1981 ،لیذا بیا

ارتباطات و همکاری به عنوان نقطیه مرکیزی سیرمایه

افزایش تراکم جمعیت بیش از حید اسیتاندارد ،تیاب-

مرکییزی در توسییعه مقلییی میییباشیید(هزیلتون و

آوری شییهرها تییا حیید زیییادی کییاهش پیییدا میییکنیید

همکاران )31 :1991 ،1بنابراین از آنجایی کیه مراکیز

کاربریهای ورزشیی بیه عنیوان بخشیی از فضیاهای

فرهنگی از جمله مکانهای هستند که میتواند سرمایه

عمومی شهری که فعالیتهای تفریقی در آنها انجیات

اجتماعی را تقویت کنند میتوانند به عنوان مکانهیای

میپذیرد ،ضمن پرکردن اوقیات فراذیت بسییاری از

که نقش بسیزایی در ارتقیاء تیابآوری داشیته باشیند

شهروندان در روزهای قبل از وقیوع بقیران ،در زمیان

مییورد توجییه قییرار گیرنیید مراکییز گردشییگری و

وقوع بقران به عنوان مکانهای که امکان سیازماندهی

جهانگردی نیز به عنوان بخشیی از فضیاهای شیهری

نیروهای داوطلب مردمیی و همچنیین مکیانی جهیت

که برای آنها سرزندگی و هویت را بیه ارمغیان میی-

تجم آسیبدیدگان میتوانند تاثیر به سزایی در ارتقیاء

آورند ،میتوانند نقش بسزایی در ارتقیاء تیابآوری و

تابآوری در فضاهای شهری داشیته باشیند لیذا ایین

کیفیت شهرها داشیته باشیند از طیرف دیگیر خنزیی

فضاها باید از یکسو کیفیت مناسبی داشته باشیند و از

بودن فضاهای در مقیز زیست شیهری و بییمکیانی

سییوی دیگییر دارای سییرانه اسییتانداردی باشییند مراکز

انسان امروز در ساختار شهری ،نشان از ایین امیر دارد

مذهبی علاوه بر ایینکیه مکیانی معنیوی – عبیادی و

که انسان معاصر از بیمکانی و بیخانمانی رنیج میی-

جایگاهی برای تقرب بیه سیوی خداونید هسیتند ،در

برد این چنین است کیه شیهروندان و سیاکنان شیهر،

و

هویت خویش و تعاملات اجتماعی خود را با مقییز،

تقویت سرمایههای اجتماعی داشتهاند این کاربریهیا

از دست دادهاند رسالت شهرسازی نیز در ایین اسیت

و اطلاعرسانی ،میی-

که فضاهای شهری را به مکان ارتقاء دهد تیا در بسیتر

توانند در زمان بقران ،مکیانی جهیت تجمی آسییب-

این مکانهای معنادار ،ارز های انسیانی و اجتمیاعی

دییدگان ،سیازماندهی نیروهییای داوطلیب در امییداد و

امکان بروز یابند و بقران طراحیی شیهری معاصیر را

نجات باشند مراکز آموزشی برای بهبود زندگی بسییار

سامان دهند( مقمودینژاد و همکیاران)181 :1981 ،

طول تاریخ ،نقش بسیار مهمیی در ایجیاد ،پیرور
ضمن ایجاد حس تعل  ،آموز

از کودکان و نوجوانان و جوانیان فرصیتهیای بسییار

1. Hazelton et al.
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لییذا مراکییز گردشییگری و جهییانگردی میییتواننیید بییه

عمومی و در حیین و بعید بقیران درکیاهش هیر و

فضاهای شهری هویت و سرزندگی ببخشیند و تیاب-

مر عمومی ،کاهش تجاوز به اموال و ناموس میردت و

آوری و کیفیت شهرها را ارتقاء بخشند همچنین ایین

کاهش سرقت گنجینهها ،اشیاء و ثیروتهیای ملیی از

مراکز میتواند در زمان وقیوع بقیران مکیانی جهیت

موزهها نقش دارند در هنگات بروز بقران دسترسی بیه

تجم آسیبدیدگان ،ساماندهی نیروهای داوطلیب در

مراکز بهداشتی و درمانی جهت امداد رسانی مییتوانید

امییداد و نجییات و ذیییر باشییندامنیت از بنیییادیتییرین

نقش وییژهای ایفیا کنید خیدمات مراکیز بهداشیتی-

نیازهای جامعه چه در زمان قبل بقیران و چیه در پیی

درمانی در سطح شهرها با سلامت و پیشیرفت جوامی

رخداد بقران اسیت از منظیر امنییت عمیومی هرچیه

شهری ارتبا مستقیم دارد افیراد جامعیه در سینین و

تعداد سرقت ،قتل ،شیرارت ،مشیروبات الکلیی کمتیر

زمانهای مختلف احتیاجات بهداشتی متفیاوتی دارنید

باشد شهرتابآورتر میگردد چراکه این اصیل مسیلم

و تییامین اییین نیازهییا در چییارچوب ارائییه مطلییوب

در هیر جامعییه برقییرار اسییت کیه هرچییه تقابییلهییا و

خدمات مراکز بهداشتی -درمانی امکانپذیر مییباشید

تعارضییات اجتمییاعی ،قابلیییت بزهکییاری در جامعییه،

بنابراین خدمات بهداشتی و درمانی در ابعیاد مختلیف

اختلاف طبقاتی ،تراکم و ناهمگونی جمعییت بییشتیر

کمی و کیفی ،هم در زمان قبیل ،حیین و بعید بقیران

باشد امکان آسییبرسیانی بییشتیر و بییشتیر میی-

بسیار مهم هستند در جدول  9معیارهیای طبقیه بنیدی

گردد(میروکیلی )1981 ،مراکز انتظامی در واق قبیل از

شییده جهییت بررسییی میییزان تییابآوری اجتمییاعی-

وقییوع بقییران کنتییرل وقییوع جییرایم و تییامین امنیییت

فرهنگی کاربری اراضی شهری آورده شده است

جدول . 0معیارهای طبقهبندی شده جهت بررسی میزان تابآوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی شهری
معیارهای اجتماعی  -فرهنگی تابآوری کاربری اراضی شهری
جمعیت

هر چه تراکم جمعیت در واحد سطح بیشتر = تابآوری کمتر ،آسیبپذیری بیشتر

ورزشی

هر چه سرانه مراکز ورزشی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

مذهبی

هر چه سرانه مراکز مذهبی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

آموزشی

هر چه سرانه مراکز آموزشی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

فرهنگی

هر چه سرانه مراکز فرهنگی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

بهداشتی -درمانی

هر چه سرانه مراکز بهداشتی -درمانی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

انتظامی

هر چه سرانه مراکز انتظامی بیشتر = تابآوری بیشتر ،آسیبپذیری کمتر

گردشگری

هر سرانه مراکز گردشگری بیشتر = تابآوریبیشتر ،آسیبپذیری کمتر

مأخذ( :نگارندگان)
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 .2 .0بدست آوردن وزن معیارهاای اجتمااعی-
فرهنگی کاربری اراضی

شمارۀ اول

کارشناسان(11نفر از اعضای هیت علمی و کارشناسیان
متخصص که در حوزه برنامیهرییزی مقییز زیسیت،

پس از تعیین معیارهای موثر بیر مییزان تیابآوری

برنامهریزی شهری ،برنامهریزی روستایی و شهرسیازی

اجتماعی -فرهنگی ،براسیاس اعیداد فیازی منیدر در

تخصص داشتهاند ) صورت گرفته است(جدول  )1تیا

جدول  1و با استفاده از تکنییک( FAHPکیه براسیاس

در نهاییییت وزن هیییر کیییدات از معیارهیییا اسیییتخرا

رو

تقلیل گستر

یافته چانگ این تکنیک صیورت

گردد(جدول )1

گرفته است ) مقایسیات زوجیی بیین معیارهیا توسیز
جدول .4طیف فازی و عبارت کلامی متناظر

جدول .5میانگین مقایسات زوجی معیارهای بعد اجتماعی -فرهنگی تابآوری کاربری اراضی شهری

مأخذ( :نگارنده)

سنجش میزان تاب آوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی
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جدول .6وزن نهایی معیارهای بعد اجتماعی -فرهنگی تابآوری کاربری اراضی شهری

مأخذ( :نگارندگان)

 .0 .0تهیه نقشههای فازی معیارهای اجتمااعی-
فرهنگی کاربری اراضی

استانداردسازی شدند در جدول  1نقیا کنتیرل و
نوع تاب فازی جهت استانداردسازی نقشهها در مقییز

نقشههای مربو به هرکیدات از معیارهیا در مقییز

 Idrisiبر اسیاس اسیتانداردهای کیه بیرای هیر ییک از

 IDRISIکه براساس استانداردهای که از مناب مختلیف

معیارها وجود دارد ،برای بررسی تابآوری اجتمیاعی-

در رابطه با هریک از معیارها جم آوری شدهاند،

فرهنگی کاربری اراضی شهری آورده شده است

جدول :7نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استاندارد سازی نقشههای بعد اجتماعی و فرهنگی در منطق فازی

مأخذ( :نگارندگان)
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 .4 .0تهیه نقشهی تابآوری معیارهای اجتماعی-
فرهنگی کاربری اراضی

شمارۀ اول

آوری هر یک از معیارهای اجتمیاعی -فرهنگیی نشیان
بدست آید در شکل  1و  9میزان تابآوری هر ییک از

نقشههای مربو به هر یک از معیارها در مقایسیه
با استانداردها در مقیز  GISتهیه شده تیا مییزان تیاب-

معیارها با توجه به میزان سرانه اختصاص داده به خود
نشان داده شده است

شکل  .2میزان تابآوری معیارهای اجتماعی -فرهنگی  )1کاربری آموزشی  )2کاربری درمانی  )0کاربری
فرهنگی  )4کاربری انتظامی

شکل  :0میزان تابآوری معیارهای اجتماعی -فرهنگی  )1کاربری گردشگری  )2کاربری مذهبی  )0کاربری
ورزشی  )4تراکم جمعیت

سنجش میزان تاب آوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی

سال پنجم

 .5 .0تهیه نقشاهی میازان تاابآوری اجتمااعی-
فرهنگی کاربری اراضی
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اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی منطقیهی  1در شیکل
 1نمایش داده شده است همانطور که در شکل مشیاهده

با اعمال وزن هر یک از معیارهیا در لاییههیای تهییه

میشود ناحیه  9و  8کمترین میزان تابآوری را دارنید و

شده از آنها و ترکیب آنها در مقییز  GISدر نهاییت

ناحیییههییای 1و  1و  19بیییشتییرین میییزان تییابآوری را

نقشهی میزان تابآوری اجتماعی -فرهنگیی منطقیهی 1

دارند

تهران استخرا میگردد نقشهی نهایی مییزان تیابآوری

شکل  .4میزان تابآوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی شهری منطقهی  1تهران
 .6 .0تعیااین تااابآوری اجتماااعی -فرهنگاای
کاربری اراضی

برای تعیین تابآوری اجتماعی -فرهنگیی کیاربری
اراضی منطقهی  ،1پنچ طبقه کاملیا تیابآور ،تیابآور،
تابآوری متوسز (آسیبپذیری متوسز) ،آسییبپیذیر
و کاملا آسیبپذیر در نظر گرفته شده اسیت همیانطور

که در شکل  1آورده شده است منطقیه  1شیهر تهیران
بعیید از رویهییم – گ یذاری تمییات معیارهییا بییا هییم ،بییا
اختصییاص امتیییاز  9/13در وضییعیت تییابآوری قییرار
دارد
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شمارۀ اول

شکل  .5تعیین تابآوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی منطقهی  1تهران
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

به طور کلی در این پژوهش ،ابتدا عوامل تاثیرگیذار
در میییزان تییابآوری اجتمییاعی -فرهنگییی کییاربری
اراضییی(تراکم جمعیییت ،کییاربری بهداشییتی -درمییانی،
کیییاربری آموزشیییی ،کیییاربری فرهنگیییی ،کیییاربری
گردشییگری ،کییاربری ورزشییی ،کییاربری انتظییامی و
کاربری مذهبی) مورد بررسی قیرار گرفیت سیپس بیه
ارزیابی آنها در منطقهی  1شیهر تهیران پرداختیه شید
نتایج حاصل از این ارزیابیها ،در این منطقه نشان میی-
دهد که میانگین تابآوری اجتماعی و فرهنگیی منطقیه
 1حدود  9/13اسیت کیه نشیان از آن دارد ،منطقیه در
وضیت تابآوری قرار دارد براین اساس بیا توجیه بیه
یافتههای تققی میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:

 -1معیار تراکم جمعیت از نظر کارشناسیان بییش-
ترین نقش را در ارتقاء مییزان تیابآوری شیهرها دارد
در این معیار ،تراکم جمعییت برحسیب نفیر در هکتیار
مورد ارزیابی قیرار گرفیت در نهاییت مشیخص شید
منطقهی 1در این معیار با کسیب مییانگین امتییاز 9/19
تابآور است
 -1از نظر کارشناسان نیز ،معیار کاربری بهداشیتی-
درمانی تاثیر مهمی در ارتقاء مییزان تیابآوری شیهرها
دارد این معیار که از نظر مییزان سیرانه بررسیی شیده،
میانگین امتیاز  9/18کسب کرده که نشیان از ،تیابآور
بودن این معیار در منطقه است
 -9معیییار کییاربری آموزشییی بییه عنییوان سییومین
شییاخص تییاثیر گییذار در ارتقییاء میییزان تییابآوری
اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضیی شیهری مییباشید

سال پنجم

سنجش میزان تاب آوری اجتماعی -فرهنگی کاربری اراضی

این معیار ،بعد از بررسی میزان سرانه آن ،با اختصیاص
میییانگین امتیییاز  9/99در منطقییه در وضییعیت آسیییب-
پذیری قرار دارد
 -1در قالییب معیییار کییاربری فرهنگییی نیییز؛ میییزان
سرانه در نظر گرفته شده است ،و ارزیابیهیا نشیان داد
که این منطقه با میانگین امتییاز  1در ایین معییار ،کاملیا
تابآور است
 -1در معیار کیاربری گردشیگری همچنیین مییزان
سرانه آن بررسی و ارزیابی شیده اسیت کیه منطقیه در
این معیار با اختصیاص مییانگین امتییاز  1در وضیعیت
کاملا تابآوری قرار دارد
 -1در قالب معیار کاربری ورزشیی نییز؛ سیرانه آن
مییورد ارزیییابی قییرار گرفتییه اسییت کییه اییین معیییار بییا
اختصییاص میییانگین امتیییاز  9/19در اییین منطقییه در
وضعیت آسیبپذیری قرار دارد
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 -1کاهش تراکم جمعیت در ناحیههیای  9و  8بیه
منظور ارتقاء تابآوری هر چه بیشتر منطقه؛
 -1تبدیل اراضی بایر و فضاهای بیاز در قسیمت-
های شر و ذرب منطقه به فضاهای ورزشی ،میذهبی
و آموزشی برای جبران کمبود میزان سرانه آنها؛
 -9تبدیل اراضی نظامی و پادگانها به کاربریهیای
خدمات عمومی مورد نیاز منطقه؛
 -1استفاده از مراکز گردشیگردی بیه عنیوان نقطیه
قوت منطقه برای ایجاد منطقهای سرزنده؛
 -1افییزایش مشییارکت شییهروندان در مانورهییا بییه
علت بالا بودن سرانه فضاهای فرهنگی؛
 -1توسعه گردشگری در منطقه به علت وجود آثار
تاریخی با ارز ؛
 -1حفاظیییت از فضیییاهای تیییاریخی در برابیییر
گرایشات ساخت و ساز؛

 -1معیار کاربری انتظامی به نسبت سایر معیارهیای

 -8با توجه به کمبود میزان سرانه فضاهای ورزشیی

تابآوری اجتماعی -فرهنگی اهمیت کمتری دارد این

و توزی و پیراکنش نامناسیب آنهیا در سیطح منطقیه

معیار که سرانه آن مورد ارزیابی قرار گرفتیه اسیت بیا

مطلوب است ،که با توجه به استعداد منطقه در اراضیی

کسب میانگین امتیاز  9/33در ایین منطقیه در وضیعیت

بییایر زیییاد بییه افییزایش میییزان فضییاهای ورزشییی ب یا

کاملا تابآوری قرار دارد

کاربردهییای چندگانییه و همچنییین مناسییب اسییتفاده در

 -8در قالب معیار کاربری مذهبی همچنیین مییزان
سرانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اسیت کیه

زمان بقران و با پراکنش مناسب اقدات نمود؛
 -3ساماندهی مقدودههای نظیامی و پادگیانهیای

این معیار بیا اختصیاص مییانگین امتییاز  9/91در ایین

موجود در منطقه و براساس قانون انتقال آنها به خیار

منطقه در وضعیت کاملا آسیبپذیری قرار دارد

از حریم استقفاظی شهرها؛

حال با در نظر گرفتن یافتیههیای تققیی و نتیایج،

 -19استفاده از مکانهای فرهنگی بیه عنیوان نقطیه

راهکارها و پیشنهاداتی به منظور بهبیود و ارتقیاء مییزان

قوت منطقه ،بیه منظیور افیزایش آگیاهی شیهروندان و

تابآوری اجتماعی -فرهنگی منطقهی ییک بیه شیرح

ایجاد آمادگی ذهنی در آنها برای مقابله با بلایا؛

زیر ارائه شده است:

 -11اسییتفاده از توانییایی تبلیغییاتی مقیییزهییای
گردشگری و فرهنگی با اطلاع رسانی به مردت از مییزان
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تابآوری مقیز زندگی در راستای ایجاد انگییزه بیرای
بازسییازی و مقاومییتسییازی مقیییز زنییدگی خییود در

شمارۀ اول

 -19ایجاد تهسیلات برای بخیشهیای خصوصیی
در جهت سرمایهگذاری در زمینههای گردشگری؛
 -11جلییوگیری از سییاخت و سییاز در اراضییی

جهت افزایش میزان تابآوری؛
 -11ایجاد کمپهای گردشگری و بهبود تسیهیلات
و خدمات در فضاهای توریستی و گردشگری؛

ساخته نشده و ذخیره برای استفاده در میدیریت بقیران
با تبدیل آنها به کاربریهای فضای باز مانند بازارهیا و
زمینهای ورزشی و بوستان؛

کتابنامه
 1امینی ورکی ،س ؛ مدیری ،ت ؛ شمسایی رفرقندی ،ف ؛ قنبری نسب ،ع ( )1939شناسایی دییدگاههیای حیاکم بیر
آسیبپذیری شهرها در برابر مخاطرات مقیطی و استخرا مولفههای تاثیرگذار در آن با استفاده از رو

کییو  ،دو

فصلنامه مدیری بقران ،ویژه نامه هفنه پدافند ذیرعامل18 -1 ،
 1بای ،ن ؛ منتظری ،ت ؛گندمکار ،ا ( )1931مطالعه تاثیر عوامل هیدرواقلیم بر مخیاطرات طبیعیی اسیتان گلسیتان بیا
تاکید بر سیلاب ،فصلنامه علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال پنجم ،شماره (19-1 ،)1
 9بدری ،س ع ؛ رمضان زاده لسبوئی ،ت ؛ عسگری ،ع ؛ قدیری معصوت ،ت ؛ سلمانی ،ت ( )1931نقش مدیریت مقلیی
در ارتقای تابآوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید برسیلاب؛ (مطالعهی موردی :دو حوضهی چشمه کیلهی
شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت)  ،دو فصلنامه مدیریت بقران ،شماره (19-93 ،)9
 1برنامهریزی عملیاتی شهر تهران ( )1939معاونت برنامهریزی و توسعه شهری ،اداره کل برنامیه و بودجیه-1939 ،
1931
 1حبیبی،

 ،سرکارگراردکانی ،ع ؛ یوسفی ،ز ؛ صفدرنژاد ،ت ؛ ( )1931پیادهسازی الگوریتمهیای سلسیله مراتبیی /

فازی جهت تعیین آسیبپذیری چندعاملهی هستهی مرکزی شهرها(مطالعه موردی :منطقه  1تهیران)  ،دو فصیلنامه
علمی پژوهشی مدیریت بقران ،شماره ( ،)1صص 11 -11
 1سلمانی مقدت ،ت  ،امیراحمدی ،ا ؛ کاویان ،ف ( )1939کاربرد برنامیهرییزی کیاربری اراضیی در افیزایش تیابآوری
شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS؛ (مطالعه موردی :شهرسیبزوار)» ،مطالعیات
جغرافیایی مناط خشک ،شماره (91 -11 ،)11
 1شریفنیا ،ف ( )1931بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تاب آوری در برابر زلزلیه و ارائیه راهکارهیا در
زمینه برنامهریزی شهری؛ ( نمونه موردی :منطقه تهران)  ،دانشکده پردیس هنرهیای زیبیا دانشیکده شهرسیازی،
دانشگاه تهران ،استاد راهنما :دکتر اسفندیار زبردست
 8عزیزی ،ت ؛ اکبری،ر ( )1981ملاحضلات شهرسازی در سنجش آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله ،مطالعه موردی:
منطقه فرحزاد ،تهران  ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره(11 -11 ،)91
 3گیوهچی،س ؛ عطار ،ت ؛ ( )1931کاربرد مدلهای تصمیمگیری چنیدمعیاره در مکیانییابی اسیکان موقیت پیس از
زلزله(مطالعه موردی :منطقهی  1شیراز)  ،دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بقران ،شماره (19 -91 ،)1
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 فرهنگی کاربری اراضی-سنجش میزان تاب آوری اجتماعی

سال پنجم

 تیاملی در:) «پدیدارشناسی مقیز شهری1981(  ع، ت ؛ تقوایی، ت ؛ انصاری، ت ؛ بمانیان، ه ؛ پورجعفر، مقمودینژاد19
131 -181 ،)1(  شماره، دوره دهم،  علوت و تکنولوژی مقیز زیست،ارتقای فضا به مکان شهری
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