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*********
چكیده 

نبود آمادگی  به همین دلیل درصورت  انسان ساخت هستند.  شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده های 
برای  مقابله با بحران، احتمال بروز خسارات جانی و مالی باال است. دراین بین مباحث شهرسازی و ارتباط آن با مدیریت 
بحران  از موضوعات مهم و قابل تأمل مبحث خطرپذیری بافت های فرسوده شهری می باشد. این امر همواره دغدغه هایی را در 
میان برنامه ریزان، مدیران شهری، دولت ها و ملت ها و دست اندرکاران مدیریت بحران شهری ایجاد نموده است. در این میان، 
برنامه ریزی کاربری زمین به جهت مهم بودن از دیدگاه توسعه پایدار، پیكربندی مطلوب، و مدیریت بحران آن از اهمیت و 
ضرورت زیادی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدلی مكان محور برای ارزیابی مكانی- فضایی کاربری 
اراضی شهری با رویكرد مدیریت بحران در منطقه19 شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری 
اطالعات به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف دو فاکتور کمی و کیفی به طور جداگانه ارزیابی 
و تحلیل شده است. در تحلیل شاخص کمی به مقایسه سرانه کاربری دروضع موجود منطقه با سرانه استاندارد کشور و در 
شاخص کیفی سه معیار سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت در محیط GIS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان می دهد 
کاربری های موجود در قسمت غرب و جنوب غربی این منطقه از منظر مدیریت بحران استانداردهای الزم را ندارد. همچنین 
اغلب کاربری های ناسازگار و نسبتًا ناسازگار در نزدیكی گسل شهرری و کهریزک واقع شده لذا توجه به پیش بینی، برنامه ریزی 

و مدیریت بحران را برای مسئولین این منطقه دو چندان کرده است.
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مقدمه
موضوع زمین و چگونگي استفاده از آن همواره از  بستر 
سرنوشت  حقیقت  در  و  بوده  شهري  برنامه ریزی  اصلي 
نهایي طرح توسعه شهري و  چگونگي مداخله  و نظارت 
بر نحوه استفاده از زمین و مدیریت بحران را رقم می زند 
کالبدي-  اقتصادي و  اجتماعي،  از مسایل   و همواره یکي 
فضایی در شهرنشیني معاصر را این مقوله تشکیل داده است 
 75 که  داده اند  نشان  پیش بینی ها   .)9:1391 )پوراحمد،نجفی، 

درصد جمعیت دنیا در سال2020 در شهرها ساکن خواهند 
را  بحران  مدیریت  و  برنامه ریزی  امر ضرورت  این  و  بود 
 1146 از  همكاران،77:1391(.  و  )ضرابی  است  کرده  چندان  دو 
 679 سال 2018،  در  نفرجمعیت  با حداقل 500000  شهر 
شش  از  یکی  حداقل  به  ابتال  خطر  در  درصد(   59( شهر 
نوع فاجعه طبیعی یعنی طوفان، سیل، خشکسالی، زمین لرزه، 
 . (UN, 2018:9)داشتند قرار  آتشفشان  فوران  و  لغزش  زمین 
جمعیت زیاد ساکن شهرها، وقوع بالیای طبیعی و حوادث 
آسیب پذیر  پیش  از  بیش  را  شهری  سکونتگاه های  انسانی 
به  توجه  با   .)12:1392 دهكردی،  مشرف  و  )سعیدی  است  نموده 
اینکه امکان دورنمودن همه  انسان ها از مناطق خطر وجود 
ندارد الزم است بتوان با کاربرد توأم روش های سازه ای و 
وهمكاران،  )بدری  نمود  آور  تاب  را  سکونتگاه ها  غیرسازه ای 
23:1393(. کاربری زمین، جنبه های فضایی همه فعالیت های 

انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی 
او نشان می دهد )شكوئی، 253: 1373(. که می تواند سهم مؤثری 
)معرب  کند  ایفا  بحران  مدیریت  و  بالیا  ریسک  کاهش  در 
هدفمند  فعالیت های  با  زمین،  کاربری   .)1397  :150 امیری،  و 

و  می دهد  سامان  را  مصنوع  محیط  آینده  و  حال  برای 
در  مخاطرات  نمودن  لحاظ  و  درک  برای  مناسبی  قابلیت 
و  نگری  مخاطره  اساس  بر  و  دارد  شهری  توسعه  فرایند 
آینده نگری، نظام یافته و تصمیم مبنا با اقدام پیشگیرانه، بر 
تغییر آسیب پذیری شهری متمرکز شده و به کاهش اثرات و 
پیشگیری از فجایع مدد می رساند )بمانیان و همكاران، 6:1392(. 
اصول پدافند غیرعامل، توجه خاصی به برنامه ریزی ساخت 

و بافت شهری نموده است. اهمیت جداسازی کاربری ها از 
غیرعامل شهری محسوب  پدافند  بر  اصول حاکم  مهمترین 
تاب   و  بحران   .)36:1396 ایرانی،  زاده  عظیم  و  )پوراحمد  می شود 
آوری دو مفهوم در مقابل یکدیگرند. هرچه بحران بیشتر باشد 
تاب آوری کاهش می یابد و بالعکس )معرب وامیری، 150:1397(. 
به دلیل افزایش جمعیت و قرارگیری بیشتر شهرها در برابر 
خطرات و بالیای طبیعی و انسان ساخت که ناشی از تخریب 
روزافزون اکوسیستم های طبیعی در چند دهه گذشته است، 
لزوم رسیدن به مدیریت بحران و برنامه ریزی در شهرها به 
دلیل ارزیابی وضعیت فعلی شهرها، رسیدن به درک درست 
آینده  وضعیت  پیش بینی  و  محدودیت ها  و  پتانسیل ها  از 
بیشتر  شهری،  توسعه  برای  مناسب  استراتژی های  اخذ  و 

احساس می شود )یوسف زاده وهمكاران، 16:1396(. 
برنامه ریزی کاربری زمین می تواند به عنوان ابزاری برای 
ارتقا تاب آوری و مدیریت بحران سکونتگاه های شهری، به 
 (Forman, 2008:408). ویژه در محالت بافت فرسوده استفاده شود
بحران  مدیریت  مسائل  به  مربوط  موضوعات  اگرچه 
و  مطالعات  و  است  بوده  محققان  توجه  مورد  سال ها 
بحران  و  تاب آوری  مفهوم  زمینه  در  متعددی  پژوهش های 
و کاربرد آن در حوزه های مختلف شده است اما در حوزه 
مدیریت بحران در بافت فرسوده با تحلیل کاربری اراضی به 
ویژه تحلیل کمی و کیفی آن در این سکونتگاه های شهری 
نیاز به بررسی و پژوهش بیشتر احساس می شد که تازگی 
تحقیق،  این  پژوهش محسوب می شود. در  این  نوآوری  و 
ضمن شناسایی ابعاد تاب آوری ساختاری - طبیعی کاربری 
مدیریت  منظر  از  معیارها  منطقه19،  در  شهری  اراضی 
و  معیارها  این  از  استفاده  با  تا  می گردد  استخراج  بحران 
این  در  شود.  حاصل  وضعیت  شناخت  زیرمعیارها  بعضًا 
یکی  برای  دقیق  مطالعات  که  است  این  بر  سعی  پژوهش 
از مناطق کالنشهر تهران انجام گیرد و در ابتدای امر برای 
بررسی توزیع کاربری ها میزان سرانه هر کاربری با توجه به 
استاندارها مشخص می شود تا بتوان کمبودهایی که هر یک 
از کاربری های اراضی دارند را شناسایی کرد و در مراحل 
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پرداخته  کیفیت  و  مطلوبیت  و  سازگاری  بررسی  به  بعد 
که  دهیم  تشخیص  می توانیم  فوق  عوامل  بررسی  با  شود. 
هر کاربری و هر قطعه زمینی که به آن اختصاص داده شده 
یا  هستند  یکدیگر  با  متناسب  مجاور،  باکاربری های  است 
 GIS خیر؟ و اینکه کدام یک از تجزیه و تحلیل های مکانی
می توانند به ارزیابی سازگاری کاربری ها و توزیع مناسب تر 
آنها کمک کنند؟ این پژوهش سعي دربررسي سازگاری و 
ناسازگاری مکانی- فضایی کاربري هاي یکی از مناطق شهر 
تهران از منظر مدیریت بحران در وضع موجود و افق آتي 
برنامه ریزي  استانداردها و ضوابط موجود جهت  بر اساس 
پژوهش  اصلی  پرسش  بنابراین  دارد.  کاربري هاي  کیفي 
و  کاربری های شهری  با شناسایی  آیا  که  است  این  حاضر 
از طریق  آنها  بین  یا عدم سازگاری  تشخیص سازگاری و 
هماهنگی  می توان   GIS در  آن  تحلیل  و  اطالعات  و  آمار 
بیشتری بین مکان ها از دیدگاه مدیریت بحران برقرار کرد؟ 
جهت  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  حاصله  نتایج  آیا 
فضایی  کالبدی-  برنامه ریزی  در  بهینه  راهکار  به  دستیابی 
باشد؟ به  از منظر مدیریت بحران می تواند کارساز و مفید 
منظور رسیدن به این مهم، شناخت و مطالعة وضع موجود 
کاربري ها در منطقه مورد مطالعه و نحوة توزیع و استقرار 
کاربري ها نسبت به یکدیگر ضرورت دارد، که البته از طریق 
این مطالعه می توان با توجه به آینده نگری جمعیت و ارزیابی 
نارسایی ها و مشکالت کاربری ها، نیازها را پیش بینی کرد و 
پیشنهاداتی به منظور برآورد نیازهای آتی برای کاربری های 
شده  پرداخته  آن  به  پژوهش  این  در  که  داد  ارائه  مختلف 
مدیریت  و  تاب آوری  مفهوم  اهمیت  به  باتوجه  است. 
بحران از یکسو و مطالعات اراضی شهری ازسوی دیگر در  
سال های اخیر، توجه زیادی به مطالعات در این زمینه شده 

است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
صالحی و همکاران)1390( به ارائه تعاریف آسیب پذیری 
و تاب آوری و تعیین ابعاد و مؤلفه های تاب آوری پرداخته اند 
ابعاد  مطالعه شده،  به چهارچوب ها و مدل های  با توجه  و 
و مؤلفه های پیشنهادی برای تاب آوری محیطی را مشخص 

مدل  براساس  محیطی  تاب آوری  مدل  انتها  در  و  کرده اند 
نیز   )1392( همکاران  و  بهتاش  داده اند.  ارائه  علیت  شبکه 
و  بحران  مدیریت  مؤلفه های  و  ابعاد  تحلیل  و   ارزیابی  به 
تاب آوری کالن شهر تبریز با هدف ارزیابی و سنجش میزان 
مخاطره  گرفتن  نظر  در   بدون  تبریز  کالن شهر  تاب آوری 
میزان  شده،  حاصل  نتایج  به  توجه  با  پرداخته اند.  خاصی 
میانگین تاب آوری شهر تبریز برابر 2/23 است. فردوسی و 
فیروزجاه )1393( در پژوهشی به بررسی میزان تاب آوری 
شبکه معابر شهری پرداختند. در این زمینه، پژوهش ذکر شده 
به اولویت بندی ساماندهی معابر به لحاظ تقویت تاب آوری 
برابر مخاطرات طبیعی  آنها جهت کاهش آسیب پذیری در 
به ویژه زلزله، به ارزیابی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه 
مقاله ای  در   )1393( همکاران  و  مقدم  سلمانی  پرداختند. 
افزایش  در  اراضی  کاربری  برنامه ریزی  کاربرد  عنوان  با 
از سیستم  استفاده  با  لرزه  برابر زمین  تاب آوری شهری در 
اراضی  کاربری  تأثیر  بررسی  به   GIS جغرافیایی  اطالعات 
اراضی شهرسبزوار  الگوهای کاربری  افزایش تاب آوری  بر 
از جنبه های دسترسی به فضاهای باز، شبکه معابر شهری، 
سازگاری کاربری ها با مکان احداث آنها،  وضعیت سازه های 
در   )2005( کامپنال  و  وایل  می پردازند.  و...  ساختمانی 
و  بازتوانی  شهری،  هویت  موضوعات  به  توجه  مطالعه ای 
برنامه ریزی را در تاب آوری بازسازی شهرها مؤثر دانسته و 
فرآیندهای بازتوانی درجوامع تاب آور را شامل پاسخگویی 
سریع  احیای  طریق  از  اضطراری  شرایط  در  مناسب 
عملکردها، دوباره سازی ویرانی ها، یادآوری گذشته و درس 
آموزی از آن در راستای بهبود شرایط و توسعه آینده مطرح 
مقاالت  جمع آوری  با  هیق)2011(  و  آماراتونگا  می نمایند. 
ونظرات افراد مختلف در یک مجموعه، بازسازی محیط های 
افزایش تاب آوری  به منظور  از سوانح  ساخته شده را پس 
را  تاب آوری  نتیجه می گیرند که  داده و  قرار  بررسی  مورد 
باید در زمره ملزومات بازسازی قلمداد نمود. لئون و مارچ 
)2014( در مطالعه ای به بررسی نقش مورفولوژی شهری در 
بدین  پرداخته اند.  برابر سونامی  در  تاب آوری سریع  ایجاد 
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مشخص  لرزه های  زمین  سناریوی  مبنای  بر  ابتدا  منظور 
نواحی احتمالی سیل گرفتگی را تعیین و در نهایت 9 پهنه 
ضروری  اقدامات  آنها  کردند.  شناسایی  را  تخلیه  مختلف 
مطرح  گروه  سه  در  را  شهری  مورفولوژی  بهبود  برای 
یا  عمودی  تجمع  فضاهای  بهبود  ویا  ایجاد  کرده اند.1( 
مدیریت   )3 و  معابر  شبکه  وضعیت  بهبود  ایمن2(  افقی 
در  پیشنهادی.  مسیرهای  در  ایمن  تخلیه  احتمالی  موانع 
مطرح  اصالحات  اثرات  و کمی سازی  تعیین  برای  نهایت 
شده در افزایش تاب آوری اقدام به تهیه یک مدل کامپیوتری 
افزایش  از   حاکی  مطالعه  این  نتایج  کرده اند.  محور  عامل 
چشمگیر امنیت تخلیه شوندگان و افزایش سرعت تخلیه در 
اثر اصالحات پیشنهادی است. در پژوهش حاضر نیز سعی 
ارزیابی  برای  محور  مکان  مدلی  طراحی  با  تا  است  آن  بر 
مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت 
بحران در منطقه 19 تهران شناخته و پرداخته شود تا بتوان 
در راستای کاهش آسیب پذیری و تقویت تاب آوری منطقه 
مورد مطالعه و ساماندهی آن جهت مدیریت بحران گام های 
مؤثری برداشت. وهمچین مدل مفهومی تاب آوری کاربری 

اراضی رسم گردد.

مفاهیم و مبانی نظری
از معنای آن بر می آید، در  چنانکه  اصطالح کاربری زمین1 
ابتدا به منظور نظارت بر چگونگی استفاده از زمین مطرح 
شد، ولی همراه با رشد دانش برنامه ریزی و گسترش محتوای 
طرح های جامع شهری، مفهوم بسیار گسترده تری پیدا کرده 
است. در تعریف کاربری ها عملکرد غالب هر فعالیت مورد 
توجه قرار می گیرد برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز داخل 
مسجد انجام می گیرد کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد 

می شود. به عنوان مثال: 
سکونت  جهت  یافته  اختصاص  اراضی  به  مسكونی:  کاربری 

اطالق می شود. 
کاربری حمل و نقل و انبار: به اراضی اختصاص یافته جهت 

1- Land Use

شبکه معابر و ساختمان هایی که برای انجام سفرهای شهری، 
برون شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود و...

- توزیع و تحلیل کمی کاربری ها
میزان  بررسی  پژوهش  این  در  اینکه هدف  به  توجه  با 
جمعیت  و  سرانه ها  بر  تأکید  با  کاربری ها  عادالنه  توزیع 
منطقه و ارائه و توسعه یک سیستم برنامه ریزی مکانی برای 
تحلیل کاربری اراضی شهری است، این سیستم باید شامل 
ارزیابی تناسب زمین، محاسبه مساحت موردنیاز کاربری ها 
باشد. برای بررسی میزان توزیع کاربری ها با در نظر گرفتن 
سرانه استاندارد میزان تقاضای کاربری مورد نظر در منطقه 
تقاضا  میزان  محاسبه  که  می گیریم  نظر  در  را  مطالعاتی 

سیاست کلی ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
- تعیین و اختصاص مساحت کاربری ها به صورت کلی )در 
این حالت منطقه مورد مطالعه یک ناحیه محسوب می شود 
هدف در اینجا تقویت مراکز جمعیتی و خدماتی و... است(.
- تعیین و اختصاص مساحت کاربری ها به تفکیک نواحی 
)در این حالت منطقه مورد مطالعه به چندین ناحیه همگن 
تقسیم بندی می شود هدف در اینجا تقویت مراکز جمعیتی و 

خدماتی و... به تفکیک هر ناحیه است(.
- تعیین سرانه: مفهوم و اصطالح سرانه کاربری زمین یکی 
از ابزارهایی است که در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، 
برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها 
یا کاربری های مختلف به کار می رود. در عین حال سرانه 
برای  معیار و شاخص کمی  نوعی  به عنوان  کاربری زمین 
مورد  زمان  جریان  در  کاربری  تغییرات  مقایسه  و  سنجش 
با  انطباق  در  سرانه ها،  تعیین  روش  می گیرد.  قرار  استفاده 
امکانات توسعه شهر و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن قرار 
کاربری  با  دررابطه  پیشنهادی  سرانه های  از  یک  هر  دارد. 
اراضی ونیازهای جمعیت تعیین می گردد. بنابراین ابتدا در 
معیار  تعیین  به  جمعیت  تمام  به  نسبت  و  شهر  کل  سطح 
تجاری،  مانند  کاربری ها  از  هریک  برای  و  شد  پرداخته 
آنها سرانه ای  به  مربوط  اجزاء  و  غیره  و  درمانی  مسکونی، 
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معین شد که مجموع این سرانه ها، سرانه شهری پیشنهادی را 
تعیین می نماید و بعد برای منطقه مورد مطالعه میزان سرانه 
کاربری های مورد نظر محاسبه می شود. برای بدست آوردن 
استاندارد  از  نمی توان  کشور  یک  استاندارد  سرانه  میزان 
مغایر  دلیل  به  استفاده کرد  الگو  به عنوان  کشورهای دیگر 
بودن شرایط آنها از نظر آب و هوایی و ویژگی های فرهنگی 
خانوارکه  اندازه های  و  ابعاد  و  درآمد  شهری،  واجتماعی، 
مجموعه این عوامل باعث می شود الگو برداری میزان سرانه 

از کشورهای دیگر خالی از اشکال نباشد.

- تحلیل کیفی کاربری ها
از وظایف مهم طرح های شهری، مشخص کردن  یکی 
نوع کاربری زمین، برای استفاده در زمینه های گوناگون مورد 
این  از  قانونی شهرهاست.  نیاز زندگی شهری در محدوده 
نقشه  طبق  شهر،  محدوده  در  موجود  زمینه های  همه  رو، 
کاربری زمین مورد بررسی قرار می گیرند و نوع استفاده از 
آنها مطابق نیازهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مشخص 
و تعیین می شود. گاهی نوعی ازکاربری زمین از نظر اثرات 
محیطی یا اجتماعی مضر تشخیص داده می شود، در حالی که 
همان کاربری از نظر مزایای اقتصادی برای برخی شهروندان 

مفید به شمار می رود. 
آگاهی از این تضاد منافع )تضاد منافع خصوصی درمقابل 
مقتضیات عمومی و همچنین تضاد منافع اقتصادی در مقابل 
برنامه ریزی کاربری زمین  منابع طبیعی( ضرورت واهمیت 
الگوی  بیانگر  زمین،  کاربری  طرح  می سازد.  مشخص  را 
گوناگون  انواع  و  است  شهر  هر  در  زمین  از  استفاده  آتی 
و  صنعتی(  تجاری،  مسکونی،  )مانند  شهری  کاربری های 
و  اداری  بهداشتی،  آموزشی،  )مانند  عمومی  استفاده های 
زمین،  کاربری  طرح  براساس  می کند.  تعیین  را  تفریحی( 

و  ارتباطی  شبکه  یعنی طرح  جامع،  دیگر طرح  بخش های 
طرح  زیربنایی،  تجهیزات  و  تأسیسات  طرح  نقل،  و  حمل 
تسهیالت و خدمات عمومی شهر و طرح توسعه و حفاظت 
از محیط زیست شکل می گیرند. برای مکانیابی عملکردهای 

شهری چندین عامل در نظر گرفته می شود:
مکان یابی  شهرسازی،  تالش  عمده ترین  سازگاری: 
جداسازی  و  شهر  سطح  در  گوناگون  کاربری های  برای 
که  کاربری هایی  است.  یکدیگر  از  ناسازگار  کاربری های 
دود، بو، صدا و شلوغی تولید می کنند، باید از کاربری های 
دیگر، به ویژه کاربری مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا 
مواقع  برخی  در  بلکه  نیست،  مطلق  جدایی  این  شوند. 
را  مزاحم  کاربری های  سوء  اثرات  تمهیداتی،  با  می توان 
محدود کرد. براین اساس کاربری ها از نظر سازگاری ممکن 

است حالت های ذیل را داشته باشند:
الف( کاماًل با یکدیگر سازگار باشند؛ یعنی هر دو خصوصیات 
باشد،  نیز بر یکدیگر منطبق  آنها  مشترکی داشته و فعالیت 

مانند دو مسکن کم تراکم. 
ب( نسبتًا سازگار باشند؛ به این ترتیب که هر دو کاربری از 
اما در جزییات اختالف داشته باشند، مانند  یک نوع بوده، 

مسکن کم تراکم با مسکن با تراکم متوسط.
ج( نسبتًا ناسازگار باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین 

دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشد. 
د( کاماًل ناسازگار باشد؛ یعنی مشخصات دو کاربری هیچ 
گونه هم خوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگرباشند، 

مانند کاربری صنعتی و کاربری مسکونی.
از جهت  کاربری  دونوع  اینکه  یعنی  باشند؛  تفاوت  بی  ه( 

سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.
هدف در اینجا بررسی سازگاری  تک تک این کاربری ها 
است وقتی که در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند، در این 
بررسی از پنج حالت برای نشان دادن رابطه بین کاربری ها 

استفاده می شود:
کاماًل سازگار =1   نسبتًا سازگار =2   بی تفاوت =3     

نسبتًا ناسازگار= 4    کاماًل ناسازگار =5     
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برای نیل به هدف مورد نظر از مجموعه ruleهایی استفاده 
بیانگر حالت سازگاری کاربری های همجواری  می شود که 

است که به یک نمونه از این  ruleها اشاره شده است:
درمانگاه: درمانگاه با}درمانگاه، بیمارستان،آتش نشانی،پارک 

)ناحیه و منطقه(، سواره)سریع({= کاماًل سازگار =1 
نسبتًا  فرمانداری{=  نظامی،  مراکز  با}شهرداری،  درمانگاه 

سازگار = 2 
درمانگاه با}زمین ورزش کودک و نوجوان، سالن ورزشی 
و  فرودگاه  پایانه  تئاتر،  و  فرهنگسرا  و  سینما  استادیوم،  و 

ترمینال، صنایع سبک، پارک)عمومی({= بی تفاوت = 3 
پارک)محله(،  پارک)کودک(،  با}کتابخانه،  درمانگاه 

سواره)محله(، پیاده{= نسبتًا ناسازگار = 4 
و  ضایعات  انبار  سنگین،  صنایع  بنزین،  با}پمب  درمانگاه 

مواد شیمیایی{ = کاماًل ناسازگار= 5 
آسایش: در استانداردهای مکانیابی، دو عامل فاصله و زمان، 
واحدهای اندازه گیری میزان آسایش و راحتی هستند. مقوالتی 
مانند فاصله نزدیک یا فاصله راحت برای زندگی، فواصل 
پیاده، قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و تأسیسات 
و تسهیالت شهری، معموالً مفهوم راحتی و آسایش دارند. 
مورد  شهری  خدمات  و  تسهیالت  به  دسترسی  سهولت 
برخی  مزاحمت های  از  دوری  و  متفاوت  کاربری های  نیاز 
کاربری های پر ازدحام از عوامل آسایش محسوب می شوند.
معیار  و  اصلی  عامل  شهری،  زمین  قیمت  الگوی  کارایی: 
کاربری  نوع  هر  است.  زمین  کاربری  مکان  تعیین  اساسی 
از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری، برآیند قیمت زمین و 

وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است.
و  دلپذیری  عامل  سالم(:  )شهر  سالمتی  و  مطلوبیت 
مناظر،  طبیعی،  عوامل  حفظ  در  کوشش  یعنی  مطلوبیت، 
گشودگی فضاهای باز و سبز، چگونگی شکل گرفتن راه ها، 
بهبود  برای  است.امروزه  شهری  فضاهای  و  ساختمان ها 
فضاها و ساختمان ها و اماکن صنعتی، رعایت استانداردهای 
اجرایی بهداشت و محیط زیست نقش مهمی دارد )بحریني، 

.)20:1377

ایمنی: استانداردهای امنیتی به طور کلی به حفاظت تأسیسات 
شهری و دفاع از شهر در مقابل حمله های احتمالی جنگ 

بستگی دارد. 
پیش بینی  خطر،  بروز  زمان  در  شهر  تخلیه  شیوه  پیش بینی 
آنها در شهر و شیوه هدایت  پناهگاه ها و چگونگی توزیع 
جمعیت به سوی آنها اهمیت پدافندی بسیار دارد. یکي از 
شیوه هاي مکمل در تحلیل و ارزیابي کاربري هاي مختلف 
کیفي  تحلیل  کمي،  ارزیابي  موازات  به  شهر،  درسطح 

کاربري ها است.

دیدگاه های تحلیل آسیب پذیری وتاب آوری کاربری 
اراضی شهری

دیدگاه های تحلیل آسیب پذیری در کاربری اراضی شهری 
از منظر مدیریت بحران، نشان  دهنده راه های مختلفی است 
که در جامعه از طریق رابطه بین مجموعه ای از فرآیند های 
می گیرد،  قرار  تأثیر  تحت  فیزیکی،  و  بیولوژیکی  اجتماعی، 
مانند رشد جمعیت، شهرگرایی، فشارهای اقتصادی و تخریب 

محیط. 
مخاطرات  به  ارتباطی  شاید  فرآیندها  این  اول  وهله  در 
پدیده های طبیعی نداشته باشند، اما در واقع آنها نشان دهنده 
تأثیرات ریشه ای آسیب پذیری بوده و برای شناسایی تأثیرات 
مختلف بالیا بر روی جامعه الزم هستند. با در نظر گرفتن 
طبیعی،  مخاطرات  تحقیقات  در  مختلف  تئوریک  جنبه های 
جای تعجب نیست که دیدگاه ها با توجه به ریشه آسیب پذیری 
جامعه از هم متفاوت باشند )جاللیان، 1397: 6(. به طور کلی 
ارزیابی  و  تحلیل  با  ارتباط  در  امروزی  دیدگاه های  می توان 
آسیب پذیری را در چند گروه عمده به شرح زیر طبقه بندی 

 :( 34:  Milutinovic, Z. V. and G. S. Trendafiloski, 2003) کرد
پدیده  یک  عنوان  به  آسیب پذیری  دیدگاه های   -1
عنوان  به  آسیب پذیری  دیدگاه های   -2 سیاسی  اجتماعی- 
مواجهه با خطر 3-  دیدگاه های ترکیبی)نگاره 1(، 4- مدل 
شهری  اراضی  کاربری  در  بحران  مدیریت  و  تاب آوری 

)نگاره2(
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Source: Ford, 2002:543 نگاره 1: تیپولوژی رویكرد های آسیب پذیری

نگاره 2: مدل تاب آوری و مدیریت بحران در کاربری اراضی شهری – )معرب، 1398، ص14(
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مؤلفه های آسیب پذیری از دیدگاه برنامه ریزی شهری
شناسایی عوامل خطر و به تبع آن برآورد میزان خسارات 
وارده، گام بسیار مهمی در برنامه ریزی شهری تلقی می شود. 
در این صورت است که می توان با انجام پیش بینی های الزم 
و استفاده از ابزارهای کنترلی، نتایج مخرب ناشی از زلزله را 

به کمترین میزان خود رساند )نگاره3(. 
بافت  کالبد،  نگاره 3 مشخص است،  در  همان گونه که 
و فرم شهر، مهمترین ابعاد مصنوع به شمار رفته، که ارتباط 
به  شهر  فرم  دارند.  شهر  آسیب پذیری  میزان  با  مستقیم 

می شود  تلقی  زلزله  تحلیل خطر  در  معیار  مهمترین  عنوان 
)نظریعدلی،1390: 146(.

محدوده مورد مطالعه
در حوزه ورودي  استقرار  با  تهران  منطقه19 شهرداري 
جنوب غرب تهران، جایگاه ویژه اي داشته و برخي از عناصر 
ساختاري شهر را در خود جاي داده است. لذا منطقه 19 در 
طرح تفصیلي به عنوان دروازه بین المللي پایتخت نام گذاري 

شد. 

نگاره 3: مؤلفه های آسیب پذیری از دیدگاه برنامه ریزی شهری

نگاره 4: شمای کلی از منطقه 
19 شهرداری تهران
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این منطقه با مناطق16، 17، 18 و 20 همجوار شده است. 
دارای 3 ناحیه در محدوده قانونی، 2 ناحیه در حریم و 14 
 102/4 ناحیه(   5(  19 منطقه  کل  مساحت  می باشد.  محله 
 )1،2، )نواحی3  محدوده  داخل  مساحت  و  مربع  کیلومتر 
20/3 کیلومتر مربع است که با این حساب مساحت حریم یا 

نواحی 4 و 5 برابر 82/1 کیلومترمربع می باشد. 

جدول1: تراکم جمعیت منطقه 19
جمعیت منطقه  

سال 90
وسعت 
منطقه

تراکم خالص 
جمعیت سال 90 
در کل 5 ناحیه

تراکم خالص 
جمعیت سال 90 در 

نواحی )1،2،3(

9625 239332 نفر
هکتار

24/9 نفر در 
116 نفر در هکتارهکتار

ویژگی بافت فرسوده منطقه
نامنظم هستند  دارای ساختار  فرسوده  بافت های  عمومًا 
ریزدانه  اغلب  بافت ها  نوع  این  در  واقع  مسکونی  ابنیه  و  
و یک یا دو طبقه اند. دارای شبکه ناکار آمد با عرض معابر 
کمتر از 6 متر هستند، افزایش کاربری های ناسازگار در بافت 
مسکونی و فقدان یا کمبود شدید فضاهای خدماتی به وفور 

در این بافت ها دیده می شود.

روش تحقیق
این پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی انجام 
و  تهران  منطقه 19 شهرداری  پژوهش  قلمرو  است.  گرفته 
از  مطالعه  مورد  محدوده  با  ارتباط  در  نیاز  مورد  اطالعات 
و  کمی  شاخص های  تحلیل  با  و  کتابخانه ای  روش  طریق 
کیفی حاصل شده است. در تحلیل شاخص کمی به مقایسه 
استاندارد  سرانه  با  منطقه  موجود  وضع  در  کاربری  سرانه 
سازگاری،  معیار  سه   کیفی،  تحلیل شاخص  در  و  کشور، 
ظرفیت و مطلوبیت مورد ارزیابی قرارگرفته است. با در نظر 
گرفتن این موضوع که یکي از اهداف برنامه ریزی کاربري 
جداسازي  و  کاربري ها  مناسب  مکانیابي  شهري  اراضي 
از  پس  امر  این  است  یکدیگر  از  ناسازگار  کاربري های 

آن محقق  ارزیابي  با  و  اطالعات وضع موجود  جمع آوري 
می شود. مثاًل سعي مي شود کاربري هایی که آلودگي هایي از 
قبیل دود، بو و صدا تولید مي کنند دور از مناطق مسکوني، 
فعالیت هایی  مقابل  در  یابند.  استقرار  اجتماعي  و  فرهنگي 
که مکمل یکدیگر هستند در کنار هم قرار می گیرند. برای 
ارزیابی و مدل کردن میزان سازگاری کاربری های همجوار 
از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. هدف مدل پیشنهادي این 
تشخیص  منظور  به  فعالیت ها  همجواري  ارزیابي  پژوهش 
بحران  مدیریت  دیدگاه  از  یکدیگر  با  آنها  میزان سازگاري 
است. نتیجه این مدل مي تواند در جهت برنامه ریزي کاربري 
مبنا شکل  اساس دو  بر  این مدل  قرار گیرد.  استفاده  مورد 
گرفته است. مبناي اول آن منطق سازگاري کاربري هاست. 
و مبناي دوم براساس رابطه فضایي همسایگي و مدل سازي 
به هدف  رسیدن  برای  می باشد.   GIS محیط  در  رابطه  این 
مورد نظر در این پژوهش از Model Builder استفاده شده 
است. Model Builder در سطح Arc Info \Editor قرار دارد 
و بدون شک یکی از مهمترین قابلیت های ارائه شده در این 
اینترفیس است که  برنامه است. این مدل ساز در واقع یک 
مدل  در  پردازشی  توابع  و  – خروجی  ورودی  پارامترهای 
می تواند  کاربر  رابط  دراین  می دهند.   Process تشکیل  ساز 
پروسه ها  و  کند  فراخوانی  متوالی  بصورت  را  تابع  چندین 
یکی بعد از دیگری انجام می شوند. پارامترهای ورودی کلیه 
فرمت های پشتیبانی شده در ArcGIS است. توابع پردازشی 
انجام  از  بعد  است.  مکانی  تحلیل  شبکه  توابع  کلیه  شامل 
عملیات روی داده های ورودی خروجی را می توان ذخیره و 

در مراحل بعد از آن استفاده کرد. 

GIS مدل سازگاری توسعه داده شده در محیط -
بین  همسایگی  محاسبه  کار  مهمترین  مدل  این  در 
کاربری هاست. ورودی این مدل، الیه کاربری های زمین و 
این  نشان دهنده  ما می دهد که  به   Table آن یک  خروجی 
مطلب است که، هر کاربری با چند کاربری دیگرهم جوار 
و همسایه است )در مرحله اول همسایگی های هر کاربری 
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آن  خروجی  و  است(.  شده  محاسبه  دویی  دو  صورت  به 
گزارشی بود که با فرمت Excel استخراج شد. بعد از این 
به  آوردن جدول همسایگی(، جهت ورود  )بدست  مرحله 
مرحله بعدی پردازش مدل )نوشتن قوانین همسایگی برای 
هر کاربری( با توجه به قوانین فوق الذکر و rule های در نظر 
گرفته شده برای کاربری های موجود در منطقه مورد مطالعه 
که کد نویسی و وارد نرم افزار ArcGIS شده اند، برای هر 
زوج کاربری یک عدد سازگاری مشخص شده است. به طور 
مثال کاربری آموزشی با تجاری، کاربری فرهنگی با کاربری 
مسکونی و....، که از این مقایسات زوجی می خواهیم به عدد 
 ،3= تفاوت  بی   ،2= سازگار  نسبتًا   ،1= سازگاری)سازگار 
نسبتا ناسازگار =4، کامال ناسازگار = 5( بین کاربری های هم 
جوار برسیم، را در اختیار ما قرار می دهد و در نهایت برای 
هر کاربری به تعداد همسایگی های اطراف آن کاربری عدد 
سازگاری مشخص شده است که برای رسیدن به یک عدد 
نامناسب ترین عدد  واحد برای هر کاربری به طور خاص، 
سازگاری را در نظر گرفته و به عنوان عدد سازگاری نهایی 
به آن نسبت داده شده است )به منظور توضیح بیشتر تعداد 
 ... صنعتی،  مسکونی-  تجاری،  آموزشی-  کاربری های  کل 
در منطقه در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه هر 
کدام از اینها در مقایسات زوجی یک عدد سازگاری دارند 
سازگاری  اعداد  به  توجه  با  عدد  نامناسب ترین  نهایت  در 
داده  اختصاص  کاربری خاص  آن  به  اطرافش  کاربری های 
برای  نقشه  قالب  در  مرحله هم  این  است(. خروجی  شده 

کاربری های موجود در منطقه ضمیمه کار می شود.
 :GIS محیط  در  شده  داده  توسعه  دسترسی  شعاع  مدل   -
توزیع  در  عدالت  شهری،  اراضی  کاربری  برنامه ریزی  در 
از مؤلفه های اساسی در  و پراکنش فضایی کاربری ها یکی 

توسعه پایدار شهری محسوب می شود. 
با توجه به اینکه کاربری ها با پاسخگویی به نیاز جمعیتی و 
افزایش منفعت عمومی نقش و جایگاه مهمی در برقراری 
و  شناخت  اینجا  هدف  دارند؛  فضایی  و  اجتماعی  عدالت 
به  اجتماعی  عدالت  منظر  از  شهری  کاربری های  ارزیابی 

منظور دستیابی به معیارهای متناسب و برنامه ریزی توسعه 
پایدار شهری است. 

برای مثال فعالیت های آموزشی را می توان چنین تقسیم کرد: 
مهدکودک، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشکده، دانشگاه 

کوچک و دانشگاه بزرگ.

 GIS نگاره 5: ساختار مدل سازگاری توسعه داده شده در محیط

ظرفیت )شعاع عملكردی کاربری ها(: هر تقسیم کالبدی در 
مقیاسی قرار دارد که حد و حدود مشخصی را بیان می کند 
و نشأت گرفته از دامنه نوسان جمعیتی آن تقسیم می باشد. 
میزان کاربری استانداردهای فضایی به وسیله دو عامل تعیین 
می شوند، یکی تعداد یا مقدار یک فعالیت، و دیگری میزان 

زمین یا فضای مورد نیاز. 
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تجمع یا پراکندگی کاربری ها، افزون بر آنکه در میزان استفاده 
از زمین، اثر می گذارد، در میزان )استاندارد( دسترسی واحدها 
به همدیگر نیز مؤثر است. دسترسی، شامل دو معیارِ فاصله 
مکانی و زمانی است؛ تجمع بیش از حد کاربری ها اغلب 
منجر به تراکم و گره ترافیکی )ازدحام کاربری( می شود و 
مؤثر  عوامل  از  می کند.  متراکم  را  ساختمان ها  شهرو  بافت 
)تراکم  گزینه: جمعیت  دو  به  می توان  عملکردی  شعاع  بر 
خالص مسکونی( و مساحت و کاربری اراضی اشاره کرد. 
در کل برای تعیین تناسب کلی باید پارامترهای مهمی چون 
تناسب، دسترسی و همسایگی در نظر گرفته شود که برای 
بحث دسترسی مسئله شعاع عملکردی مفید کاربری ها مطرح 
می شود، در این خصوص پژوهش حاضر شعاع عملکردی 
تعدادی کاربری های خدماتی نسبت با کاربری مسکونی را 
در نظر گرفته است که با توجه به محیط تحت پوشش هر 
کاربری می توان به ماتریس ظرفیت دست یافت. به عنوان 
مثال: شعاع عملکردی درمانگاه تا کاربری مسکونی به این 

صورت در نظر گرفته می شود:
o<r<750  

شعاع عملکردی پارک تا کاربری مسکونی:
o<r<1600

کردن  برای مشخص  مرسوم  و  متداول  روش های  از  یکی 
شعاع دسترسی کاربری ها استفاده از فاصله اقلیدسی است. 
کوتاه ترین مسیر اقلیدسی مسیری است که در آن دو نقطه را 
در فضای اقلیدسی )با یک مانع چند وجهی( با کوتاه ترین 

مسیر به  هم وصل می کنیم. 
در  که  است  پارامتري  تنها  فاصله  پارامتر  اقلیدسي:  فاصله 
است.این   شده  استفاده  آن  از  شده  انجام  کارهاي  تمامي 
براي  پارامتر  ساده ترین  حال  عین  در  و  مهم ترین  پارامتر 
ارزیابي تناظر دو نقطه است. در ریاضیات فاصله اقلیدسی 
فیثاغورس  قضیه  توسط  که  است  نقطه  دو  معمولی  فاصله 

بدست می آید.
 فاصله دو نقطه p و q اندازه پاره خطی ا ست که آنها را به هم 
p=(p1, p2,p3,….. درمختصات دکارتی اگر . متصل می کند 

 n اقلیدسی نقطه در فضای  Pn) وq= (q1, q2, q3…. qn) دو 

باشند، آنگاه فاصله آنها به صورت زیر تعریف می شود: 

Euclidean  تابع
این تابع در GIS روابط هر سلول با یک عارضه )که از 
یک یا چند سلول تشکیل شده است( را به صورت فاصله، 
به  عوارض  اطراف  فواصل  می کند.  بیان  موقعیت  و  جهت 
معنا که  این  به  تعیین می شود.  فاصله های مساوی  صورت 
کمترین فاصله واقعی هر سلول تا عارضه مورد نظر محاسبه 
میشود، با توجه به شکل از حداکثر عرض و طول تا مرکز 
هر سلول مثلثی ساخته می شود که تابع فاصله وتر آن را به 

عنوان حداقل فاصله محاسبه می کند.

جستجوی نزدیكترین همسایگی با فاصله اقلیدسی
نام های  با  همچنین  که  همسایه  نزدیکترین  جستجوی 
جستجوی  یا  همسانی  جستجوی  مجاورت،  جستجوی 
بهینه سازی  مسئله  یک  می شود،  شناخته  نقطه  نزدیکترین 
متریک  فضاهای  در  نقطه ها  نزدیکترین  کردن  پیدا  برای 
شامل   S مجموعه  که:  است  صورت  بدین  مسئله  است. 
یک  نیز  و   M مانند  متریک  فضای  یک  در  نقطه  تعدادی 
نقطه پرس و جوی q∈M داده شده است، هدف پیدا کردن 
موارد،  از  بسیاری  در  است.   q به   S در  نقطه  نزدیک ترین 
فضای M به صورت یک فاصله اقلیدسی d بعدی و فاصله 
بین نقاط با معیار فاصله اقلیدسی یا فاصله منهتن، یا دیگر 
فاصله های متریک سنجیده می شود. همسایه های نزدیک در 
شعاع ثابت، مسئله ای است که در آن می خواهیم به شکلی 
مؤثر، تمام اعضای یک مجموعه نقاط در فضای اقلیدسی را 
در فاصله ای ثابت از یک نقطه داده شده مشخص، پیدا کنیم. 
در این حالت داده ساختارها باید روی یک فاصله ثابت کار 
کنند اگرچه نقطه پرس و جو به صورت دلخواه است. در 
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این مقاله عملکرد هر یک از کاربري هاي عمده، در جهت 
ارائه میزان خدمات و پوشش عملکردي کاربري ها با توجه 
به جمعیت منطقه و حوزه نفوذ آن محاسبه می شود و نتایج 
با  که  نقشه اي  روي  بر  مربوطه،  جداول  بر  عالوه  حاصله 
 ArcGIS در نرم افزار )Distance(استفاده از تحلیل اقلیدسي
هدف  به  رسیدن  برای  می شود.  داده  نشان  و  شده  تهیه 
کدام  هر  تا مشخص شود   مدلی طراحی شده،  نظر  مورد 
کاربری های  استاندارد  شعاع های  به  توجه  با  کاربری ها  از 
فوق الذکر چه تعداد جمعیت و چه ظرفیتی را service دهی 
می کنند. ورودی این مدل، کاربری ها هستند، بعد از انتخاب 
مشخص  آن  برای  که  دسترسی  شعاع  نظر،  مورد  کاربری 
را  زمین  از  تا سطحی  می شود   join ورودی  به  است  شده 
که پوشش می دهد، buffer بزند، در محدوده که buffer زده 
شده برای محاسبه جمعیت، بلوک های جمعیتی مشخص و 
این محدوده جمعیتی  تعیین می شود.  محدوده جمعیتی آن 
بیانگر میزان خدمات و پوشش عملکردی کاربری ها با توجه 
به حوزه نفوذ آنها است. در نهایت از خروجی این مدل یک 

جدول ارائه می شود که بیانگر ماتریس ظرفیت است. 

GIS مدل مطلوبیت توسعه داده شده در محیط
ماتریس مطلوبیت: در این ماتریس سازگاری بین کاربری و 
این اساس می توان  بر  ارزیابی می شود و  استقرار آن  محل 
گفت که هر کاربری طبق ویژگی های خاص آن برای محل 
خاصی مناسب است و هر محلی نیز کاربری خاص خود 
را می طلبد. برای تهیه ماتریس باید خصوصیات و نیازهای 
شود.  داده  تطبیق  استقرار  محل  ویژگی های  با  کاربری  هر 
باشد:  عوامل  این  است  ممکن  استقرار  محل  خصوصیات 
اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات فیزیکی، 
دسترسی، تأسیسات و تجهیزات، صدا و هوا و کاربری های 

هم جوار.
ومحل(  )زمین  سایت  بین  رابطه  ماتریس  نوع  این  در 
کاربري  با  زمین  رابطه  دیگر  عبارت  به  یا  فعالیت  نوع  با 
مورد نظر مطرح است. یعني هر زمیني براي کاربري ویژه اي 

مناسب است و هر کاربري زمین خاصي را مي طلبد که در 
مکان گزیني مراکز خدمات شهري یک اصل مهم محسوب 

مي گردد. 
برمبنای این ماتریس، کاربری های شهری با محل استقرار 
آنها بر اساس ویژگی های به مانند آنچه که در باال به آنها 
اشاره شد مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر کاربری با توجه 
به محل استقرارش می تواند یکی از حالت های 1( مطلوب 

و 2( نامطلوب را داشته باشد. 
یکی از شیوه های مکمل در تحلیل و ارزیابی کاربری های 
مختلف، تحلیل کیفی کاربری ها است که معموالً به منظور 
اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات الزم 
صورت می گیرد که در برنامه ریزی شهری تحلیل چگونگی 
قرار گیری کاربری های مختلف در کنار هم اهمیت اساسی 
دارد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مسئله، تحلیل 
کیفی ماتریس مطلوبیت منطقه پژوهشی، مورد مطالعه قرار 
شهری،  کاربری های  مطلوبیت  بررسی  برای  است.  گرفته 
می توان کاربری ها را با در نظر گرفتن حداکثر شیب مجاز 
نتایج مورد  به  برای رسیدن  برای کاربری ها  محاسبه کرد. 
نظر و رسیدن به نقشه مطلوبیت نیاز به قوانین با توجه به 

معیارها داریم: 
حداکثر شیب کاربری مسکونی %15 

حداکثر شیب کاربری بهداشتی و درمانی %8 
حداکثر شیب کاربری مذهبی و فرهنگی %8 

حداکثر شیب کاربری آموزشی  8 %
حداکثر شیب کاربری ورزشی %5 
حداکثر شیب کاربری تجاری %8 
حداکثر شیب کاربری اداری %10 
حداکثر شیب کاربری صنعتی %5 

برای رسیدن به نتیجه ابتدا نقشه کاربری اراضی منطقه 
تهیه و با مشاهدات میدانی به هنگام شدند وسپس با ایجاد 
یک  هر  حریم های  تهیه  و  مختلف  کاربری های  برای  کد 
مورد  مطلوبیت  ماتریس   ArcGIS نرم افزار  در  کاربری ها  از 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدلی که برای این قسمت در 
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نظر گرفته شده است به صورت نگاره 6 است. 
بعد از اضافه شدن یک field به مدل، قوانین مطلوبیت 
اجرا کردن مدل قسمت های  با  که  اضافه می شود،  به مدل 
مطلوب و نامطلوب بین کاربری ها با در نظر گرفتن قوانین 

مشخص می شود.

تحلیل یافته های پژوهش
توزیع کاربری ها

توجه  با  منطقه  موجود  وضع  شناخت  از  بعد  ابتدا  در 
به مطالعات اسنادی و میدانی به تحلیل سطوح سرانه ها در 
ارتباط با استانداردها و سرانه های شهری پرداخته می شود و 
از این طریق می توان ضمن مشخص نمودن نسبت کمبودها، 
و  پیش بینی  را  کاربری  هر  برای  نیاز  مورد  زمین  مقدار 
محاسبه کرد.  نظر به اینکه موضوع تقسیمات کالبدي شهر و 
چگونگي ابعاد و سلسله مراتب آن، ارتباط مستقیم با نحوه 
کاربري زمین و توزیع فعالیت و تعیین سرانه شهري دارد؛ 
لذا همواره توزیع و تخصیص کاربري ها و تعیین استانداردها 
و سرانه های شهري بر پایه تقسیمات فضایي- کالبدي شهر 

استوار است )سیف الدیني ودیگران 1385: 113(.

بحث و بررسی کمی کاربری های موجود در منطقه
برای مشخص شدن میزان توزیع کاربری ها، با توجه به 
روابط سرانه، میزان سرانه های کاربری های مختلف در منطقه 
محاسبه شده است و مقایسه ای بین مقدار سرانه های بدست 

آمده و استاندارد شهر تهران و کشور صورت گرفته است.
کاربری مسكونی: تعداد کاربری مسکونی این منطقه 29232 
معادل  با سرانه ای  مترمربع  معادل 3354944/801  که  بوده 

13/53810222 متر مربع را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینکه  میانگین سرانه قابل قبول این کاربری در 
کل کشور 44/53  متر مربع و میانگین سرانه قابل قبول این 
کاربری در شهر تهران 22/96 متر مربع است، کمبودکاربری 

مسکونی با جمعیت موجود منطقه کاماًل محسوس است.
کاربری تجاری: تعداد کاربری تجاری در این منطقه 6822 
بوده که معادل 842683/3294 متر مربع با سرانه ای معادل 
3/400453279 متر مربع را به خود اختصاص داده است.
میانگین سرانه قابل قبول این کاربری در کل کشور 2/24 متر 
مربع و میانگین سرانه قابل قبول این کاربری در شهر تهران 
1/31 متر مربع بوده، حاکی از این مطلب است که میزان این 
کاربری در منطقه در وضعیت مطلوبی است و کمبودی از 

این بابت در این منطقه مشاهده نمی شود. 
کاربري فرهنگي: تعداد این کاربری در منطقه حدود21 است 
میانگین  و  مترمربع  آن حدود 15174/74228  که مساحت 
و  است،  مترمربع    0/061234156 منطقه  در  آن  سرانه 
میانگین سرانه قابل قبول این کاربری در کل کشور معادل 
این  قبول  قابل  سرانه  میانگین  و  مترمربع،   )0/75  –  1/5(
کاربری در شهر تهران معادل 0/37  مترمربع است، لذا این 

منطقه از این حیث دچار کمبود شدید می باشد.
پایگاه  اصلي ترین  و  مهم ترین  کاربري  این  مذهبي:  کاربري 
تجلیات عقیدتي، اجتماعي و سیاسي در قرون گذشته و حال 
است و الگوي کلي و هویت مشترک شهرهاي اسالمي به 
شمار مي رود. کاربری مذهبی با تعدادی برابر 100 مساحتی 
بالغ بر 39295/02964 متر مربع را به خود اختصاص داده 
و میانگین سرانه این کاربری در منطقه0/158565985 متر 
کل  در  کاربری  این  قبول  قابل  سرانه  میانگین  بوده،  مربع 

GIS نگاره )6(: ساختار مدل مطلوبیت توسعه داده شده در محیط
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کشور معادل )0/3 _ 0/2( متر مربع بوده و میانگین سرانه 
قابل قبول کاربری مذهبی در شهر تهران معادل 0/29 متر 

مربع بوده، و لذا منطقه دچار کمبود جزیی است.
با  درمانی  و  بهداشتی  کاربری  درماني:   - بهداشتي  کاربري 
تعدادی برابر با 47 مساحتی حدود 176636/4906 متر مربع 
را به خود اختصاص داده است و میانگین سرانه این کاربری 
در منطقه 0/712775621 متر مربع است. با در نظر گرفتن 
کل  در  درمانی  و  بهداشتی  کاربری  سرانه  میانگین  اینکه 
کشور حدود)1/5 _ 0/75( متر مربع است و در شهر تهران 
این  میانگین سرانه  با مقایسه  حدود 0/51 متر مربع است، 
کاربری با شهر تهران، کمبودی در منطقه مشاهده نمی شود.

بوده  منطقه66  ورزشی  کاربری  تعداد  ورزشي:  کاربري 
خود  به  را  مربع  متر   432330/0121 حدود  مساحتی  که 
در  کاربری  این  قبول  قابل  سرانه  میزان  و  داده  اختصاص 

منطقه 1/744567569 متر مربع بوده است. 
این کاربری در کل کشور 2/25  قبول  قابل  میانگین سرانه 
در  ورزشی  کاربری  سرانه  میانگین  میزان  و  بوده  مترمربع 
شهر تهران برابر با  1/25 متر مربع بوده، لذا می توان نتیجه 
کمبود  دچار  تهران  شهر  با  مقایسه  در  منطقه  این  گرفت، 

نیست.
کاربري اداري: مهمترین عاملي که در مکانیابي این کاربري 

کاربري  این  تجمیع و ساماندهي  نظر گرفته شود،  در  باید 
حدودي  تا  را  ناخواسته  آمدهاي  و  رفت  بتوان  تا  است 
کاهش داده. تعداد کاربری های اداری منطقه حدود 55 است 
که مساحتی بالغ بر 88692/2915 مترمربع دارد و میانگین 

آن در این منطقه برابر 0/357897188 مترمربع است. 
میانگین سرانه قابل قبول کاربری اداری در کل کشور معادل 
2 متر مربع و در شهر تهران حدود 1/44 مترمربع است، لذا 
مشهود  کاماًل  منطقه  این  در  اداری  کاربری  کمبود  و  خالء 

است.
پارک و فضاي سبز: با توجه به اینکه تعداد این کاربری در 
منطقه حدود 306 عدد است، مساحتی حدود 2172132/134 
متر مربع را به خود اختصاص داده است  و میزان سرانه آن 
برابراست 8/765135822  مترمربع، و در کل کشور معادل 
9/5 متر مربع است و میزان سرانه کاربری پارک و فضای سبز 
در شهر تهران معادل 8/64 مترمربع است، لذا در مقایسه، 
منطقه و شهر تهران کمبودی حس نمی شود و منطقه از نظر 
دارا بودن کاربری فضای سبز در وضعیت مطلوب قرار دارد.  
 75 منطقه  آموزشی  کاربری های  تعداد  آموزشي:  کاربري 
به  را  مترمربع   253012/9476 بر  بالغ  مساحتی  که  است 
خود اختصاص داده است و میزان سرانه کاربری آموزشی 
سرانه  میزان  و  است،  مترمربع   1/020975113 منطقه  در 

نگاره )7(: نقشه توزیع کاربری های منطقه 19 
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استاندارد این کاربری در کل کشور 4 مترمربع و میزان سرانه 
قابل قبول کاربری آموزشی در شهر تهران 0/86 متر مربع 
است، در نتیجه این منطقه از حیث کاربری آموزشی مشکلی 

ندارد وکمبودی در منطقه حس نمی شود. 
است.   88 منطقه  در  کاربری  این  تعداد  شهری:  تأسیسات 
مساحتی حدود 38682/80252 مترمربع را به خود اختصاص 
داده و سرانه این کاربری در منطقه معادل 0/156095485 
مترمربع و در کل کشور 3/95 متر مربع، و درتهران حدود 
4/16 مترمربع است. با این اوصاف  منطقه از لحاظ تأسیسات 

شهری دچار کمبود است.
حمل و نقل و انبار: این کاربري شامل شبکه معابر، پارکینگ، 
 23 منطقه  در  کاربری  این  تعداد  مي باشد.  انبار  و  پایانه 
را  مترمربع   115600/955 حدود  مساحتی  که  است.  عدد 
منطقه  در  آن  میزان سرانه  و  است  داده  اختصاص  به خود 
0/466480863 مترمربع، میانگین میزان سرانه این کاربری 
در کل کشور 23/66 مترمربع است. و منطقه نسبت به میزان 

سرانه کشور دچار کمبود است. 
حدود  مساحتی   139 تعداد  با  کاربری  این  صنعتی: 

1878780/239 مترمربع را به خود اختصاص داده است و 
این کاربری درمنطقه 7/581382238 مترمربع  میزان سرانه 
در  کاربری  این  قبول  قابل  سرانه  اینکه  به  توجه  با  است، 
کاربری  سرانه  میزان  و  است  مترمربع   4/32 معادل  کشور 
صنعتی در شهر تهران برابر 2/84 متر است، در نتیجه این 
منطقه با مشکل ازدیاد کاربری صنعتی رو به رو است که این 
مسئله خود می تواند منجر به ناسازگاری کاربری ها شود و 

باعث ایجاد اختالل در عملکرد سایر کاربری ها شود.

تحلیل کیفی کاربری های منطقه 19 شهرداری 
تهران- بررسی سازگاری کاربری های منطقه 19

جهت تحلیل میزان سازگاری کاربری ها همجوار نسبت 
به هم، ابتدا تعداد همسایگی های هر پارسل مشخص شده 
کاربری ها  زوج  بین  دودویی  سازگاری  رابطه  بعد  و  است 
تعیین شده است و در نهایت در مقایسات کاربری ها به یک 

عدد ثابت رسیدیم. 
در  شهری  کاربری های  سازگاری،  ماتریس  اساس  بر 
وضع موجود به صورت فرضی به 5 گروه کاماًل سازگار- 

جدول2: مقایسه سرانه کاربری های مختلف در منطقه 19 و شهر تهران
میانگین  سرانه استاندارد کاربری

)کشور(
میانگین سرانه در 

تهران
میانگین سرانه در 

منطقه 19
درصد فراوانی 

تجمعی
درصد فراوانی 

مساحت
20/41%78/70%44/5322/9613/53810222مسكونی

5/07%18/29%2/241/313/400453279تجاری

0/05%0/04%0/370/061234156)1/5 - 0/75(فرهنگی

0/01%0/02%0/290/158565985) 0/3 - 0/2(مذهبی

0/86%0/08%0/510/712775621)1/5 - 0/75(درمانی

1/23%0/09%2/251/251/744567569ورزشی

0/47%0/14%21/440/357897188اداری

9/91%0/78%9/58/648/765135822فضای سبز

0/42%0/05%40/861/020975113آموزشی

0/24%0/24%3/954/160/156095485تاسیسات شهر

0/63%0/05%0/466480863_23/66حمل و نقل

11/43%0/37%4/322/847/581382238صنعتی
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نسبتًا سازگار- بی تفاوت- کاماًل ناسازگار- نسبتًا ناسازگار 
طبقه بندی شده اند. عالوه بر استفاده از rule های موجود برای 
رسیدن به ماتریس سازگاری، جزئیات کاربری ها با تحلیل 
وضعیت ها در قالب نقشه های منتج از برداشت میدانی اجرا 
و ارائه شده است. بعد از اجرا کردن مدل مربوطه در نرم 
ترکیب رنگی  با  کاربری ها  میزان سازگاری   Arc GIS افزار 

خاصی نمایش داده شده است )نگاره 8(. 
 همان طور که مشخص شده است به جز بوستان بزرگ 
والیت که با توجه به rule ها با کاربری های اطراف، سنخیت 
الزم را ندارد، اکثر کاربری های ناسازگار در قسمت غرب 
رنگی  طیف   5 با  که  شده اند  واقع  منطقه  غربی  جنوب  و 

متفاوت از یکدیگر جدا شده اند.

بررسی ظرفیت کاربری های منطقه19 شهرداری تهران
- تحلیل کیفی شعاع دسترسی در ماتریس ظرفیت

در این ماتریس عملکرد هر یک از کاربري های عمده، 
در جهت ارائه میزان خدمات و پوشش عملکردي کاربري ها 
با توجه به جمعیت شهر و حوزه نفوذ آن محاسبه شده 
و نتایج حاصله عالوه بر جداول مربوطه، بر روي نقشه اي 
 Arc در نرم افزار )Distance( که با استفاده از تحلیل اقلیدسی

GIS تهیه شد، نشان داده شده است. 

جدول 3: جدول شعاع دسترسی و بلوک جمعیتی
متوسط  استاندارد نوع کاربری

شعاع دسترسی
جمعیت بلوک های داخل 

محدوده بافر زده شده

25033296 متربوستان
800218512 متردبستان

2000244022 متردبیرستان
750238576 متردرمانگاه
6000244022 متراداری

1500216913 مترکتابخانه
5008061 مترمهد کودک

200131730 مترمذهبی
1600243868 مترپارک

1200239930 مترراهنمایی
70067389 مترتفریحی
150097386 مترتجاری
800243868 مترورزشی

حوزه  و  منطقه  سطح  در  را  کاربري ها  عملکرد  مبناي 
نفوذ مستقیم آن، بر اساس میزان جمعیتي که براي عملکرد 
عمل  منطقه مصداق  این  در  می تواند  کاربري  هر  استاندارد 
قرار گیرد، به عنوان مالک و مبناي محاسبات قرار داده ایم. با 

نگاره 8: نقشه سازگاری کاربری های منطقه 19
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توجه به مدل ارائه شده و در نظر گرفتن شعاع های دسترسی، 
بعد  به طور خاص buffer زده می شود و  برای هر کاربری 
برای  نهایت  در  آن مشخص می شود و  بلوک های جمعیتی 
بلوک ها مشخص  داخل  به طور مجزا جمعیت  کاربری  هر 
شده است )در این قسمت به عنوان نمونه برای چند کاربری 
نقشه های buffer زده شده ارائه می گردد()نگاره 9(. نتیجه ای 
که از این مدل می گیریم مشخص می کند که برای هر کدام از 
محدوده ها، شعاع دسترسی برای کاربری های مختلف رعایت 
شده است یا خیر. و می توان با توجه به شعاع دسترسی و 
بلوک های جمعیتی به دست آمده در مورد نیاز به کاربری های 

خاص نیز تصمیم گیری کرد.

- بررسی مطلوبیت کاربری های منطقه 19
به  توجه  با  نظر،  مورد  هدف  به  رسیدن  منظور  به 
برای  مدل)نگاره 5( و rule های موجود کاربری های خاص 
بررسی مطلوبیت الیه کاربری زمین، که یک فیلد جدید به نام 
مطلوبیت )با توجه به مدل مورد نظر( به آن اضافه شده است. 
با در نظر گرفتن قوانین و اجرا کردن مدل، نتایج کار به دو 
صورت )مطلوب، نامطلوب( در بین کاربری ها مشهود است.

نتیجه گیری
برنامه ریزی کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهمترین 
ابزارها و در عین حال از اهداف برنامه ریزی شهری جایگاهی 

حیاتی در تحقق مخاطره نگری در فرایند توسعه شهری داشته 
و مطالعه و تجربه برای بهبود روش ها و فرایندهای تحقق 
کاهش خطرپذیری  برای  مندی  اولویت  و  مهم  مسئله  آن، 
افزایش  در  زمین  از  استفاده  ویژگی  است.  شهری  جوامع 
آسیب جانی)بحران و تلفات( ناشی از فرایند تنش های زمین 
تأثیر به سزایی دارد؛ این آسیب جانی ناشی از مشخصات 
کالبدی و عملکردی می باشد.  از اینرو برنامه ریزی کاربری 
زمین،   از اصول مهم شهرسازی محسوب شده و نقش اصلی 
یک برنامه ریز شهری،  تصمیم گیری و نظارت درست بر 
کاربرد زمین تلقی می شود.  از طرف دیگر رویکرد مدیریت 
تبدیل  جدید  دهه  در  فراگیر  بحثی  به  تاب آوری  و  بحران 
عنوان  به  را  تاب آوری  محققین،  از  بسیاری  است.  شده 
توانایی درونی یک سیستم، جامعه یا عنصر برای مقاومت 
به  می دانند.  اجتماعی  یا  طبیعی  رویداد  یک  آثار  برابر  در 
منظور تعیین تاب آوری کاربری اراضی  منطقه 19 تهران در 
راستای مدیریت بحران از جنبه های مختلف )کمی و کیفی( 
موردبررسی قرارگرفت. که باتوجه به مدل ارائه شده در این 
به  نویسندگان  یافته های دیگر  با  تمایز اصلی  پژوهش یک 
و  ابعاد  اکثراً  می توان گفت  که  است  قابل مشاهده  وضوح 
معیارها با  شاخص اصلی درنظرگرفته شده در این پژوهش 

با هم در ارتباط هستند. 
کالبدی  جنبه های  کلیه  مدل،  این  در  مطرح  ابعاد 
شاخص  با  معیارهای  و  می دهد  پوشش  را  وغیرکالبدی 

نگاره 9: نقشه شعاع دسترسی و محدوده بافر زده 
شده برای کاربری های مدرسه راهنمایی منطقه 
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مطرح شده نیز عامل های مهم در هر بعد را نشان می دهد.
آسیب پذیری یک بعد به طور مستقیم، یا غیرمستقیم می تواند 
بر دیگر ابعاد نیز تأثیرگذار باشد. در واقع یک منطقه تهران 
ممکن است در بعضی از ابعاد، بیشتر تاب آور باشد، اما به 
تنهایی کافی نیست و آسیب پذیری در یک بعد، تاب آوری 
منطقه را کاهش می دهد. بنابراین یک شهر یا منطقه برای تاب 
ابعاد و مؤلفه ها  تمام  به کاهش آسیب پذیری در  بودن  آور 
نیاز دارد تا بتواند به معنا و ایده واقعی تاب آوری و مدیریت 
بحران دست یابد.که در این میان یکی از دغدغه های اصلی 
برای بررسی مسایل شهری و شهرسازی مسئله تحلیل کمی 

و کیفی شهر و کاربری های شهری است. 
در این پژوهش سعی بر آن بوده است که مسئله تحلیل 
توزیع  عنوان  تحت  شهری  کاربری های  کمی  شاخص 
عادالنه کاربری ها با در نظر گرفتن سرانه مطرح شود. برای  
مقوله  سه  در  شهری  کاربری های  کیفی  شاخص  تحلیل 
سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت به طور جداگانه مورد بررسی 
قرار گرفته اند که نوآوری دیگر پژوهش حاضر و تمایز آن با 
یافته های سایر پژوهشگران می باشد. در بحث سازگاری با 
توجه به قوانین شهرسازی مدلی در محیط ARCGIS توسعه 
داده شده است که میزان سازگار بودن کاربری های هم جوار 

را مشخص کرده است. 
میزان  بیشترین  شد  مشاهده  حاصله  نتایج  به  باتوجه 
و  غرب  قسمت  در  همجوار  کاربری های  ناسازگاری 

جنوب غربی منطقه وجود دارد. در بحث ظرفیت نیز برای 
نظر گرفتن شعاع های  در  با  منطقه  در  کاربری های موجود 
بحث  در  است.  شده  طراحی  مدلی  استاندارد  دسترسی 
آلودگی،  مکانی)شیب،  شرایط  بودن  متناسب  مطلوبیت 
بو،موقعیت...( و کاربری های موجود در مکان مشخص، از 
اهمیت برخوردار بوده است که مناطق مطلوب و نامطلوب 
بحث  برای  پروژه  این  در  که  شوند،  تفکیک  یکدیگر  از 
مطلوبیت تناسب شیب استاندارد و کاربری ها در نظر گرفته 

شده است. 
همان طور که ذکر شد برای هر مقوله مدلی در محیط 
به  نتایج  نیز  انتهای هر قسمت  داده شد و در  GIS توسعه 

ارائه شد. بعد از تحلیل کیفی ناسازگارترین  صورت نقشه 
و  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با  شد.  مشخص  کاربری ها 
این پژوهش،  یافته های  با در نظر گرفتن مطالعه موردی و 
راهکارها و پیشنهاداتی به منظور بهبود و  مدیریت کاربری 

اراضی و مدیریت بحران ارائه گردید.

پیشنهادات
- ابتدا از فضاهاي  خالي درون منطقه 19 و در درجه دوم 
از زمین های نامرغوب در جنوب و جنوب غربی این منطقه 
استفاده شود تا از گسترش فیزیکي منطقه و تجاوز به حریم 

شهر تهران و شهرستان اسالمشهر جلوگیری گردد.
بنزین  پمپ  مانند  پرخطر  کاربری های  از  حریم  رعایت   -

نگاره 10: نقشه ناسازگارترین کاربری ها
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ممنوعیت  برای  تکمیلی  آیین نامه های  و  مقررات  اعمال  و 
افزایش تراکم در مجاورت این کاربری ها.

- تلفیق هرچه بیشتر داده های کالبدی و محیطی با یکدیگر 
توجه  منظور عدم  به  آماری  به صورت  آن ها  بکارگیری  و 

صرف به توصیف یک ویژگی در این منطقه.
در  آن  نتایج  گنجاندن  و  زلزله  پذیری  خطر  ارزیابی   -
و  پذیری  خطر  کاهش  جهت  زمین  کاربری  برنامه ریزی 

مدیریت بحران.
- توزیع و پراکندگی جمعیت این منطقه با توجه به وضعیت 

آسیب شناسی از نواحی آن.
- توزیع و پراکنش مناسب پارک ها و فضای سبز در سطح 
بحران  زمان  در  استفاده  برای  آنها  و همچنین حفظ  منطقه 

ودسترسی راحت تر و توزیع عادالنه بین شهروندان.
- ضروری است تا با رعایت استانداردهای ساختمان سازی و 
شهرسازی کیفیت ساختمان ها افزایش یابد و برای بازسازی و 

مرمت ساختمان های فرسوده برنامه ریزی و اقدام شود.
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