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چكيده
شهرها اغلب محل تراکم بسیار زياد جمعیت و پديدههای انسانساخت هستند .به همین دلیل درصورت نبود آمادگی برای مقابله با زلزله ،اگر اين
بال رخ دهد احتمال بروز خسارات جانی و مالی باال است .از طرف ديگر اينکه مردم چگونه برای مقابله ،واکنش يا فائق آمدن بر فشار طبیعی،
فشارتکنولوژيکی و يا هر گونه فشار زياد مهیا شوند ،مرتبط با اين موضوع است که پس از وقوع يک بالی بزرگ آن جامعه به چه میزان قادر است
خود را به حالت اول بازگرداند .در اين راستا پرداختن به تاب آوری اقتصادی کاربری اراضی شهری اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را روشن میکند.
هدف کلی از پژوهش حاضر ،بدست آوردن عوامل تاثیرگذار در میزان تاب آوری اقتصادی کاربری اراضی شهری و تعیین میزان اهمیت نقش هر يک
از اين عوامل و بررسی آنها در منطقه  1شهر تهران میباشد .روش تحقیق اين پژوهش توصیفی تحلیلی است ،و ماهیت آن کاربردی میباشد .در
اين پژوهش ،ابتدا چارچوب نظری تحقیق از طريق جمع آوری اطالعات از طريق مطالعات اسنادی صورت پذيرفت .در ادامه بهمنظور بررسی میزان
تابآوری اقتصادی کاربری اراضی ،براساس نظرات کارشناسان و بررسی پژوهشهای قبلی ،معیارها و زيرمعیارهای تابآوری تعیین گرديد .سپس
مقايسات زوجی شاخصها به کمک  11نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص که در حوزه برنامهريزی محیط زيست ،برنامهريزی
شهری ،برنامهريزی روستايی و شهرسازی تخصص داشتهاند ،صورت پذيرفته است .همچنین بهمنظور ارزيابی و بررسی نهايی از روش ،FAHP
سیستم اطالعات جغرافیايی ( Idrisi ،)GISو  Topsisبهره گرفته شده است .در نهايت ،ارزيابیها و بررسیها نشان داد که میانگین تابآوری
اقتصادی نواحی منطقه  1شهرداری تهران معادل  6/14است.
کليدواژهها :تابآوری ،اقتصادی ،کاربری اراضی شهری ،آسیبپذيری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهريزی محیط زيست ،دانشکده محیط ،زيست دانشگاه تهران
 -1دانشیار گروه برنامهريزی و مديريت محیط زيست ،دانشکده محیط زيست ،دانشگاه تهران - tehranssaleh@ut.ac.ir ،نويسنده مسئول
 -9استاديارگروه برنامهريزی و مديريت محیط زيست ،دانشکده محیط زيست ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله
شهر ،با شکل و شمايل کنونیاش ،با توجه به تاريخ
سکونتگاهی انسان (حداقل دههزار سال) ،موجوديتی نو -زاده -شده
است .اين موجود نوظهور ،اگر چه وسعت اندکی از کل سرزمین را
اشغال کرده است ،اما اکثريت جمعیت انسانی را درون خويش بلعیده
است [ .]1اين افزايش جمعیت از يکسو و افزايش وقوع باليای طبیعی
و انسانساخت از سوی ديگر سبب شده است تا آسیبپذيری جوامع
شهری ،به ويژه در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش افزايش
يابد .بنابراين نمیتوان همه انسانها را از مناطق خطر دور کرد
بنابراين امروزه بايد ترکیبی از روشهای غیرسازهای و سازهای را به
کار برد تا به اصطالحی بتوان سکونتگاهها را تابآور کرد [.]1
در اين میان برنامهريزی کاربری زمین يکی از اقدامات در زمینه
برنامهريزی شهری است که میتواند سهم موثری در کاهش ريسک
باليا ايفا نمايد .زيرا برنامهريزی کاربری زمین که با مخاطرهنگری،
آيندهنگری ،نظاميافته و تصمیم -مبنا و براساس اقدام پیشگیرانه انجام
گیرد بر تغییر آسیبپذيریهای شهرها متمرکز شده و از اين راه به
کاهش تاثیر و پیشگیری از فجايع مدد میرساند [.]9
از طرفی ديگر شناخت تابآوری میتواند به تعیین صفات و
ويژگیهايی که ظرفیت مقابله جوامع با سوانح را افزايش میدهند
کمک نموده و ابزارهايی را برای کمک به فرآيند کاهش آسیبپذيری
پیشنهاد نمايد [ .]1لذا میتوان گفت که اگر برنامهريزی کاربری
زمین و شناخت تابآوری به صورت مناسب انجام پذيرد میتوان به
کاهش خطرپذيری شهرها در برابر باليا بسیار امیدوار شد.
شهر تهران بهويژه منطقه يک اين شهر ،به علت دارا بودن تراکم
جمعیتی باال ،تمرکز اکثر مراکز اداری و اقتصادی در آن و موقعیت
ويژه زمین شناسی از جمله نقاط بسیار حساس و در معرض خطر
ناشی از باليا به داليل مختلف میباشد .لذا با توجه به در معرض قرار
گرفتن در برابر باليا مختلف و تهديداتی که در پی آنها متوجه اين
منطقه است ،پرداختن به برنامهريزی کاربری زمین بر اساس اصول
علمی امری ضروری به نظر میرسد .لذا سعی برآن شد تا با رويکرد
فازی تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی به بررسی میزان تابآوری
اقتصادی کاربری اراضی منطقه يک پرداخته شود.
شهرها اغلب محل تراکم بسیار زياد جمعیت و پديدههای
انسانساخت هستند .به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای
مقابله با باليا ،اگر باليايی رخ دهد احتمال بروز خسارات جانی و مالی
باال است .از طرف ديگر اينکه مردم چگونه برای مقابله ،واکنش يا
فائق آمدن بر فشار طبیعی ،فشارتکنولوژيکی و يا هر گونه فشار زياد
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مهیا شوند ،مرتبط با اين موضوع است که پس از وقوع يک بالی
بزرگ آن جامعه به چه میزان قادر است خود را به حالت اول
بازگرداند .در اين راستا پرداختن به تابآوری اقتصادی کاربری
اراضی شهری اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را روشن میکند.
اين پژوهش به دنبال آن است که براساس مطالعات و
بررسیهای انجامشده اوال مهمترين معیارهای تاثیرگذار بر میزان
تاب آوری اقتصادی کاربری اراضی شهری را شناسايی کرده ،ثانیا با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و منطق فازی ،محدوده
مورد مطالعه را مورد سنجش و ارزيابی قرار دهد .با توجه به اهداف و
رويکرودهای اين مطالعه ،سواالتی که از مرور بر متون نظری و
پژوهشهای مرتبط استخراج شدهاند ،مطرح میشوند:
 -1معیارهای تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری کدامند؟
 -1چگونه میتوان تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری را
سنجید؟
 -9میزان تاثیرگذاری معیارهای مختلف تابآوری اقتصادی به
چه میزان است؟
 -1میزان تابآوری اقتصادی کاربری اراضی در منطقه  1به چه
میزان است؟
 -2پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع تابآوری ،مطالعات متعددی در داخل و خارج
انجام پذيرفته و تابآوری شهرها براساس مولفههای مختلف مورد
ارزيابی قرار گرفته است اما تا به حال تابآوری اقتصادی کاربری
اراضی بهطور ويژه مورد بررسی قرار نگرفته است .در اين خصوص در
پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا کاربری اراضی شهری را با
استفاده از معیارهای موثر بر تابآوری اقتصادی آنها مورد ارزيابی
قرار داده و جهت ساماندهی ،اولويتدهی نمايد .مطالعات ذيل ،بخشی
از پژوهشهای انجامشده در راستای موضوع پژوهش میباشد:
رضايی [ ]1در تحقیقی ديگر با عنوان ارزيابی تابآوری اقتصادی
و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی به ارزيابی میزان
تاباوری اقتصادی و نهادی خانوارههای ساکن در محلههای شهر
تهران جهت شناسايی میزان ظرفیت و توانايی بازگشت آنها در
مواجهه با سانحه احتمالی زلزله پرداخت .نتايج آن تحقیق نشان داد
که از میان شاخصهای مورد مطالعه ،شاخص میزان خسارت و
شاخص ظرفیت جبران خسارت از بعد اقتصادی ،دارای بیشترين
اهمیت و شاخص عملکرد نهادی و شاخص توانايی بازگشت از نظر
اهمیت در شرايط متوسط و شاخصهای بستر نهادی و روابط نهادی
از بعد نهادی دارای اهمیت کمتری هستند .همچنین با توجه به روش
پرومیته ،اولويتبندی نهايی محلههای مورد مطالعه نشان داد که
محلههای قیطريه ،ستارخان ،نارمک و قلعه مرغی از نظر شاخصهای
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تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار
دارند.
لسبوئی و بدری [ ]0در پژوهشی به تبیین ساختارهای
اجتماعی– اقتصادی تابآوری جوامع محلی در برابر باليی طبیعی با
تاکید بر سیالب میپردازند .يافتههای تحقیق بهدستآمده از محدوده
مورد مطالعه نشان داد که عوامل فردی ،اجتماعی -فرهنگی و
شايستگی جوامع همراه با عوامل زيرساختی در وضعیت مناسبی قرار
دارند .در عین حال عوامل مديريتی -نهادی و عوامل فردی
بیشترين تاثیر را در ارتقاء و بهبود تابآوری ساکنین در دو حوضه
نمکآبرود و سردآبرود دارند.
فردوسی و فیروزجاه [ ]7در پژوهشی به بررسی میزان تابآوری
شبکه معابر شهری پرداختند .در اين زمینه ،پژوهش ذکر شده به
اولويتبندی ساماندهی معابر به لحاظ تقويت تابآوری آنها جهت
کاهش آسیبپذيری در برابر مخاطرات طبیعی به ويژه زلزله ،به
ارزيابی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه (شهر دامغان) پرداختند .در
اين زمینه معیارهای تاثیرگار بر تابآوری معابر براساس مطالعات و
بررسیهای انجامپذيرفته ،استخراج گرديد و بر مبنای آنها هر يک از
معابر امتیازدهی گرديدند و در پايان براساس مجموعه امتیازات و وزن
معیارها ،کلیه معابر ،مورد دستهبندی قرار گرفتند که با توجه به آن
بتوان اولويتبندی هر يک از معابر را جهت ساماندهی تبیین نمود.
باستا و همکاران [ ]4يک مطالعه تطبیقی از روشهای ارزيابی
خطرپذيری فضايی با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیايی و
تولید نقشههای خطرپذيری و برنامهريزی کاربری زمین براساس آن،
میان دو کشور هلند و انگلستان انجام دادند که طی اين پژوهش به
تعريف و بررسی قوانین بازنگری شده اروپا در مورد سايتهای مرتبط
با مواد خطرناک و تاثیر آن بر برنامهريزی کاربری اراضی در نواحی
متاثر شده میپردازند.
کاتر و همکاران در سال [ ]3به مطالعه در زمینه طراحی معیارها
و شاخصهای تابآوری در برابر باليای طبیعی پرداختند که هدف
اصلی آنها تدوين و طراحی شاخصهای تابآوری مخاطرات برای
آزمودن يا تعیین معیار شرايط تابآوری جوامع است .آنها
شاخصهای منتخب خود را در ابعاد تابآوری اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی زيرساختی و سرمايه جامعه مطرح کردند.

 -3مبانی نظری
انسان همواره با باليا و بحرانهای طبیعی و انسانساخت رو به رو
بوده است .هر چند اجتناب از بحران ممکن نیست اما با طراحی
مناسب میتوان از صدمات اين بحرانها کاست [ .]16يا به عبارتی
ديگر ،میتوان شهرها را تابآورتر نموده و آسیبپذيری آنها را در
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برابر باليا کمتر نمود.
آسیبپذيری تابعی از میزان در معرض بودن (چه کسی و چه چیزی
در ريسک است) و حساسیت يک سیستم (درجهای که مکانها و
افراد آسیب میبینند) است [ ،]11و تابآوری بهعنوان توانايی درونی
يک سیستم ،جامعه يا عنصر برای مقاومت در برابر آثار يک رويداد
طبیعی يا اجتماعی است .به اين ترتیب ،برای انعطافپذير بودن ،يک
سیستم بايستی در وهله اول توانايی عدم تاثیرپذيری از رويداد را
داشته باشد .با اين تعاريف ،آسیبپذيری و تابآوری را میتوان به
عنوان دو مفهوم متقابل در نظر گرفت .يک سیستم آسیبپذيرتر،
تابآوری کمتری دارد و يک سیستم با آسیبپذيری کمتر تابآوری
بیشتری دارد [.]11
آسیبپذيری شهری میزان خسارتی است که درصورت بروز
سانحه به اجزا و عناصر يک شهر بر حسب چگونگی کیفیت آنها وارد
میشود .آسیبپذيری شهری پديدهای است گسترده که تمامی
عوامل موجود در يک شهر را در بر میگیرد و به علت وابستگی
عناصر به يکديگر آسیبپذيری شهر نیز به سرعت گسترش میيابد
[ .]19در طرف مقابل شهر تابآور شهری است که ظرفیت تحمل و
پذيرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد .سیستم اين شهر پويا
و تغییرپذير است .در زمان وقوع خطر ،تغییرات را جذب میکند و
باز هم به حالت تعادل باز میگردد .اين شهر توانايی برگشت به عقب
و پذيرش تهديد را دارد .اين ويژگیهای منجر به اين میشوند که
شهر تابآور پايدار و پويا باشد [.]11
تابآوری اقتصادی يکی از ابعاد اصلی تابآوری کاربری اراضی
شهری است .تابآوری اقتصادی ،ظرفیتهای مختلف اقتصادی را
به منظور جلوگیری از وقوع بحران و مقاومت در برابر آن و همچنین
بازگشت سريع به حالت اولیه پس از وقوع بحران را بازگو میکند.
درحالی که شهری بدون تابآوری اقتصادی به شدت در برابر باليای
طبیعی و غیر طبیعی آسیبپذير بوده و همچنین توانايی بازگشت
سريع به حالت تعادل را ندارد .در جدول ( )1معیارهای بعد اقتصادی
تابآوری کاربری اراضی شهری آورده شده است.
جدول .1معیارهای بعد اقتصادی تابآوری کاربری اراضی شهری

معیار

منبع

کاربریهای تجاری

[]10،11

مالکیت

[]11،16،13،14،17

بیمه
بیکاری
اشتغال
جمعیت فعال
اقتصادی

[]11،14،17،11
[]11،3
[]19،11،11
[]10
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 -4منطقه مورد مطالعه

 -6یافتههای تحقیق

محدوده مورد مطالعه منطقه يک شهرداری تهران است
(شکل .)1منطقه يک شهرداری تهران با توجه به مرزشمالی
مصوب شورای شهر تهران مساحتی معادل  1171/11هکتار
است .اما در عمل به دلیل رشد ساخت و ساز در منطقه،
محدوده  11ساله شهرداری تهران شده و براين اساس مساحتی
را حدود  1410هکتار داراست [.]11

جهت ارزيابی و تعیین میزان تابآوری اقتصادی کاربری
اراضی منطقه يک تهران گامهای زير طی شده است:
 -1-6گام اول :تحلیل نقش و تعیین معیارهای اقتصادی
کاربری اراضی برای بررسی تابآوری
در اين مرحله برای 0متغیر تحقیق ،فرضهايی مورد بررسی
قرار میگیرد:
کاربریهای تجاری از يک سو باعث اشتتغالزايتی و از ستوی

شکل  .1محدوده مورد مطالعه

 -5روش تحقیق
در اين پژوهش ،ابتدا چارچوب نظری تحقیق از طريق
جمعآوری اطالعات از طريق منابع کتابخانهای و الکترونیکی و مقاالت
صورت پذيرفت .در ادامه بهمنظور بررسی میزان تابآوری اقتصادی
کاربری اراضی ،براساس نظرات کارشناسان و بررسی پژوهشهای
قبلی ،معیارهای پیشنهادی مشخص گرديد .سپس مقايسات زوجی
شاخصها به کمک  11نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان
متخصص که در حوزه برنامهريزی محیط زيست ،برنامهريزی شهری،
برنامهريزی روستايی و شهرسازی تخصص داشتهاند ،صورت پذيرفته
است .مبنای ارزشگذاری آنها براساس تجربیات و مطالعات آنها
میباشد .پس از انجام مقايسات زوجی ،نقشههای عوامل موثر در
میزان تابآوری منطقه در محیط Idrisiاستانداردسازی شده و در
محیط  ، GISوزن هر کدام از اين معیارهای موثر در میزان تابآوری
در اليهها تاثیر داده شده و نقشهها ترکیب شدند تا میزان تابآوری
منطقه مشخص گردد .در انتها نیز با استفاده از روش  TOPSISبه
سطحبندی نواحی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.

ديگتتر ستترزندگی و پويتتايی را بتترای فضتتاهای شتتهری بتته ارمغتتان
میآورند .لذا وجود اين نوع کاربریها میتواند تاثیر بسزايی در ارتقتاء
تابآوری شهرها داشته باشد .مالکیتت رابطتهای استت بتین شتخص
حقیقی يا حقوقی با مال بهگونه ای که منع ديگران را از انتفاع موجب
می شود .مراد از شخص حقیقی افراد و مراد از شخص حقوقی دولت و
عمتتوم ملتتت استتت .از آن جتتايی کتته نتتوع مالکیتتت ،حتتس تعلتتق و
مسئولیتپذيری در قبال کاربریها به ارمغان میآورد لذا هر چه نتوع
مالکیت حس تعلق و مسئولیتپذيری بیشتری را در افتراد بتهوجتود
آورد تابآوری نیز بیشتر خواهد بود .بیمه بهعنوان يک اقدام تامینی و
پشتوانه ای در بسیاری از کشورها جايگاه واقعی خود را بترای جبتران
خسارت های ناشی از سیل و ساير حوادث يافته است اما در کشور متا
به دلیل عدم توسعه فرهنگ بیمه به طور عام و عدم توانگری شرکت-
های بیمه برای بیمه نمودن خسارت احتمالی ناشی از باليا و حتوادث
طبیعی به طور خاص جايگاه واقعی خود را در اين عرصه نیافته استت
[ .]16بیمه میتواند تا حد زيادی الگوهای بسیار نامنظم خسارتهای
وقايع اتفاق افتاده ناشتی از ستیل ،زلزلته و آتتشستوزی را از طريتق
اقساطی که در طول زمان دريافت و انباشته میشود ،خستارت متالی
وارده شده بر افراد را جبران کنتد .جمعیتت فعتال اقتصتادی (میتزان
فعالیت اقتصادی) تمام افراد  16سال و بیشتر (حتداقل ستن تعیتین
شده) ،که در تولید کاال و خدمات مشتارکت داشتته (شتاغل) و يتا از
قابلیت مشارکت برخوردار بودهاند (بیکار) ،از نظر اقتصتادی جمعیتت
فعال محسوب میشوند [ .]11میزان فعالیت اقتصادی بهعنتوان يتک
شاخص ،بیتانگر نستبت مجمتوع تعتداد جمعیتت شتاغل و بیکتار در
جستجوی کار به کل جمعیت بالقوه فعال متیباشتد .میتزان فعالیتت
اقتصادی باال نشان از نسبت باالی مردان و زنان فعال ،امکانات بتاالی
اشتغال در زمینه های تجاری و اداری و همچنین مهاجرپذيری بیشتر
يک منطقه نسبت به مناطق ديگر دارد .لذا میتوان پیشبینی کرد که
افزايش میزان فعالیت اقتصادی در يک منطقته تتابآوری آن منطقته
نیز افزايش پیدا خواهد کرد .نرخ اشتغال بهصتورت نستبتی از تعتداد

ارزيابی تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی :منطقه  1تهران)

جمعیت شاغل در قیاس با جمعیت فعال محاسبه میشود .از آنجتايی
که اشتتغال نشتانهای از پويتايی و تحترک جامعته در بهترهگیتری از
امکانات مادی و معنوی است ،بنابراين با افزايش درصد نترخ اشتتغال
در شهرها ،تابآوری افزايش پیدا خواهد کترد .نترخ بیکتاری عبتارت
است از نسبت افراد بیکار يا در جستجوی کار به جمعیت واقع در سن
فعالیت که بهصورت درصد بیان میشود .با افتزايش بیکتاری در يتک
جامعه شاهد توسعه فقتر ،کتاهش درآمتد ،کتاهش تولیتد و تضتعیف
عدالت اجتماعی خواهیم بود .هر يک از اين شاخصهتا ختود تبعتات
مختلفی را به دنبال دارد بهعنوان مثال کاهش تولید به افتزايش نترخ
تورم ،تضعیف خودکفايی ،کاهش درآمد سرانه و در نهايتت ناپايتداری
اقتصادی خواهد انجامید [ ]10در نتیجه بتا افتزايش درصتد بیکتاری
منتاطق ناپايتتدارتر شتده و تتتابآوری کتتاهش پیتدا خواهتتد کتترد .در
جدول ( )1نقش معیارهای اقتصادی ،در تتاب آوری کتاربری اراضتی
شهری آورده شده است.
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جدول .3طیف فازی و عبارت کالمی متناظر
کد

عبارات کالمی

1

ترجیح برابر

()1،1،1

1

ترجیح کم تا متوسط

()1،1/1،1/1

9

ترجیح متوسط

()1،1،1

1

ترجیح متوسط تا زياد

()9،9/1،1

1

ترجیح زياد

()1،1،9/1

0

ترجیح زياد تا خیلی
زياد

()1،9/1،1

7

ترجیح خیلی زياد

()1،1/0،1

4

کاربریهای
تجاری

هر چه سرانه مراکز اقتصادی بیشتر = تابآوری
بیشتر ،آسیبپذيری کمتر

ترجیح خیلی زياد تا کامال
زياد

3

ترجیح کامال زياد

()7،0،1
()3،7،1

جدول .4میانگین مقایسههای زوجی معیارهای بعد اقتصادی تابآوری
کاربری اراضی شهری

جدول .2نقش معیارهای اقتصادی ،در تابآوری کاربری اراضی شهری
نقش معیارهای اقتصادی ،در تابآوری کاربری اراضی شهری

اعدادفازی

اقتصادی
کاربریهای
تجاری
فعالیت

کاربریهای

فعالیت

تجاری

اقتصادی
()1،1،1

()1،1،1

اشتغال
()1،1،1

بیکاری
()1،1،1

مالکیت

هر چه در نوع مالکیت حس تعلق ،مسئولیت-
پذيری و  ..بیشتر= تابآوری بیشتر ،آسیب-
پذيری کمتر

بیمه

هر چه درصد پوشش بیمه بیشتر باشد= تاب-
آوری بیشتر ،آسیبپذيری کمتر

اشتغال

هر چه درصد اشتغال بیشتر = تابآوری بیشتر،
آسیبپذيری کمتر

سازگار

بیکاری

هر چه نرخ بیکاری بیشتر= تابآوری کمتر،
آسیبپذيری بیشتر

جدول  .5وزن نهایی معیارهای بعد اقتصادی تابآوری کاربری اراضی شهری

جمعیت فعال
اقتصادی

هر چه جمعیت فعال اقتصادی بیشتر= تابآوری
بیشتر ،آسیبپذيری کمتر

()1،1،1

()1،1،1

()1،1،1

()1،1،1

اشتغال

()6/1 ،6/1 ،1

()1،1،1

()1،1،1

)(1,2,2

بیکاری

()6/1 ،6/1 ،1

(،6/1 ،1
)6/1

(،6/1 ،1
)6/1

()1،1،1

اقتصادی

CRg =6/613

اقتصادی
کاربریهای

وزن نهایی فازی

وزن نهایی
معیارها

()6/1 ،6/999 ،6/113

6/971

()6/1 ،6/174 ،6/917

6/171

اشتغال

()6/171 ،6/11 ،6/917

6/111

بیکاری

()6/111 ،6/193 ،6/140

6/119

 -2-6گام دوم :بهدست آوردن وزن معیارهای اقتصادی

تجاری

کاربری اراضی

فعالیت

پس از تعیین معیارهای موثر بر میتزان تتابآوری اقتصتادی ،بته
علت عدم قطعیت موجود در فضاهای شهری برای تصمیمگیریها ،از
اعداد فازی مندرج در جدول ( )9کمک گرفته شد ،تتا براستاس ايتن
اعداد فازی و با استفاده از تکنیتک FAHPمقايستههتای زوجتی بتین
معیارها توسطکارشناسان (11نفر از اعضای هیت علمی و کارشناسان
متخصص که در حوزه برنامهريزی محیط زيست ،برنامهريزی شتهری،
برنامهريزی روستايی و شهرسازی تخصص داشتهانتد) صتورت گرفتته
شود (جدول  .) 1تا در نهايت وزن هر کدام از معیارها استخراج گتردد
(جدول .)1

CRm =6/611

اقتصادی

 -3-6گام سوم :تهیه نقشههای فازی معیارهای اقتصادی
کاربری اراضی
نقشههای مربوط به هرکتدام از معیارهتا در محتیط  IDRISIکته
براساس استتانداردهای کته از منتابع مختلتف جمتعآوری شتدهانتد،
استانداردسازی شدند .در جدول ( )0نقاط کنترل و نتوع تتابع فتازی
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جهتتت استانداردستتازی نقشتتههتتا در محتتیط  Idrisiبتترای بررستتی
تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری آورده شده است.
جدول .6نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استاندارد سازی
کاربریهای تجاری در منطق فازی
معیار
کاربری تجاری
فعالیت اقتصادی

بیکاری

سنجه
(درصد)

b

a

سرانه کاربری-

 Sشکل
افزايشی

1

6

میزان فعالیت

خطی
افزايشی

06

6

های تجاری
اقتصادی

d

c

خطی
کاهشی

11

نرخ بیکاری

خطی
کاهشی

16

نرخ اشتغال

خطی
افزايشی

166

خطی
افزايشی

166

06

خطی
افزايشی

96

6

نرخ بیکاری

مردان
جمعیت فعال
اشتغال

نوع تابع

نقاط کنترل

نرخ اشتغال
مردان
نرخ اشتغال زنان

 -5-6گام پنجم :تهیه نقشه میزان تابآوری اقتصادی
کاربری اراضی
با اعمال وزن معیارها در اليههای آنها و ترکیب آنها در محیط
 GISدر نهايت نقشهی میزان تابآوری اقتصادی منطقتهی  1تهتران
استخراج میگردد .نقشهی نهايی میزان تابآوری اقتصتادی کتاربری
اراضی منطقهی  1در شکل ( )9نمايش داده شده است.

6
6
71

 -4-6گام چهارم :تهیه نقشه تابآوری معیارهای

شکل  .3میزان تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری منطقهی 1

اقتصادی کاربری اراضی
نقشههای مربوط به هر يتک از معیارهتا در محتیط  GISتهیته
شده تا میزان تاب آوری هر يک از معیارهای اقتصادی کاربری اراضتی
بدست آيد .در شکل ( )1میزان تابآوری هتر يتک از معیارهتا نشتان
داده شده است.

تهران

 -6-6گام ششم :تعیین تابآوری اقتصادی کاربری
اراضی
برای تعیین تابآوری اقتصادی کاربری اراضی منطقهی  ،1پنچ
طبقه کامال تابآور ،تابآور ،تابآوری متوسط(آسیبپذيری متوسط)،
آسیبپذير و کامال آسیبپذير در نظر گرفته شده است .در شکل ()1
اين طبقه بندی آورده شده است.

شکل  .2میزانتابآوری معیارهای اقتصادی  )1کاربری تجاری )2
فعالیت اقتصادی  )3بیکاری  )4اشتغال

شکل  .4تعیین تابآوری اقتصادی کاربری اراضی منطقهی  1تهران

ارزيابی تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی :منطقه  1تهران)

 -7-6گام هفتم :اولویتبندی تابآوری نواحی منطقه
یک شهر تهران براساس روش Topsis

در نهايت در اين پژوهش با استفاده از معیارهای کاربریهای
تجاری ،فعالیت اقتصادی ،اشتغال و بیکاری ،و با کمک روش تاپسیس
تابآوری اقتصادی نواحی منطقه  1شهر تهران سطحبندی شدند( .در
نمودار  1سطحبندی تابآوری اقتصادی کاربری اراضی آورده شده
است).

91

(آسیبپذيری متوسط) قرار دارد.
 -1از ديدگاه کارشناسان ،معیار بیکاری در مقايسه با معیارهای
کاربریهای تجاری ،فعالیت اقتصادی و اشتغال تاثیر کمتری در ارتقاء
میزان تاب آوری دارد .در اين معیار نرخ بیکاری و نرخ بیکاری مردان
در نظر گرفته شده است ،و ارزيابیها نشان داد که اين منطقه با
میانگین امتیاز  6/03در اين معیار تابآور است.

 -8منابع
R. T. T. Forman, “Urban region: ecology and planning
beyond the city,” Cambridge University Press, New
York, USA, 2008.

نمودار  .1سطحبندی تابآوری اقتصادی نواحی منطقهی  1شهر تهران

 -7نتیجهگیری
در اين پژوهش ،ابتدا عوامل تاثیرگذار در میزان تابآوری
اقتصادی کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفت .سپس به ارزيابی
آنها در منطقه  1تهران پرداخته شد .نتايج حاصل از اين ارزيابیها
در منطقه  1نشان داد که اين منطقه با میانگین امتیاز  ،6/17در
وضعیت تابآوری متوسطی (آسیبپذيری متوسط) قرار دارد .با توجه
به يافتههای تحقیق میتوان به نتايج زير اشاره نمود:
 -1معیار کاربریهای تجاری از نظر کارشناسان بیشترين نقش
را در ارتقاء میزان تابآوری شهرها دارد .در اين معیار ،میزان سرانه
بررسی شده است و ارزيابیها نشان داد که اين منطقه با کسب
میانگین امتیاز  6/14در وضعیت کامال آسیبپذيری قرار دارد.
 -1از نظر کارشناسان نیز ،معیار فعالیت اقتصادی تاثیر مهمی در
ارتقاء میزان تاباوری شهرها دارد .در قالب اين معیار ،میزان فعالیت
اقتصادی بررسی و ارزيابی شده است .که منطقه در اين معیار با
اختصاص میانگین امتیاز  6/00در وضعیت تابآوری قرار دارد.
 -9معیار اشتغال از نظر کارشناسان سومین شاخص تاثیر گذار
در ارتقاء میزان تابآوری اقتصادی کاربری اراضی شهری میباشد .در
اين معیار ،مولفههای نرخ اشتغال جمعیت فعال ،نرخ اشتغال مردان و
نرخ اشتغال زنان مورد ارزيابی قرار گرفته است .اين معیار با اختصاص
میانگین امتیاز  6/13در منطقه در وضعیت تابآوری متوسطی

1.

 .1بدری ،سیدعلی ،رمضانزاده لسبوئی ،مهدی ،عسگری ،علی،
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Evaluation Economic Resilience of Urban Land Use
(Case Study: Region 1 Tehran)
Y. Moarab, E. Salehi*, M. J. Amiri

tcaAtsbA
Cities are often the place of population density and man-made phenomena. Therefore, if there
weren’t any preparedness to cope with earthquake, it will occurs with a high risk of human and
financial losses. Also, how people cope, react or overcome with natural pressure or technological
pressure, is related to this issue that how much a community can restore after the occurrence of a
major disaster. In this regard, reviewing the economic resilience of urban land use is the necessity
of this research. The general objective of this study is to obtain the effective factors in the economic
resilience urban land use and to determine the importance of each of these factors and evaluate them
in the region 1 of Tehran. This is a Descriptive analytical research. In this study, the theoretical
framework of the research was conducted by collecting data through document studies. In order to
assess the economic resilience of land use, criteria and sub-criteria are determined based on expert
opinions and evaluating the previous researches. Then pairwise comparison of indicators have been
done by 15 people of faculty members and experts of environmental planning, urban planning, rural
and urban planning. Also in order to evaluation and final review, methods of FAHP, geographic
information systems (GIS), Idrisi and Topsis have been used. Finally, the results showed that the
average resiliency of region 1 of Tehran Municipality is equivalent to 0.48.
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