
  شهریشناسی های بومفصلنامه علمی پژوهش
 (361-306) 3043بهار  ،62ی اپی، پ3 ، شماره31سال 

Journal of Urban Ecology Research  

Vol 13, No. 1, Series 26, Sprig 2022, (124-142) 

DOI: 10.30473/GRUP.2022.53626.2527 

 

 

  Abdollahi2013@iaumamaghan.ac.ir: mail-E                                                         عابدینی                                                 یموسنویسنده مسئول: * 

*Corresponding Author: Musa Abedini  

  چکیده
 شهر تهران 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه میزان تابهدف پژوهش حاضر ارزیابی 

وش ر بوده است.های طبیعی در برابر زلزله با رویکردهای نوین و با استفاده از مؤلفه
ا بآوری بارزیابی میزان تاتحلیلی بوده و معیارهای مؤثر در  – انجام پژوهش توصیفی

ارزیاابی  . به منظورای و نظرات کارشناسان تعیین شدنداستفاده از مطالعات کتابخانه
معیاار اصالی یشایجه تهاات شایجه  هشات از آوری و توان اکولوژیکیمیزان تاب

هاه هاه فاصله از مسیر قناتشناسیه نوع گسله فاصله از بستر رودخانهسازندهای زمین
استفاده زیرمعیار  33 و اپایدار به لحاظ شهرسازی(کاربری اراضی و فاصله از اراضی ن

مورد تحلیل قرار  GISدر رویکردی تلفیقی با  ANPبا استفاده از مدل گردید. معیارها 
آوری در مقابل تهدید و برآورد توان اکولوژیکی با تکیه بر مولفاه ارزیابی تاب گرفتند.

تهت ارزیاابی  GISا در رویکردی تلفیقی ب ANPاستفاده از مدل های محیطی و 
های پژوهش نشان یافتهنوآوری این مطالعه می باشد.  آوری و توان اکولوژیمیزان تاب

آوری و توان اکولوژیکی خیلی شهر تهران از تاب 3درصد از پهنه منطقه  27/14که داد 
درصاد از  33/47در محالت کاووسیهه امانیاهه داوودیاه و لاالهز(ه  تربیشزیاد یکه 
در محالت امانیهه داوودیه و احتشامیه(ه  تربیشو توان اکولوژیکی زیاد یکه  آوریتاب
در محلاه امانیاه(ه  تربیشآوری و توان اکولوژیکی متوسط یکه درصد از تاب 38/43
در محاالت ده وناو و  تربیشآوری و توان اکولوژیکی کم یکه درصد از تاب 44/3

در سطح  تربیشن اکولوژیکی خیلی کم یکه آوری و توادرصد از تاب 83/73داوودیه( و 
آباد( در برابار زلزلاه آباد زرگندهه درب دومه قلهاو و رساتممحالت ده ونوه حسن

 برخوردار است.
 

 کلیدی گانواژ
 .آوریه توان اکولوژیکیه زلزلهه منطقه سه تهرانتاب
 

Abstract 

The purpose of the current research was to evaluate the 
resilience and ecological power of the 3rd district of Tehran city 
against earthquake with modern approaches and using natural 
components. The research method was descriptive-analytical 
and the effective criteria in evaluating the level of resilience 
were determined using library studies and experts' opinions. In 
order to evaluate the level of resilience and ecological power 
from eight main criteria (slope, slope direction, geological 
formations, fault type, distance from river beds, distance from 
aqueducts, land use and distance from unstable lands in terms 
of urban development) and 38 sub-criteria. was used The 
criteria were analyzed using the ANP model in an integrated 
approach with GIS. Evaluation of resilience against threat and 
estimation of ecological power based on environmental 
components and using ANP model in an integrated approach 
with GIS to evaluate the level of resilience and ecological 
power is the innovation of this study. The findings of the 
research showed that 41.72% of the zone 3 area of Tehran has 
very high resilience and ecological power (mostly in 
Kavosiyeh, Amaniyeh, Davodieh and Chalhez), 12.36% of 
high ecological resilience and power (mostly in Amaniyeh, 
Davoudieh and Ehtashamieh neighborhoods), 80.13% of 
medium ecological resilience and power (which is more in 
Amaniyeh neighborhood), 8.11% of low ecological resilience 
and power (which is more in De Vanak and Davoudieh 
neighborhoods) and 23.98 The percentage of resilience and 
ecological strength is very low (which is mostly in the areas of 
Deh Vanak, Hasanabad Zargandeh, Darb Dum, Qalhak and 
Rostamabad) against earthquakes. 
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 مقدمه
های احتمالی های شهری در برابر زلزلهسازه آوریتابآوره سنجش میزان ریزی اصولی و آگاهانه در ایجاد توامع تابنخستین گام برنامه

لرزه یکی از مخاطرات طبیعی بزرگ است که هر سال در سرتاسر تهان موتج خساارات زمین .(Abedini et al., 193:1401)است
 صادمات هبارای وقاوع آن آماادگی نداشاتن و ناآگااهی (.Sadrykia et al, 2017: 1شود یاعیه اقتصادی میمختلف فیزیکیه اتتم

 کشورهای در ویژه به برای توسعه تدی خطری همیشه و (Alizadeh, 2015: 29ی کندمی وارد هاانسان زندگی به را ناپذیریتبران

 نیمی که شهری مناطق هشودمی بالیا تسریع تکرر و کثرت که حالی در (.Badri et al, 2013: 38ی رودمی شمار به توسعه درحال

کاه منااطق  (. به این معنااShaw et el, 2016: 19د ینگیرقرار می متعدد بالیای معرض در کنندمی زندگی آن در تهان تمعیت از
 (. León & March‚ 2014: 251شهری به مکان اصلی بسیاری از بالیای احتمالی بدل خواهند شد ی

آمیز با درته احتمال خطر احتمال خطر در مراکز شهری تهان سوم به دلیل شهرنشینی بدون برنامهه توسعه شهر در مناطق مخاطره
؛  Mioch, 2005: 52 &Lewisیری داشته اسات یگنامناسج در شهره افزایش لشم هایساز و ساخت وبااله اقدامات مدیریتی نارسا 

5, 2003: 2et al Kreimerالخصوصعلیآوری در برابر مخاطرات و شهری از نظر تابزیست  بی ساختار محیط(. در این میانه ارزیا 
 ایان سانجش تاامع ابازار شاهریه آوریتاب قابلیت (. درکOlazbal et al, 2012: 38لرزه اهمیت بسیار زیادی دارد یخطر زمین
 نمایادمای ضاروری را مخااطرات شاهری برابار در آورتاب شهرهای ایجاد برای نهادهاه و توامع پاسخگویی توانایی مورد در قابلیت
  (.Kabir et al, 2018: 1109ی

پاذیری ابنیاهه های مورد نظار و ارتبااد دادن آن باا آسایجای برای مکانلرزهه محاسبه خطر لرزهیو الگوی ساده برای ارزیابی خطر زمین
 باا مواتهاه در هااقطعیت عادم و ریسو که شرایطی در (.Banica et al, 2017: 13هاه توامع در معرض خطر و امکانات است یزیرساخت
 معرفای تغییرات و هاغافلگیری اختالالته با مواتهه مفهوم عنوانبه آوریتاب باشندهمی رشد حال در ...اقتصادی و هایشوک طبیعیه بالیای
 ;Mitchell & Harris, 2012: 2; Cimellaro et al, 2015: 154; Renschler et al, 2010: 253; Pisano, 2012: 49شود یمی

Chelleri, 2012: 291; Lewis & Kelman, 2010: 210 .) 
رویارویی با عادم قطعیات و تغییار هام کماو  که به نگری استآوری به دلیل پویا بودن واکنش تامعه در برابر مخاطراته نوعی آیندهتاب
 لاذا(. Godschalk, 2003: 5; Tompkins & Adger, 2004: 10; Berkes, 2007: 282; Mayung, 2007: 436کناد یمی

باا تکیاه بار ریزی داشتن برناماهو  رسیدن به توسعه پایداره رای مقابله با پیامدهای ناشی از زلزلهب ییکآوری و توان اکولوژتاب که است ضروری
 گیرد. قرار توته ارزیابی محیط طبیعی مورد

 امکاناات یاو از پایادار و شایساته ةاستفاد همچنین و محیط زیست هایبحران از پیشگیری تهت شهرها مناسج استقرار گزینی ومکان
زی در خصاوص توساعه و عماران ملوای و ریالزم است هرگونه برنامه لذا(. 82: 4384است یتوکار سرهنگیه  برخوردار بسزایی اهمیت از منطقه
های سرزمین و در لارلوب توان و گنجایش محیط و با اترای دیدگاه و تفکوار آمایشای و اصاول پایاداری توساعه ای با نگرش به قابلیتمنطقه

 باا محیطیزیسات مطالعاات هساته عنوانباه اکولاوژیکی توان آوری وارزیابی تاب هرواین(. از 713: 4332یمیرداودی و همکارانه  صورت گیرد
 (.443: 4387ه و همکاران آورد یعزیزیانفراهم می محیطیزیست ریزیبرنامه برای را مناسبی بستر موتوده هایبحران پیشگیری
 سوانح برابر در زیادی بسیار پذیریآسیج که است کشورهایی زمره در شناختیزمین و تغرافیایی شرایط لحاظ به نیز ایران کشور
 در اساکا  که طوری به هدارند قرار سوانح طبیعی خطر معرض در مناطق در آن مساحت کل از درصد 2/32 کهطوریبه دارده یطبیع
 را ایران تایگاه مخاطرات این از ناشی ومیرمرگ حیث از و دنیا اول کشور ده تزو را ایران تکتونیکیه مخاطرات با مرتبط سوانح گزارش
ایران  شهرکالنترین عنوان بزرگ(. در این میان شهر تهران به31: 4387همکارانه و بهتاش فرزادی کندمی ذکر تهان سوم تا اول رتبه بین

؛ 438: 4384ای بسیار زیاد قارار دارد یقائادرحمتی و قاانعی باافقیه ای با خطر لرزهبندی خطر نسبی زلزله در منطقهطبق تقسیمات پهنه
های مشاءه گسل شمال تهران و تناوب ری و گسل تأثیربه دلیل ه 3گانه شهر تهرانه منطقه 77اطق (. در بین من4331ه 7388نامه آئین

 باشد. ازآباد از این قاعده مستثناء نمیهمچون گسل محمودیهه گسل داوودیهه گسل تلوزیون و گسل عباس یهایهمچنین نزدیکی به گسل
ریزی صحیح و مناسج تهت پیشگیری یا کاهش آثار خطر احتمالی ر زلزله و برنامهآوری و توان اکولوژی منطقه در برابرو شناخت تاباین

شهر تهران در برابر زلزله  3آوری و توان اکولوژیکی منطقه میزان تابارزیابی پژوهش حاضر هدف بسیار حیاتی و مهم است. بر این اساس 
شهر  3آوری و توان اکولوژیکی منطقه ی در کاهش تابتربیشا سهم هیو از مؤلفهکدامکه  سؤال اصلی در ایم تحقیق این است. باشدمی

های محیطی با لفهؤبر مآوری در مقابل تهدید و برآورد توان اکولوژیکی با تکیهارزیابی تابنوآوری مطالعه حاضره  تهران در برابر زلزله دارند؟
 در منطقه مورد بررسی است.آوری و توان اکولوژی تابمیزان تهت ارزیابی  GIS در رویکردی تلفیقی با ANPاستفاده از مدل 

 

http://currents.plos.org/disasters/author/ilankelman/
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 چارچوب نظری

 آورینظریه های تاب
 ارزیاابی .اسات اساتوار سارزمین تولیدی توان ارزیابی و استعدادها شناخت پایه بر محیط زیست از تانبههمه استفاده و صحیح ریزیبرنامه امروزه
 دوم مرحلاه اساسای اطالعات سرزمینه ارزیابی. است محیط زیست ریزیبرنامه یا سرزمین یشآما فرآیند میانی مرحله سرزمینه اکولوژیکی توان

(. درواقاع 4: 4381اسامعیلی و همکاارانه ی یادنمامای را فاراهم مادیریت نظام و سرزمین از استفاده ترینمناسج انتخاب شامل آمایش سرزمین
ای درخور و هماهنا  باا طبیعات را فاراهم ق تنظیم رابطه انسان با طبیعته توسعهی است که تالش دارد از طریفرآیندارزیابی توان اکولوژیو 

زیارا باا شناساایی و ارزیاابی خصوصایات  ؛شاودای برای توساعه پایادار اطاالی میدست آوردن برنامهسازد. این ارزیابی گامی مؤثر به منظور به
با طبیعت تدوین شوند. زیرا طبیعت خاود اساتعدادهای سارزمین را بارای توساعه توانند همگام ای میهای توسعهاکولوژیو در هر منطقهه برنامه

ی برای کشورهایی که درصدد دساتیابی محیط زیستریزی منزله پایه و اساس آمایشه یا طرحکند. بنابراین ارزیابی توان اکولوژیو بهمشخص می
   (.33: 4383اسدیان و همکارانه اپذیر خواهد بود یناتتناب ههای آتی هستندبه توسعه پایدار همراه با حفظ منافع نسل

هار  محایط زیساترود. برای ارزیابی تاوان ریزی سرزمین به شمار میشناسایی منابع اکولوژیکی به عنوان گام اول ارزیابی و برنامه
شناسایه شایج اراضایه ضایه خااکمنطقه نیاز به شناسایی تعداد زیادی از پارامترهای منابع طبیعی است. این منابع ازتمله کاربری ارا

 صورت شناسنامه سرزمین یعنی نقشاه مناابع درهاه اقلیم و هیدرولوژی منطقه برای این که برای ارزیابی آماده شونده باید بهتهات دامنه
 در آوری شاهریتااب و دهاد؛ پایاداریمی پایدار نشان توسعه اهداف که طورهمان(. 782: 4383اصله  علیخواه اندبیلی و رضاپورآیند ی
 .  (Delgado-Ramos & Guibrunet, 2017: 152دارد ی اهمیت سیاست و علمی هایعرصه

 مانناد طبیعای بالیاای ازتملاه اخیار حاواد  فراوانای. است افزایش حال در سرعتبه شهری پایداری ادبیات در آوریتاب مفهوم
 کارده برتساته را انساانی هایسکونتگاه پذیریآسیج اقتصادیه رکود از ناشی مشکالت همچنین و هاطوفان و هاسونامی هاهلرزهزمین
 & Ernston et al, 2010; Sharifi دهادیمرا ضروری تلوه  شهری مناطق آینده برای ریزیبرنامه در آوریتاب به توته واست 

Yamagata, 2014: 1491)).  
 رویکارد. گیارد کاارآور را باهتااب و پایادار شاهری تواماع باه دستیابی برای را شهر مطلوب سیاست تا کرد سعی( 4888ی 4توبین
 باشد:می مختلف مدل سه از استفاده شامل او پیشنهادی

 د.دهنمی کاهش را ریسو که خاص اقدامات اترای برای تصمیم پشتیبانی هایسیستم اترای :تعدیل هایمدل -

 ؛کننادمی متوقف را تعمیر -آسیج-بارفاتعه حلقه و کنندمی همرا فرا فاتعه از بازیابی امکان که هاییسیستم :بازیابی هایمدل -
 . گرفت نظر در را بالیا تأثیر تحت توامع پیچیدگی باید و دهد افزایش را اتتماعی هاینابرابری نباید بهبودی عملیاتی سیستم ولی

 حتای - با اترای اقدامات هکنددید میها را تهآن که خطراتی از را توامع که هاییسیستم یعنی :شناختی و ساختاری هایمدل -
اسات  پایاداری از آوری بخشایتااب که کرد استدالل توانمی توبینه رویکرد . ازنمایند آگاه بالیاه اثرات کاهش برای - عادی اقدامات

(Asprone& Manfredi, 2015: 103.) 

باشد که های نظری مختلفی مطرح میزلهه لارلوبآوری شهری در کاهش خطرات ناشی از زلبا توته به اهمیت ارزیابی میزان تاب
 گردد: ها اشاره میترین آندر زیر به برخی از مهم

 آوری و نشان دادن نحو پایداری توامع آوری است. توبین برای تحلیل تابتاب ارزیابی: این اولین دیدگاه در زمینه چارچوب توبین
 کند.تمعیتی استفاده می -وی تقلیل خطره الگوی بازیابی و الگوی ساختاریواقع در مناطق پر مخاطره از سه مدل سازگاری الگ

 :هاییبحران از بعد فقر کاهش برای المللیبین راهبرد توسط که است پایدار رویکردی معیشت لارلوب چارچوب معیشت پایدار 

 گرفته است. شکل آنه برای هاییحلاهر و فقر متعدد منابع برای فهم یکپارله لارلوبی عنوانهب و اتخاذ طبیعی سوانح مثل

 :عناصاری شاامل طرفداران این دیدگاه معتقدند که سارمایه .مطرح شد 7882در سال  7توسط مایان  چارچوب سرمایه محور 
 کااهش برای تامعه بالقوه توانایی باشده تربیش تامعه اقتصادی هایهرله فرصت و بوده تامعه الزم اقتصادی توسعه برای که است
 آورد.می دست به را یتربیش آوریتاب تامعه شرایط این با نهایت که در شودمی تربیش سوانح ثراتا

 آوری در ایان دیادگاه تااب مخاطرات ارائه کارد. آوریتاب سنجش برای کارتر مدل مکان محور را: فضایی -مكانی چارچوب

هاای مختلاف باا توتاه باه موقعیات کند و مکانات بالقوه بیان میپذیری فضای تغرافیایی را در برابر مخاطرمقیاسی است که انعطاف

                                                             
1. Tobin 

2. Mayung 
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آوری در میاان تغرافیادانان باشند که مدل مکان محور بودن بارای درک تاابآوری متفاوتی در برابر بالیا میقرارگیری خود دارای تاب
به منظور عملى نماودن پایادارى اسات و  آورى یو مفهوم کلیدىتابدرواقع (. 41: 4383ه عشقی و همکارانیبسیار حائز اهمیت است 

رسد و یاا خاود را باا شارایط کند و به تعادل مىهاى وارده ایستادگى مىکند که لگونه یو سیستم در برابر اختالالت و شوکبیان مى
 نماید.تدید سازگار مى

 

 یعیدر حوزه سوانح طب یآورتاب یمفهوم یكردهایرو

کار برده هی بمدیریت تغییرات و اتمتصمی درکو  طبیعی مخاطرات با توامع انطبای لگونگی کدر آوری برایتاب مفهومی رویکردهای
 د از:نکه عبارت خالصه کردبندی و تمع توان به سه دسته اصلیآوری را میرویکردهای مفهومی تابشود. می
 رویکرد پایداری .4
 رویکرد بازیابی .7
 رویکرد دگرگونی .3

 

 داریعنوان پایآوری بهتاب
بساط  کندهعنوان توانایی بازگشت به حالت قبل تعریف میآوری را بهاز مطالعات اکولوژیکی که تاب آوریهرویکرد پایداری نسبت به تاب

تواند تحمل به حالت دیگری منتقل شود می کهاینصورت مقدار اختاللی که یو سیستم قبل از آوری بهتاب این رویکردهدر  یافته است.
زده قاادر له تامعه ساانحهای را فراتر از آنبرخی محققان آستانه(. Beatley & Newman, 2013: 5ی شودتعریف می کندهیا تذب 

و قادر باه تاذب فشاار  بودهآور دارای آستانه باالیی لون یو تامعه تاب گیرندهحالت عملکردی خود نیست را در نظر میبه بازگشت به
 (.Windle, 2011: 154ی است اش بگذردهتانهاز حد آس کهاینزیادی قبل از 

 

 عنوان بازیابیآوری بهتاب

از تغییر یا عامل فشار و برگشات باه حالات اولیاه آن  «بازگشت به گذشته»آوری در ارتباد با توانایی تامعه برای رویکرد بازیابی از تاب
آور تامعه تاب. شودگیری میو تامعه برای بازیابی از تغییر اندازهعنوان زمان صرف شده یمعیاری است که به تااینآوری در تاب باشد.می

ی را صرف تربیشممکن است زمان  ی داردهترکمآوری ای که تابکه تامعهقادر به برگشت نسبتاً سریع به وضعیت قبلی است؛ درحالی
 (.Madhuri et al, 2014: 2ی خود کند یا اصوالً قادر به بازیابی نباشد بازیابی

 

 عنوان دگرگونیآوری بهتاب

شاکل ساازگارانه بیاان عنوان ظرفیت تامعه برای واکنش به تغییر و بهآوری اتتماعی و بهدر ارتباد با تاب تربیشاین رویکرد 
 باشاد تواند به معنای تغییر به حالت تدید که در محیط موتود پایدارتر استهتای بازگشت ساده به حالت قبل میکند که بهمی
 (.  Matyas & Pelling, 2015: 8ی

 تواند به شکلی مثبت به تغییار نشاان دهادهواکنشی که یو تامعه می آوری برای درک لگونگیرویکرد دگرگونی به تاب
آن را لیازی در نظار  تغییر را یو عامال فشاار بداناده کهاینتای اتتناب است و به قابل پذیرد که تغییر غیرمفید است و می

عنوان دگرگونی ویژگی دینامیاو تواماع آوری بهرویکرد تاب اش نیاز دارد.به حالت اصلی ءتامعه به آن برای احیا گیرد کهمی
 (.Brown, 2014: 109ی کندها را قبول میپذیرد و مسیرهای پتانسیل لندگانه درون آناکوسیستم را می -و تعامالت انسان

توان گفت که تنبه مشترک در همه این رویکردهاا می هآوری ارائه شدتاب ابا توته به رویکردهای مفهومی که در ارتباد ب
دو رویکرد پایاداری و بازیاابی  از میان رویکردهای مفهومیه مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است. توانایی ایستادگیه

صاورت را به (یاا سیساتم اکولاوژیکیفارد یآوری یاو تامعاه تااب هاکه آنطوریبه .آوری هستنددارای درکی قطعی از تاب
این دو رویکرد بر این نکته تأکید دارناد  گیرند.میر در نظ مشخصه ذاتی که قادر است با یو عامل فشار انطبای پیدا کند یا نهه

ری آوتفااوت باین تااب عنوان گاذارهآوری باهتااب اما در رویکرد ساوم آور است یا نه.تاب یا عنوان یو کلهکه یو تامعه به
تواند از تجارب تغییرات به وتود آمده برای رسیدن باه توساعه تامعه می با این رویکرده شود.اتتماعی و اکولوژیکی روشن می
هاای خالقاناه و تواناد باه روشمی تای بقا و حفظ خود در برابر عامل فشار یا تغییارهکه به پایدار و عملکرد بهتر استفاده کنده

هاا کام های توامعی که احتمال بازگشت باه حالات قبلای آندر این رویکرد ویژگی واکنش نشان دهد.ای به تغییرات نوآورانه
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همچناین ایان رویکارد بارای  شوند تا بتوانند با یو روش سازگارانه همراه با تغییر خارتی دگرگون شاوند.است شناسایی می
که تغییار تاییآن بنابراین از .باشدمی مفید شان دهدهتواند به شکلی مثبت به تغییر ندرک لگونگی واکنشی که یو تامعه می

اش باه آن گیرد که تامعه برای رسیدن به حالت اصلیعنوان لیزی در نظر میآن را به اتتناب استه قابل ای غیردر هر تامعه
 (.18: 4381یرضایی و همکارانه  نیاز دارد

 

 پیشینه پژوهش
هاا در پرداختناد. آن منطقه یاو شاهر هماداندر  آوری شهری در مفهوم و رویکرد گذارهای تابمؤلفهارزیابی به  ه(4388حاتمی و ذاکرحقیقی ی

آوری اتتماعی با رویکارد گاذار در شارایط مناسابی نیسات و ایان به این نتایج دست یافتند که منطقه یو شهر همدان از نظر تابمطالعه خود 
   باشد.به عقج پس از سانحه بسیار ضعیف می منطقه از نظر توانایی تغییر و انطبای و بازگشت

آوری ریزی زمین در کااهش خطار زلزلاه تهات افازایش تاابتبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه به ه(4383افشار و اکبری ی
ن نتاایج زیار باشاد. همچنایین اهمیات میتربیشکالبدی دارای  -یافتند که معیار فضاییبه این نتایج دست پرداختند و  شهری سنندج

دهد؛ که خصوصیات ساختمانیه خصوصایات ژتوتکنیاو و کااربری زماین دارای کالبدی نشان می –معیارها در مجموعه معیار فضایی 
 آوری شهری شهرک آساوله سنندج را دارا بوده است. ین اهمیت از نظر کاهش خطر زلزله تهت افزایش تابتربیش

کاه نتایج پژوهش نشاان داد  .ه یو شهر تهران را با استفاده از مدل پرومته ارزیابی کردندآوری منطقتاب ه(4383فر یعشقی و نظم
ویژه در شری منطقاه یاو و نواحی که در قسمت مرکزی و به باال آوریاز تاب هاندنواحی که در غرب منطقه یو شهر تهران قرار گرفته

 .باشندآوری کم در برابر زلزله برخوردار میند از تاباهواقع شد
کردناد و تحلیال را  آوری کالبادیآوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله با تأکید بار تاابمعیارهای تاب (ه4383پوراحمد و همکاران ی

آوری مطلوبیات تااب به طاورکلی دارند.قرار اهمیت لهارم  تااول های در رتبه ه اقتصادیه اتتماعی و اقتصادی به ترتیجبعد کالبدی که دریافتند
ها خیلای ضاعیف اسات. بناابراین ایان منطقاه در برابار شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی با توته به کلیه ابعاد و مؤلفه 48شهری در منطقه 

 آوری و پایداری پایین برخوردار است. مخاطرات طبیعی از تاب
را باا  ایهای یخچاالی و ناپایاداری دامناهت نهشتههای توسعه کالبدی شهر سنقر در اثر انباشلالش ه(4381قهرودی و همکاران ی

نیمی از وسعت منطقاه در محادوده باا پتانسایل زیااد نسابت باه که بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند  تحلیل رگرسیونی استفاده از
هاای مساتعد ناپایاداری ی محدودههای مرتفعه شناسایای قرار دارد و با توته به توسعه کالبدی شهر سنقر به سمت دامنهناپایداری دامنه

 .ای ضروری استدامنه

 تجزیهانجام دادند. در این پژوهش با استفاده از  های شهرای بیمارستانبرای ارزیابی مقاومت لرزه یلارلوب ه(7848و همکاران ی 3یو
 ت پزشکی پرداختند. نتاایج پاژوهشهای اتزای غیر ساختاری و عملکرد تجهیزا( به بررسی وابستگی متقابل بین آسیجFTAی و تحلیل
و  ندو بالفاصله بعد از وقوع زلزله قادر به ارائه خادمات نیسات ندآوری کمی در برابر زلزله برخوردارها از تابنشان داد که بیمارستان هاآن
 ها در برابر زلزله افزایش یابد. آوری بیمارستانبایست تابمی

 سوی تهانی مقاوم در برابر زلزله: از بازسازی پس از فاتعه گرفته تا تلوگیری قبال از فاتعاهبهباعنوان  پژوهشی ه(7843ی 1خو و لو
ای و که برای کاهش بالیای ناشی از زلزلهه یو رویکرد تحقیقااتی میاان رشاته یجه رسیدندبه این نت ها در مطالعه خودانجام دادند. آن
 ها الزم است. تفکر سیستم
نشاان داد هاا آن. نتایج تحقیق پرداختنددر شهر دهدشت آوری شهری در برابر زلزله ارزیابی تاببه  ه(7843نیا و همکاران یبسطامی

بهباود ظرفیات و در  مؤلفاهآوری اقتصادی مربود باه سرمایه اتتماعیه در تاب مؤلفهآوری اتتماعی مربود به که باالترین رتبه در تاب
  بوده است.آوری تکنولوژیکی انی و دسترسی در تابدسترسی سازم مؤلفهآوری نهادی مربود به تاب

 ارائاه باه« شاهر اساپانیا 18آوری شهریه نمونه موردی های تابتحقق شاخص»در پژوهشی با عنوان  ه(7843ی 1سوراز و همکاران
دارناد.  فاصاله شاهری یآورتااب از اغلج شهرها که دهدمی نشان تحقیق شهری پرداختند. نتایج آوریتاب گیریاندازه برای لارلوبی
 فضاای مشاارکت ایجااد محلایه تجاارت تارویج مناابعه کاهش مصارف مانند اقداماتی باید شهری آوریتاب به برای رسیدن بنابراینه

  .داد افزایش مطالعه مورد هایمکان را در محلی اقتصاد به بخشیدن تنوع و شهروندان

                                                             
3. Yu 

4. Xu & Lu 

5. Suarez et al 

https://www.hindawi.com/48045253/
https://www.tandfonline.com/author/Xu%2C+Jiuping
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آوری نرم را مطرح نمود. وی معتقد است آوری سخت و تابدو مفهوم تابپرداخت و  یآورگیری تابارزیابی و اندازهه ب ه(7841ی 3رواگپ
بااز باودن و  .3تغییر در حاشیهه  .7مقاومت و تعمیر و نگهداریه  .4 :دهندها در زمان اختالل سه واکنش متفاوت از خود نشان میسیستم

آوریه پیشنهادهای تهت آماادگی و حفاظ ت سنجش میزان تابهای کمی و کیفی تهسازگاری. در این پژوهش ضمن استفاده از روش
 ها ارائه کردند. تعادل سیستم

های آوری اکولوژی شهری در برابر زلزله با تأکید بار مؤلفاهمطالعه تحقیقات انجام شده مشخص شد که در ارتباد با سنجش تاب با
دهد که گفتمان یزی برای مقابله با زلزله در ایران هم نشان میرمروری بر برنامهصورت است.  کمی بسیارهای محیطی تاکنون پژوهش

آوری شهرهاه محاالت شاهری و پذیری است و توتهی به افزایش تابه توته به رویکردهای مبتنی بر کاهش آسیجفرآیندغالج بر این 
های شهری و توتاه ارکردی در بافتهای بوم شناسیه اتتماعی و کشود. خروتی این رویکرد نادیده گرفتن ویژگیفضاهای شهری نمی

پژوهش حاضر درصدد است باا تأکیاد  هروازاین .(487 : 4188یزرآبادی و همکارانه صرف به افزایش مقاومت کالبدی در برابر زلزله است
شاهر تهاران  آوری و توان اکولوژی منطقه سهه میزان تابGISدر رویکردی تلفیقی با  ANPهای محیطی و با استفاده از مدلبر مؤلفه

 موتود در این زمینه را پر نماید. ءدر برابر زلزله را مورد ارزیابی قرار دهد و خال

 روش انجام پژوهش

های تحلیلی با هدف کاربردی استه داده –های مورد بررسی از نوع توصیفیروش پژوهش حاضر با توته به ماهیت موضوع و مؤلفه
 باشد. میدانی میمورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و 

آوری و توان اکولوژی های مؤثر بر تابدر این پژوهش پس از بررسی ادبیات مربود به موضوع در منابع داخلی و خارتیه مؤلفه
های اراضیه فاصله از قنات معیار اصلی یشیج زمینه تهات شیج زمینه فاصله از رودخانهه کاربری 3شهری در برابر زلزله در قالج 

زیرمعیار شناسایی  33شناسی( و های مؤثر و تنس سازندهای زمینمنطقهه اراضی ناپایدار به لحاظ شهرسازیه فاصله از گسل موتود در
ای تهت تعیین اهمیت نسبی پرسشنامه هاز اهمیت یکسانی برخوردار نبودند بررسیمعیارهای مورد  کهاینو انتخاب شدند. با توته به 

در نهایت وزن هریو از معیارها و زیرمعیارها توسط  .نفر از کارشناسان خبره توزیع گردید 38د و بین ها تنظیم گردیهریو از شاخص
( در ANPی ةهای اعمال شده به هریو از معیارها توسط کارشناسان با استفاده از مدل تحلیل شبککارشناسان خبره تعیین گردید. وزن

در محیط سیستم  تحقیقهای مورد استفاده در ر گرفتند. در مرحله بعده الیهمورد تحلیل قرا Super Decisionsافزار محیط نرم
های سپس نقشه .ترسیم گردید ANPهای موضوعی معیارهای اصلی براساس نتایج مدل اطالعات تغرافیایی فراخوانی شد و نقشه

بر  Raster Calculatorهای نهایی دره الیههای ایجاد شدهبندی مجدد هریو از نقشهو بعد از طبقه گردیدوکتوری به رستری تبدیل 
( ضرب شدند. در نهایت الیه تمامی معیارهای مؤثر با استفاده از دستور ANPی ةتحلیل شبک فرآینددست آمده از ههای بوزن

Weighted Overlay ید.شهر تهران در برابر زلزله استخراج گرد 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه باهم تلفیق و نقشه تاب 
( 4شهر تهران در برابر زلزله به شرح تدول ی 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی میزان تاب مورد استفاده تهت هایشاخص
 شده است. استفاده

 

 های مورد استفاده در پژوهششاخص .الف -6جدول

 زیر معیارها عوامل و معیارهای اصلی زیر معیارها
عوامل و معیارهای 

 اصلی

 متر 48ز کمتر ا

 هافاصله از قنات

 درصد 1کمتر از 

 شیب زمین

 درصد 48تا  3 متر 78تا  44بین 

 درصد 41تا  44 متر 38تا  74بین 

 درصد 78تا  43 متر 18تا  34بین 

 درصد 78از  تربیش متر 18بیش از 

                                                             
6. proag 
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 های مورد استفاده در پژوهششاخص .ب -6جدول
 Aسازند هزار دره 

 شناسینسازند زمی

 شمالی

 جهات شیب
 شرقی Cسازند 

 غربی Bnسازند 

 تنوبی D2سازند 

 متر 188کمتر از 

 فاصله از گسل

 متر 78کمتر از 

 فاصله از رودخانه

 متر 18تا  74بین  متر 4188تا  184

 متر 38تا  14بین  متر 3888تا  4184

 متر 38تا  34بین  متر 1888تا  3884

 متر 34بیش از  متر 1888 از تربیش

 پذیری خیلی کمخطر

 کاربری اراضی

 متر 48کمتر از 

 فاصله اراضی ناپایدار

 متر 78تا  44بین  پذیری کمخطر

 متر 38تا  74بین  پذیری متوسطخطر

 متر 18تا  34بین  پذیری زیادخطر

 متر 18بیش از  پذیری خیلی زیادخطر

 
 دهد.پژوهش را نشان می ه فرایند اترای4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  فرآیند الگوریتم .6شكل 
 

 

شهر تهران در برابر زلزله  3آوری و توان اکولوژی منطقه تابارزیابی   

 
  شناسایی و انتخاب معیارهای مؤثر

ب
شی

 

ب
شی

ت 
ها

 ج

نه
خا

ود
 ر

 از
له

ص
فا

 

 

ی
ض

ارا
ی 

بر
ار

 ک

ار
ید

اپا
ی ن

ض
ارا

 

قنا
ز 

ه ا
صل

فا
ت

ها
 

سل
 گ

 از
له

ص
فا

 

 

زن
سا

ن
می

 ز
د

ی
س

شنا
 

 تعریف زیرمعیار برای معیارهای اصلی

 ANPتحلیل وزن معیارها و زیر معیارها با مدل  ArcGISها معیارها و زیرمعیارها در سازی الیهآماده

 Super Decisionافزار تحلیل وزن معیارها در محیط نرم

 ANPبراساس نتایج مدل  GISدر محیط  هایهتلفیق ال

شهر تهران در برابر زلزله  3آوری و توان اکولوژی منطقه ارزیابی تاب  

دهی توسط کارشناسان خبرهوزن  

آوری و توان اکواوژیكیج نقشه تابتخرااس  

 GISمدلسازی و وزندهی به الیه ها در محیط 

های اخیرتجربه زلزله پیشینه پژوهش  
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 محدوده مورد مطالعه
دقیقه عرض شامالی  12درته و  31دقیقه تا  34درته و  31کیلومترمربع بین  238شهر تهران به عنوان پایتخت کشور با وسعتی حدود 

دقیقه طول شرقی واقع شده است. این شهر از شمال به سلسله تبال البرزه از شری به لواساناته  12درته و  14دقیقه تا  1درته و  14و 
محله تقسیم  311ناحیهه  473منطقهه  77از غرب به کرج و از تنوب به ورامین محدود شده است. شهر تهران از نظر تقسیمات اداری به 

 (.  4381مه شهر تهرانه شده است یآمارنا
گانه شهر تهران است که در پهنه شمال شرقی شهر تهران واقع شده است. این منطقه از شامال باا  77شهر تهران یکی از مناطق  3منطقه 
رگاراه شاهید هم مرز و همجوار است. ایان منطقاه از شامال باه بز 7و از غرب با منطقه  2و  3ه از تنوب با منطقه 1ه از شری با منطقه 4منطقه 

اهلل صدر و از شری به خیابان پاسداران و بخشی از خیابان شریعتی و از تناوب باه بزرگاراه رساالت و لمرانه بزرگراه شهید مدرس و بزرگراه آیت
 3ی شاهرداری تهاران دارا 3( پهناه منطقاه 4331:4شود یمهندسین مشااور شاارانهبزرگراه همت و از غرب به بزرگراه شهید لمران محدود می

 (.7محله است که به ترتیج مبنای عملکرد واحدهای ارائه خدمات شهری و ممیزی امالک هستند یشکل  44ناحیه و 
 

 
 در شهر تهران و کشور  مورد مطالعهمحدوده  موقعیت. 2شكل 

 هایافته

قرار گرفتناد. بارای  و تحلیل تجزیهمورد آوری و شهر تهران در برابر زلزله تمع 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه های مؤثر در تابداده
  (.3یشکل  تهیه گردید ArcGISافزاری ای در محیط نرمآنالیز هرکدام از معیارهای اصلی به همراه زیرمعیارهایش الیه

                            
 نتهات شیج زمی ب. -3شكل                                                         شیج زمین الف.-3شكل            
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 های موتود در منطقهفاصله از قنات. ت -3شكل  فاصله از رودخانه  .پ -3شكل 

    

  
 ضی ناپایدار به لحاظ شهرسازیارا چ.-3شكل  اراضی کاربری.ج -3شكل 
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 شناسیتنس سازندهای زمینه. -3شكل  های مؤثرفاصله از گسل .ح -3شكل 

 دهی معیارها و زیرمعیارها وزن

شهر تهاران در برابار زلزلاه کاه توساط  3آوری و توان اکولوژیکی منطقه های مؤثر در تابها و زیرمولفهتر وزن مؤلفهن دقیقیبرای تعی
 .(7تدول  و 1یشکل  استفاده شد Super Decisionsافزار دهی شده بودند از نرمکارشناسان خبره وزن

 
 Super Decisions برابر زلزله در محیط در 3آوری و توان اکولوژی منطقه های مؤثر در تابای مؤلفهخوشه نمودار .1شكل 

شاهر تهاران در برابار زلزلاه در  3آوری و توان اکولوژیکی منطقه مؤثر در تاب یخوشه معیارها و زیرمعیارها و تحلیل تجزیهبعد از 
ماؤثر  امتیااز هار یاو از معیارهاایه 7از معیاها و زیرمعیارها تعیین گردید. تدول  مه اهمیت نسبی هر کداSuper Decisionsمحیط 

 .دهدمورد پژوهش را نشان می

 جهات شیب

شیب   

 فاصله از

 رودخانه 

 

 کاربری

 اراضی 

 

اراضی 

 ناپایدار

 فاصله از

 هاتقنا 

فاصله از 

 گسل

 

-سازند زمین

 شناسی

 هدف 

لهدر برابر زلز شهرولوژی ن اکآوری و تواتابسنجش    

 

 معیارهای اصلی 

 

 

ازیرمعیاره   

درصد 5کمتر از    

 درصد 61تا  1

 درصد 65تا  66

 درصد 21تا  61

 درصد 21از  شتریب

 یشمال

 یشرق

 یغرب

 یجنوب

 متر 21کمتر از 

 متر 11تا  26 نیب

 متر 11تا  16 نیب

 متر 11تا  16 نیب

 متر 16از  شیب

 کم یلیخ

 کم

 توسطم

 ادیز

 ادیز یلیخ

 متر 61کمتر از 

 متر 21تا  66 نیب

 متر 31تا  26 نیب

 متر 11تا  36 نیب

 متر 11از  شیب

سازند هزار 

 Aدره 

 Cسازند 

 Bnسازند 

 D2سازند 

 متر 511کمتر از 

 متر 6511تا  516

 متر 3111تا  6516

 متر 5111تا  3116

 متر 5111از  شتریب

 متر 61کمتر از 

 ترم 21تا  66 نیب

 متر 31تا  26 نیب

 متر 11تا  36 نیب

 متر 11از  شیب
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 Super Decisionsافزار محاسبه وزن معیارهای مؤثر با استفاده از نرم .2 جدول

آوری و وزن تاب

 توان اکولوژیكی
 زیر معیارها

عوامل و معیارهای 

 اصلی

 

ن وات آوری ووزن تاب

 اکولوژیكی
 زیر معیارها

عوامل و معیارهای 

 اصلی

 متر 48کمتر از  8133/8

 هافاصله از قنات

 درصد 1کمتر از  8118/8

 شیب زمین

 درصد 48تا  3 8347/8 متر 78تا  44بین  8878/8

 درصد 41تا  44 4311/8 متر 38تا  74بین  4147/8

 رصدد 78تا  43 3717/8 متر 18تا  34بین  7337/8

 درصد 78از  تربیش 1413/8 متر 18بیش از  1438/8

 Aسازند هزار دره  11231/8

 شناسیسازند زمین

 شمالی 81847/8

 جهات شیب
 شرقی C 83334/8سازند  72331/8

 غربی Bn 41313/8سازند  43781/8

 تنوبی D2 73184/8سازند  81322/8

 ترم 188کمتر از  83337/8

 فاصله از گسل

 متر 78کمتر از  81748/8

 فاصله از رودخانه

 متر 18تا  74بین  83211/8 متر 4188تا  184 82148/8

 متر 38تا  14بین  41833/8 متر 3888تا  4184 41743/8

 متر 388تا  34بین  71842/8 متر 1888تا  3884 73133/8

 متر 34بیش از  18811/8 متر 1888از  تربیش 11241/8

 پذیری خیلی کمخطر 1378/8

 کاربری اراضی

 متر 48کمتر از  8113/8

 فاصله اراضی ناپایدار

 متر 78تا  44بین  8314/8 پذیری کمخطر 7837/8

 متر 38تا  74بین  4148/8 پذیری متوسطخطر 4747/8

 متر 18تا  34بین  4888/8 پذیری زیادخطر 4811/8

 متر 18بیش از  1738/8 پذیری خیلی زیادخطر 8113/8

آوری و توان اکولوژیکی محادوده ماورد مطالعاهه وزن ها مؤثر در تابهای اصلی و زیرمولفهوزن مؤلفه و تحلیل تجزیهبعد از مرحله 
 مشخص شد.  (ANPی یاهای مؤثر در تحلیل شبکههر یو از مؤلفه

های ساپس الیاه .اعماال شادند GIS( بر روی الیه اصلی خود در محایط ANPشده در یهای تعیین در مرحله بعدیه وزن مؤلفه
تحلیال  ANPهاای معیارهاای اصالی در در نهایت وزن .( بود تهیه گردیدANPاصلی با استفاده از وزن زیرمعیارها که حاصل تحلیل ی

هاای معیارهاای اصالی باا اساتفاده از لفیاق الیاهو ت ANPهاای حاصال از ها از ویکتوری به رساتر و اعماال وزنشد. با تبدیل الیه
Weighted Overlay الف تا ی 1شهر تهران در برابر زلزله استخراج گردد یشکل  3آوری و توان اکولوژیکی کلی منطقه نقشه تاب.) 

 

 
 

 وزن دهی نقشه تهت شیجب.  – 5شكل           شهر تهران 3وزن دهی ارتفاعی منطقه الف.  -5شكل
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 وزن دهی فاصله از رودخانهت. -5شكل وزن دهی فاصله از قنات های منطقهپ. -5لشك

 
 

 وزن دهی کاربری اراضیچ. -5شكل وزن دهی اراضی ناپایدار به لحاظ شهرسازیج. -5شكل
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 وزن دهی سازندهای زمین شناسیه. -5شكل وزن دهی گسل های تاثیرگذار منطقهح. -5شكل

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANPشهر تهران در برابر زلزله براساس نتایج  3آوری و توان اکولوژی منطقه بتا .ی-5شكل 
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 27/14های محیطای حااکی از آن دارد کاه شهر تهران در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه نقشه تاب 
ین ایان تاربیشی و توان اکولوژیکی خیلی زیاد برخوردار اسات آورکیلومترمربع از تاب 33/43شهر تهران یعنی  3درصد از پهنه منطقه 

شاهر تهاران قارار دارد. دامناه دوم یعنای تاوان  3ها با توان اکولوژیکی باال در محالت کاووسیهه امانیهه داوودیه و لاالهز منطقاه پهنه
در محاالت امانیاهه داوودیاه و احتشاامیه  تاربیش درصد از پهنه محدوده مورد مطالعه را در بر گرفته است کاه 33/47اکولوژیکی زیاده 

 اند.واقع شده 3منطقه 
 38/43کیلومترمربع و  17/1ین بخش محله امانیه را در بر گرفته است بالغ بر تربیشآوری و توان اکولوژیکی متوسط که دامنه تاب 

ین فراوانای را در ساطح محاالت ده وناو و ترشبیه آوری و توان اکولوژیکی کم کدرصد از سطح منطقه مورد مطالعه است. دامنه تاب
ای آوری و توان اکولوژیکی خیلی کمه پهناهدهد. دامنه تابدرصد از پهنه منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 44/3داوودیه دارد 
در  تاربیششود کاه امل میرا ششهر تهران  3درصد اراضی منطقه  83/73کیلومترمربع را در برگرفته است. این پهنه  33/3به مساحت 

 (.3آباد منطقه قرار دارند یتدول آباد زرگندهه درب دومه قلهوه داوودیه و رستمسطح محالت ده ونوه حسن

 
 (ANPی هها بر اساس نتایج تحلیل شبکتهران با استفاده از تلفیق الیه 3آوری و توان اکولوژی منطقه تاب .3جدول 

یادتوان اکولوژیكی خیلی ز اکولوژیكی زیاد توان  طتوان اکولوژیكی متوس  متوان اکولوژیكی خیلی ک توان اکولوژیكی کم  3کل منطقه    

 درصد کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد کیلومترمربع

33/43  27/14  83/3 33/47  17/1  38/43  38/7 44/3  33/2  83/73  87/37 848  

 

 گیریو نتیجه بحث

میازان ارزیاابی  به منظاور هشهر تهران را در برابر زلزله 3آوری و توان اکولوژیکی منطقه میزان تابارزیابی  درپژوهش با توته به هدف 
هاه هودخاناشناسیه نوع گساله فاصاله از بساتر رمعیار اصلی یشیجه تهات شیجه سازندهای زمین هشت از آوری و توان اکولوژیکیتاب

باا استفاده شد و در نهایت معیارهاا زیرمعیار  33 و هاه کاربری اراضی و فاصله از اراضی ناپایدار به لحاظ شهرسازی(فاصله از مسیر قنات
 مورد تحلیل قرار گرفتند. GISدر رویکردی تلفیقی با  ANPاستفاده از مدل 
 تملاه از مختلاف هاایبخاش میاان هماهنگی ایهو منطقه شهری مقیاس در تانبههمه و متوازن رشد الزامات ازتایی که از آن

 و هااقابلیت تناساج باه سارزمین از شاد کاه خواهاد محقق زمانی اکولوژیو توان حفظ توسعه و. است منطقه محیطیشرایط زیست
 باا سارزمین نهفتاه وانتا و یموتود سنجش سرزمین که در پی اکولوژیو آوری و توانتاب گردد. ارزیابی استفاده آن هایتوانمندی
امری ضروری است. اقدام تدیدتر در زمینه  هباشدمی پایدار توسعه راستای در حرکت ابزارهای از یکی مشخص و معیارهای و هامالک

هاای های خطی و بکارگیری مدلریزیهای ممکن شامل برنامهآمایش سرزمین در ارزیابی توان اکولوژیکی و تعیین اولویت بین کاربری
گیاری لنادمعیاریه نماایش های تصامیمبرتر با در نظر داشتن معیارهای بسیار است. در مدل گیری لندمعیاری و انتخاب گزینهصمیمت

ساازد تاا از را ضاروری می GIS ةنیاز است که لاارلوبی بارای تحلیال تصامیم لنادمعیاری بار پایا صریحی از ابعاد تغرافیایی مورد
های های فنی مبتنی بر مادلها باهم و یکپارله با قابلیتسازیه بازیابیه پردازش و تحلیل دادهیه ذخیرهم آوردر فراه GISهای توانایی
 گیری لندمعیاری استفاده شود. تصمیم
 3آوری و توان اکولاوژیکی منطقاه تهت ارزیابی تاب ANPو مدل تحلیل شبکه  GISهای حاضر از توانمندی و قابلیت مطالعه در
درصاد از اراضای  83/11های محیطای نشاان داد کاه مؤلفاه و تحلیل تجزیهبرابر زلزله بهره گرفته شد. نتایج حاصل از ن در شهر تهرا
ین پهناه محاالت کاووسایهه امانیاهه تربیشآوری و توان اکولوژیکی خوبی در برابر زلزله برخوردارند که شهر تهران دارای تاب 3منطقه 

آوری و درصد از اراضی محدوده مورد مطالعه از وضاعیت تااب 38/43گیرد. سیدخندان را در بر می محله داوودیهه لالهز و قسمت شرقی
شاهر  3کیلاومترمربعی منطقاه  73/48له را که در این پژوهش حائز اهمیت است پهنه باشد. آنتوان اکولوژیکی متوسطی برخوردار می

درصد از ساطح اراضای محادوده  88/37باشد. این پهنه ر زلزله برخوردار میبراب آوری و توان اکولوژیکی کمی درتهران است که از تاب
ساوم از اراضای گیرد. در واقع در زمان وقوع زلزله یوسوم مساحت منطقه را در بر میشود این پهنه تقریباً یومورد مطالعه را شامل می

ین تاربیشهای تدی مواته خواهد شد کاه های و خسارتآسیج های اکولوژیکی و محیطی باشهر تهران به دلیل وتود مؤلفه 3منطقه 
آباده قسمت غربی محله سایدخندان و آباد زرگندهه قلهوه درب دومه رستمونوه حسناین اراضی در محدوده مورد مطالعه در محالت ده
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هاای متعادده ه عبور رشته قناترسازیهایی همچون اراضی ناپایدار به لحاظ شهشاخص تأثیراند. قسمت تنوبی محله داوودیه واقع شده
و عبور رودخانه و نفوذپذیری خاک و لغازش ارتفاعاات در پای آنه موتاج گردیاد ایان  منطقه های شناور در داخل محالتوتود گسل

 آوری و توان اکولوژیکی کمی در برابر زلزله برخوردار باشند.ها از تابپهنه
 

 راهکارها
 د: شومی پیشنهادزیر  یرهاراهکا های تحقیقیافته توته با 

 آباد زرگنادهه قلهاوه درب دومه قسامت های حجیم و بزرگ در محالت حسناصولی با سازه وسازهای غیرتلوگیری از ساخت
 ؛غربی محله ده ونوه قسمت تنوبی محله داوودیه و قسمت غربی محله سیدخندان

 آباد زرگندهه درب دومه قلهو و ندانه لالهزه حسنسیدخوسازهای محالت ده ونوه زیرسازی اصولی و مهندسی شده در ساخت
 ؛های متعدداحتشامیه به دلیل وتود رشته قنات

 کارآماد و  فرآینادهای ناکارآمد شهری باه انجاام های فرسوده و با آفرینی بافتهای بهسازی و نوسازی بافتملزم کردن طرح
 ؛های آتیطقه در لارلوب کاهش اثرات مخرب زلزلهی منآوری و توان اکولوژید کارشناسان برای سنجش تابأیمورد ت

 .در نظر گرفتن وزن مولفه های اکولوژیو در توسعه شهری 
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های مناساج توساعه در محادوده ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین عرصه .(4383مرتان ی و توادیان نمینی ؛اسدیه مجید ؛اسدیانه فریده

 .11-31 (ه11ی1 هتغرافیایی سرزمین .AHPو GIS بندی اکوتوریسم با تکنیوکرمان بر مبنای پهنهتان بخش راین شهرس
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آبخیاز طاارم اساتان  ی حوضهمحیط زیستهای ترین عرصهتعیین مناسج ه(4381خداداده مهدی ی و میرزاییه مژگان؛ اهللاسمعیلیه فضل
 .41-4 ه(71ی47 هعلوم تغرافیایی .ایهتوسعهای زنجان با ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری

 لا  اوله تهران. :تهران .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری .(4381آمارنامه شهر تهران ی

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانه تجدیدنظر سوم. .آئین کار -ها در برابر زلزلهطراحی ساختمان .(4331ی 7388نامه آئین

ریزی زمین در کاهش خطر زلزلاه تهات افازایش تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه .(4383اکبریه پرویز ی و اره کتایونافش بهزاد
 .312-314(ه 7ی44 ههای نو در تغرافیای انسانینگرش .آوری شهری ینمونه موردی: شهر سنندج(تاب

آوری در بافت فرسوده شهری در برابار تحلیل معیارهای تاب. (4383پوره سارا یقلیاهلل و ابدالیه یعقوب ؛الهزیاریه کرامت؛ پوراحمده احمد
 .78-4 (ه33ی48ه ریزی شهریبرنامه .شهرداری تهران( 48آوری کالبدی یمورد: منطقه زلزله با تأکید بر تاب
تغرافیاا و  .ان با رویکرد اکولاوژیکیزندرمراکز شهری استان ما ةگزینی و توسعارزیابی تطبیقی از مکان .(4384توکار سرهنگیه عیسی ی

 .82 -447 ه33 هتوسعه
آوری شهری در مفهوم و رویکرد گذار مطالعة موردی: منطقاة یاو های تابارزیابی مؤلفه .(4388ذاکرحقیقیه کیانوش ی و حاتمیه یاسر

 .421-411(ه 13ی43ه فصلنامه تغرافیا و توسعهشهر همدان. 

 .ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آی داغ برای کااربری تنگلاداری .(4383ه اصله مرضیه ییخواعل و رضاپور اندبیلیه نفیسه
 .743-781ه (487ی73ه «سپهر»اطالعات تغرافیایی 

هاای آن در ها و لارلوبآوری و شاخصتبیین و تحلیل مفهوم تاب .(4381نیاه امیر یبسطامی و نیرضاییه محمدرضا؛ سراییه محمدحس
 .37 -13 (ه4ی3ه دانش پیشگیری و مدیریت بحران .طبیعیانح سو

تحلیل سااختاری تفسایری آساتانه  (ه4188زرآبادیه زهراسادات سعیده؛ عبادزاده ملکیه بهناز؛ پیریه سعید و فرزاد بهتاش و محمدرضا ی
هاای باوم . فصلنامه پژوهشانزنج بوم شناسیه مطالعه موردی: شهر -آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اتتماعیتاب

 .484-443(ه 7ی47شناسی شهریه 

آوری کالبدی شهر در سناریوهای مختلف زلزله یمطالعه موردی ارزیابی میزان تاب(ه 4184ی  سعیده علویهو علی هعشقی لهاربرج هموسی هعابدینی 
 .483- 743 ه(23ی77 هنشریه فضای تغرافیایی .منطقه شش تهران

منظور توسعه پایادار شاهری ارزیابی توان اکولوژیو حاشیه شهر تبریز به .(4387ه مهدی یزادهمال و نقدیه فریده ؛عزیزیانه محمدصادی

 .443 -473 (ه43ی1ه ریزی شهریمجله پژوهش و برنامه .MCEبا رویکرد 
منطقاه دی: های احتماالی نموناه ماورآوری کالبدی شهر در برابر زلزلهارزیابی تاب(. 4383فره حسین و غفاریه عطا یعشقیه علی؛ نظم

 .73-44(ه 1ی7یه کالبد توسعه یزیربرنامهیو شهرداری تهران. 

ه آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومتهه نمونه موردی: منطقه یو شهرداری تهرانسنجش تاب(. 4383فره حسین یعشقیه علی و نظم
 .418-472(ه 78ی48های بوم شناسی شهریه پژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی

-هاای تاابمؤلفاه و ابعاد تحلیل و ارزیابی .(4387ی علی عسگریه و محمدتقی پیرباباییه ؛محمدعلی کینژاده؛ محمدرضا تاشهبه دفرزا

 .33-17 (ه3ی43هشهرسازی و معماری زیبا هنرهای نشریه .تبریز کالنشهر آوری
پذیری ناشی از زلزلاه یدوره ان در افزایش آسیجتهر تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر .(4384اله یقانعی بافقیه روح و قائدرحمتیه صفدر

 .43743-43718(ه 7ی72ه تحقیقات تغرافیایی. سال اخیر( 788زمانی: گسترش فیزیکی 
های یخچاالی و های توسعه کالبدی شهر سنقر در اثر انباشت نهشاتهلالش(. 4381قهرودیه منیژه؛ نصرتیه کاظم و عبدلیه اسماعیل ی

 .43 -8(ه 47ی3های بوم شناسی شهریه پژوهشی پژوهش -فصلنامه علمی ه دوایناپایداری دامنه

ه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ینهاد مشترک مسئول تهیه 3مطالعات الگوی توسعه منطقه  .(4331مهندسین مشاور شاران ی
 های تامع و تفصیلی شهر تهران(.طرح

بررسی و تعیین توان اکولوژیاو اساتان مرکازی از  .(4332رضا یگودرزیه غالم و یه حمیدرضامراد؛ پوره حجت الهزاهدی ؛میرداودیه حمیدرضا
 .711 -717 (ه7ی41ه تحقیقات مرتع و بیابان ایران .(GISنظر کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم اطالعات تغرافیایی ی
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