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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  
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 4 د          ر  سال  هر  بحران»  مد          يريت  و  پيشگيرى 
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رنگى  تصاوير  به  دسترسى  جهت 
و جداول باكيفيت ، ميتوانيد فايل 
اصلى مقاالت را به صورت رايگان 

از سامانه نشريه به آدرس
 www.dpmk.ir 

دانلود فرماييد.
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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى ـ ترويجى براي فصلنامه 
«د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران»

فصلنامه «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» نشريه علمي ـ ترويجى سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه د          ر زمينه مد          يريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آماد          گي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير د          رآمد          ه باشد          ، منتشر مي كند          . هد          ف از 
انتشار فصلنامه، توليد          ، ترويج و ارتقاي سطح د          انش نظرى و تجربى د          ر حوزه مد          يريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مد          يريت بحران 
به منظور تباد          ل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد           اند          يشه د          ر سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربرد          ي و نظري مد          يريت بحران با تأكيد           بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد           بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران د          ر حوزه مد          يريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربرد          ي است. 
مقاالت ارايه شد          ه براي انتشار د          ر فصلنامة «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» بايد           د          اراي ويژگى هاي زير باشند          : 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد           قبًال د          ر نشرية د          يگرى به چاپ رسيد          ه و يا د          ر نوبت چاپ باشد          . همچنين مقاله ارسالي نبايد           د          ر همايش هاي د          اخلي و خارجي 
ارايه شد          ه باشد           يا د          ر كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شد          ه باشد          .

2. مقالة ارسالي د          ر قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شد          ه باشد          .
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شد          ه به عهد          ة نويسند          ة مسئول است و نشريه، مسئوليتي د          ر اين خصوص ند          ارد          .

4. سياست فصلنامه، د          رج مقاالت با رويكرد           علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي د          ر چرخه د          اوري قرار مي گيرند           كه ساختار مقاالت 
علمي را د          اشته باشند          .

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تد          وين مقاله است و پذيرش نهايي و د          رج آن د          ر فصلنامه، منوط به تأييد           هيات تحريريه و د          اوران است. نتيجه 
د          اوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسند          ه مقاله خواهد           رسيد          . لذا الزم است نويسند          ه مقاله آد          رس پست الكترونيك خود           

را همراه با مقاله د          ر اختيار د          فتر فصلنامه قرار د          هد          . 
6. مقاالت مي توانند           مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شد          ه يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي د          ر زمينه مد          يريت بحران باشند          .

7. فصلنامة «د          انش مد          يريت بحران» د          ر ويرايش مقاالت آزاد           است.
8. مقاالت ارسالي بايد           كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را د          ارا باشد          . بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند           از: عنوان، 
اسامى نويسند          ه (نويسند          گان)، چكيد          ه، مقد          مه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. د          ر ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرد          اخته شد          ه است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد           متناسب با موضوع، اهد          اف و نتايج پژوهش باشد           و بتواند           موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خوانند          ه ارايه كند          ، د          اراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد           و حتى المقد          ور از يك سطر بيشتر نباشد           و تا حد           امكان جامع و مانع باشد          . د          ر عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاد          ه نشود          . 

اسامى نويسند          ه (نويسند          گان) زير عنوان مقاله د          رج شود          . عنوان د          انشگاهى و رتبه علمى نويسند          ه به صورت زيرنويس نوشته شود          . 
چكيد          ه:

عصاره مقاله است كه با خواند          ن آن اطالعات اساسى د          ر خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شد          ه به خوانند          ه منتقل مى شود          . معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). د          ر چكيد          ه ابتد          ا موضوع يا هد          ف پژوهش يا پروژه د          ر د          وسطر توضيح د          اد          ه مى شود          . آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى د          اد          ه هاست مجموعًا د          ر حد          اكثر سه تا چهار سطر توضيح د          اد          ه مى شود           و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش د          ر د          و تا سه سطر انجام مى گيرد          . د          ر پايان چكيد          ه كليد          واژه ها (حد          اكثر د          ر 6 كلمه) ذكر مي شود          .
مقد          مه:

نكات اصلى و كليد          ى كه بايد           د          ر مقد          مه يك مقاله علمي مورد           توجه قرار بگيرد           عبارتند           از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هد          ف از انجام پژوهش 
كه بايد           به صورت ساد          ه و روشن ارايه شوند          . نويسند          ه بايد           د          ر مقد          مه به موارد           ذيل به صورت شفاف بپرد          ازد          :

1. هد          ف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف د          قيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته د          ر پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شد          ه قبلى د          ر زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود           و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گرد          د          ؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق د          ر پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح د          ر مورد           نوع تحقيق (هم از جهت هد          ف د          ر نظر گرفته شد          ه براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمود          ن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح د          ر خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

د          ر اين بخش نويسند          ه بايد           موارد           ذيل را به صورت د          قيق و خالصه تبيين كند          :
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى د          قيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بد          ست آمد          ه پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (د          ر صورت وجود           فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمود          ن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

د          ر تد          وين اين بخش از مقاله بايد           به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرد          اخته شود          . 
1. ذكر اهد          اف انجام پژوهش يا پروژه؛

2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهد          اف د          ر نظر گرفته شد          ه از انجام آن؛
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3. تعميم پذيرى يافته ها؛
4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر د          اليل احتمالى براى توافق يا عد          م توافق بين نتايج؛

5. محد          ود          يت هاى پژوهش يا پروژه؛
6. پيشنهاد           براى پژوهش ها يا پروژه هاى آيند          ه د          ر اين خصوص؛

7. نتيجه نهايى به د          ست آمد          ه از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد           و تنظيم منابع
شيوة استناد           د          اد          ن و منبع نويسى بايد           به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد          . براى اطالع بيشتر، از نشريه د          رخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود          . يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود          .

 نقل قول و استناد           د          اخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

د          ر صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد          :

د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387): 
مد          يريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس د          يرينه د          ارد          ، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مد          يريت بيان مى د          اريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مد          يريت و 
سازمان پا به عرصة وجود           نهاد          ند           و مد          يريت به صورت رشته اى علمى د          ر ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد          . بنابراين ذكر اين مطلب كه مد          يريت د          ر سال هاى پايانى قرن نوزد          هم ميالد          ى شكل گرفت، به معناى 

عد          م وجود           ان د          ر اعصار پيشين نيست؛...(ص 15).

د          ر اين شكل به متن نقل قول شد          ه تورفتگى د          اد          ه مى شود           و ترجيحا اند          ازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد           به  طورى كه د          ر متن مقاله متمايز باشد          . د          ر اين 
نوع نقل قول گيومه ها برد          اشته مى شود          .

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد          ، متن نقل قول شد          ه د          اخل گيومه قرار مى گيرد          :

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى د          ارد          : «وجود           ارتباطات مؤثر و صحيح د          ر سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم د          ر توفيق مد          يريت به شمار آمد          ه است. به تجربه ثابت شد          ه است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

د          ر سازمان برقرار نباشد          ، گرد          ش امور مختل و كارها آشفته مى شود          .» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برد          اشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

د          ر متن اولى:
د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387) كه مد          يريت يكى از قد          يمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مد          يريت بر مى گرد          د           به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شد          ند           
و مد          يريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى د          رآمد          . لذا اگر مى گوييم كه علم مد          يريت د          ر اواخر قرن نوزد          هم 

شكل مى گيرد           به اين معنا نيست كه مد          يريت قبل از اين تاريخ وجود           ند          اشته است (ص 15).
 استناد           د          اخل متن به شيوه APA: ارجاعات د          ر متن مقاله بايد           به شيوه د          اخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد          . د          ر جد          ول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد           د          اخل متن آمد          ه است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبد          اقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد           د          ر نگارش هاى علمى: رهنمود          هاى بين الملى (ويرايش د          وم). تهران: د          انشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جد          ول1. سبك هاى استناد          هاى ساد          ه*
نوع 
استناد          

اولين استناد           
د          ر متن

استناد           بعد          ى 
د          ر متن

اولين استناد           د          ر متن به شكل د          اخل 
پرانتز

استناد           بعد          ى د          ر متن
به شكل د          اخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسند          ه

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
د          و نويسند          ه

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسند          ه

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهد          ى و همكاران، 1379)(زاهد          ى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهد          ى و همكاران (1379)زاهد          ى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسند          ه

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و مجيد          ى و همكاران (1384)(1384)

(مجيد          ى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسند          ه

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد           و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد           و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسند          ه

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان د          اد          ه 

مى شوند          )

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى د          انشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب   
علوم انسانى د          انشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (بد          ون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله د          اراى استناد           به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، د          ر متن به صورت معاد          ل فارسى و د          ر پانويس انگليسى آن مى آيد          .

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز د          رماني د          ر شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد           خود           را حفظ مي نمايد          ، بايد           قاد          ر باشد           
تا خد          ماتي مضاعف را  ارايه نمايد          . د          ر مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد           و اسد          ي الري (2004)  انجام شد          ، عملكرد           سيستم بهد          اشت و د          رمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله د          ر شهرستان بم مورد           ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان د          اد           به د          ليل نابود           شد          ن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود          ... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) د          ر مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها د          ر 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران را مورد           ارزيابي قرار د          اد          ند          ... كوارى و كشتكاران (1385) د          ر مطالعه خود           
تحت عنوان بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مد          يريت بحران، مد          يران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود           انتخاب نمود          .... امروزه د          ر كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماند          هي حاد          ثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهاد          ينه شد          ه است كه بيمارستان ها د          ر اين گونه كشورها بد          ون وجود           چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند          . اين سيستم برگرفته 
از د          ستورالعمل استاند          ارد           معروف «سامانه فرماند          هي حاد          ثه» تشكيالت سازمان مد          يريت اضطرارى فد          رال(FEMA) (2008)  مي باشد          . طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهد          اشتي و د          رماني د          ر آمريكا، هر بيمارستان تائيد           شد          ه بايد           آماد          گي كامل ارايه خد          مات مراقبتي اورژانسي را د          ر حواد          ث غيرمترقبه 
د          اشته باشد           (آند          رسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد           فرآيند           و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي د          ر قالب برنامه آماد          گي د          ر برابر 
حواد          ث غيرمترقبه د          اشته باشند          . اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقد          اماتي است كه بيمارستان  را قاد          ر  مي سازد           د          ر شرايط اضطراري به صورتى كارآمد           
پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه د          هد           (د          انشكد          ه آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هد          ف اصلي طرح مد          يريت بحران بيمارستاني 
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ارايه بهترين و مناسب ترين خد          مات به بيشترين تعد          اد           مراجعين است، ايجاد           يك طرح مشخص با مد          يريت علمي و د          قيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حواد          ث غيرمترقبه را پوشش د          هد          ،  ضروري به نظر مي رسد          . اين طرح بايد           شامل انجام اقد          امات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي د          وره اي و نظارت بر اجراي د          قيق امور د          رماني د          ر زمان بحران (د          يو و پارمر، 2001)1  باشد          . 
البته بايد           توجه د          اشت كه تمامي اين برنامه ها بد          ون د          ر نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مد          يريت بحران شهري كه د          ر آن تمامي مسائل د          اخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد           بررسي قرار گرفته باشد          ، كمترين نتيجه اي نخواهد           د          اشت (د          يو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله د          ر تهران، د          ر صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود           تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حد          ود           36٪  از مجروحين را خواهند           

د          اشت (مركز پيشگيرى و مد          يريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد           استناد           د          ر متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد          ؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان و رابطه بين آن ها د          ر مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران). مد          يريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيد          حبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي مد          يريت جامع 

بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مد          يريت بحران شهر تهران گزارشات د          وره اي. تهران: مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران.

منابع انگليسى:
Akbari, M., Farshad, A., & Asadi-Lari, M. (2004). The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public 

Health, 118(6), 403-408. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.010
Dave, G., & Parmar, K. (2001). Emergency medical services and disaster management: A holistic approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd.
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 نحوه تنظيم فهرست منابع: نحوه تنظيم فهرست منابع به طور خالصه به شكل زير مى باشد          :
BOOKS
One author: 

In Reference List In Text Citation

 Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
New York: Basic Books.

 (Gardner, 1993) or
Gardner (1993)….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع
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تحليل توسعه پايدار شهرى در كالن  شهر تهران از ديدگاه مخاطرات ژئومورفولوژيك 
(مطالعه موردى: منطقه يك شهردارى)

سياوش شايان1 و حميد عمونيا2 
Shayan@modares.ac.ir 1. استاديار گروه جغرافياى طبيعى، دانشگاه تربيت مدرس،تهران.ايران

H.amoniya@modares.ac.ir(نويسنده مسئول) 2. دانشجوى دكترى ژئومورفولوژى،دانشگاه تربيت مدرس،تهران، ايران

چكيده
زمينه و هدف: يكى از مفاهيم اساسى در رويكردهاى پايدارى شهر، موضوع مطالعه مخاطرات طبيعى از قبيل ارزيابى عملكرد، پيش بينى رفتار مخاطره 
و مديريت آن محسوب مى شود. امروزه مخاطرات طبيعى تهديدهاى خود را بيشتر بر سايه شهرها و محيط هاى پرتراكم انسانى گسترانده و توسعه 
آن  را بيش از پيش آسيب پذير نموده است. اين موضوع در كالن شهر بسيار متراكمى چون تهران و به ويژه در محيط دامنه اى منطقه يك تهران، نمود 

عينى دارد. 
روش: اين پژوهش برآن است موضوع توسعه پايدار شهرى منطقه يك كالن شهر تهران را با رويكرد مخاطرات طبيعى، به ويژه مخاطرات ژئومورفولوژيك 
مورد ارزيابى قرار دهد. در اين پژوهش ابتدا به كمك مطالعات كتابخانه اى اقدام به مفهوم سازى از ارزيابى، توسعه پايدار شهرى و مخاطرات طبيعى 
نمود، در گام بعدى به مطالعات ميدانى اوليه به منظور شناخت جامع از وضعيت منطقه اقدام نمود و به كمك روش  تصميم گيرى تحليل شبكه متناسب 
با اهداف تحقيق به تجزيه و تحليل متغيرهاى پژوهش و پهنه بندى آن ها پرداخت و در نهايت ارزيابى توسعه پايدار شهرى بر اساس يافته ها تعريف 

و تبيين شد.
يافته ها: اين تحقيق پيرامون دو بخش اصلى طراحى شد. ابتدا موضوع پهنه بندى مخاطرات ژئومورفولوژيك به ويژه مسائل دامنه اى مورد واكاوى قرار 

گرفت و در گام بعد ارزيابى توسعه پايدار شهرى در چارچوب اين دست مخاطرات صورت گرفت. 
نتايج: چنان كه نتايج مطالعه از پهنه بندى مخاطرات و ارزيابى ها نشان داد، منطقه در خطرپذيرى باالى 73/11 درصدى قرار دارد. مسائلى چون وزن 
ساخت و ساز شهرى و تشديد مخاطرات طبيعى(برنامه ريزى نادرست مسكن)، مسائل بافت هاى فرسوده شهرى در برابر مخاطرات طبيعى، شيب هاى 
غير استاندارد و آسيب هاى آن و در نهايت  آسيب پذيرى زمين لغزشى مناطق مسكونى نشان داد كه بايد در مديريت كاربرى ها دقت بيشترى شود 

و به جايگزينى كاربرى هاى مسكونى به كاربرى هاى كم خطر پذير نظير فضاى سبز روى آورد.
واژه هاى كليدى: شهر تهران، توسعه پايدار، مخاطرات، ژئومورفولوژى.    

◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): شايان، سياوش؛ عمونيا، حميد (تابستان، 1396)، تحليل توسعه پايدار شهرى در كالن  شهر تهران از 
ديدگاه مخاطرات ژئومورفولوژيك (مطالعه موردى: منطقه يك شهردارى). فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (2)، 180-164.

Analysis of sustainable urban development in Tehran metropolis 
from the geomorphologic hazards view

 (Case Study: District One of Tehran Municipality)
Siavash Shayan1 & Hamid Amounia2

1. Assistant Professor of Natural Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Shayan@modares.ac.ir
2. Ph.D. student of geomorphology, Tarbiat Modares University, Tehran (responsible author) H.amoniya@modares.ac.ir

Abstract
Background and objective: One of the fundamental factors in urban planning is the issue of hazards performance evaluation, 
prediction and control. Our country is located in one of the riskiest areas of the planet in terms of natural hazards and its diver-
sity. Today, natural hazard extend their threats more to the cities and harsh human environments and make their development 
more vulnerable. This is very evident in a dense metropolis of Tehran, especially in the mountainous region of the district 1. 
Method: This research seeks to approach the issue of sustainable urban development in the district 1 of Tehran metropolis 
with natural hazard approach especially geomorphological hazards. in the present study, at first using library studies, we at-
tempted to evaluate the concept of sustainable urban development and natural hazards and in the next step, field studies 
were conducted for a comprehensive understanding of the region and with the help of network analysis method, research 
variables were analyzed and zoned in accordance with the research objectives and ultimately, the assessment of sustainable 
urban development was defined and explained. 
Findings: The research has been designed around two main sections. The issue of zoning of natural hazards, particularly a range 
of issues was analyzed and in the next step, the sustainable urban development was assessed in the context of natural hazards.
Results: Results:  As the study results from hazard zonation and assessment indicate, the region is at a high risk level of 73.11%. 
The issues such as the weight of urban construction and the natural hazards (poor housing planning), the problems of urban 
worn out buildings, natural hazards, non-standard gradients and their damage, and ultimately, the slippery landslide of resi-
dential areas all indicate that it has to be more careful in the management of land usages and turn up to replace residential 
usages with low-risk usages such as green space.
Keywords: Tehran, sustainable development, risk, geomorphology
Citation (APA 6th ed.): Shayan S,  Hamid Amounia H.  (2017, Summer). Analysis of sustainable urban development in Tehran 
metropolis from the geomorphologic hazards view (Case Study: District One of Tehran Municipality). Disaster Prevention and 
Management Knowledge Quarterly (DPMK), 7(2),164-180.
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مقدمه  
به  انسانى،  كاربردى  سيستم هاى  شاخص ترين  عنوان  به  شهرها، 
دليل ماهيت آن داراى ساختارى پيچيده و پويا هستند (گات دينر 
هستند،  و بود١، 2005، ص4). شهرها بدون شك پديده  پيچيده اى 
تجربه  شهر  با  برخورد  در  كه  را  مسائلى  از  برخى  حتى  كه  آنجا  تا 
كرده ايم، مى توان به پيچيدگى ذاتى شهر نسبت داد به همين دليل 
در مطالعات شهرى، هر رشته  علمى شهر را به عنوان آزمايشگاهى 
مى دهد  قرار  استفاده  مورد  خود  نظريه هاى  و  قضايا  آزمون  براى 
(هاروى، 1379، ص2). به طوركلى ساختار شهرها در ارتباط متقابل 
با 6 بُعد اصلى قرار مى گيرند (پاپلى يزدى و رجبى، 1387، ص50): 
ساخت اقتصادى (تنوع فعاليت و اشتغال)؛ ساخت اجتماعى (تفاوت 
ساختمان هاى عمومى،  (طرح،  كالبدى  ساخت  اجتماعى)؛  طبقات 
طبيعى  مخاطرات  به  مربوط  طبيعى(مسائل  ساخت  حصار...)؛ 
قانونى  موقعيت  بحران)؛  مديريت  مقوله  و   ... زمين لرزه  سيالب ، 
سياسى-  ساخت  و  محالت)  حقوقى،  دستگاه هاى  اساسى،  (قانون 

ادارى.   
كشور ايران از نظر ويژگى هاى مخاطرات طبيعى، در يكى از پر 
خطرترين پهنه هاى كره زمين قرار دارد كه از نظر وقوع مخاطرات 
طبيعى و تنوع آن در زمينه مخاطرات اقليمى، ژئومورفيك و... از 
درجه خطرپذيرى بااليى برخوردار است به طورى كه از ميان حدود 
30 نوع مخاطره طبيعى كه در ايران رخ مى دهد، مخاطرات ناشى از 
وقوع زمين لرزه و سيل بيشترين تلفات جانى و خشكسالى و سيل به 
ترتيب باالترين خسارات اقتصادى را داشته اند(حسين زاده، 1383، 
انسانى  مراكز  پيچيده ترين  و  مهمترين  عنوان  به  شهرها  ص59). 
اختصاص  خود  به  را  وسيعى  زمين هاى  گستردگى شان،  به  توجه  با 
توپوگرافيك،  مختلف  واحدهاى  از  مركب  زمين ها  اين  مى دهند. 
توسعه  و  گسترش  موازات  به  هستند.  ژئومورفيك  و  ليتولوژيك 
انفعال  و  فعل  طبيعى،  واحدهاى  با  مكان ها  اين  برخورد  شهرها، 
پيچيده ترى به خود مى گيرد. در نتيجه ضرورت شناسايى خصوصيات 
محيط هاى طبيعى از جمله تحليل مخاطرات طبيعى در رشد شهرها 

بيشتر مى شود(رحيمى هرآبادى و همكاران، 1393).
محسوب  محيطى  مخاطرات  از  گونه اى  طبيعى  مخاطرات   

1.  Gottdiener and Budd

جوى،  ساخت  و  زمين  سطح  اشكال  ناپايداري  اثر  در  كه  مى شود 
باعث محدوديت در منابع انساني مي شود(كرمى، 1386). در واقع 
اين نوع مخاطرات، پديده اي طبيعي است كه به دليل حضور انسان 

و فعاليت هاى او به حوادثى مخاطره آميز تبديل مى شود. 
اين  شكل گيرى  در  عمده اى  سهم  انسانى  عوامل  ترتيب  اين  به 
پديده و كنترل آن دارد(اسميت و پتلى،2009٢). در نتيجه شناسايى 
را  چشمگيرى  بازتاب هاى  آن،   چگونگى  و  مخاطرات  مديريت  و 
دارد(حسين  برعهده  مخاطرات  از  دسته  اين  گسترش  و  تكوين  در 
ژئومورفيك  فرآيندهاى  از  يكى  زمين لغزش   .(1383 زاده، 
و  (روئرينك  كوهستانى  مناطق  چشم انداز  تكامل  بر  تأثيرگذار 
كه  است  دامنه اي  فرآيندهاي  از  خاصي   نوع  و  همكاران،2005٣) 
زمين شناسي  و  هيدرولوژيك  ژئومورفولوژيك،  شرايط  زاييدة 
صورت  در  ص:110).   ،1388 ابراهيمى،  و  است (رمضانى  محلى 
تبديل  ژئومورفيك،  فرآيندهاى  در  تعادل  عدم  زمين لغزش،  وقوع 
راه  فرا  را  متعددى  خسارت هاى  و  محدوديت ها  و  شده  مخاطره  به 

برنامه ريزان شهرى در مناطق دامنه اى ايجاد مي كند.
فعاليت هاى  كوهستانى،  توپوگرافى  تعدد  به دليل  ايران  در   
زمين  و  اقليمي  تنوع  زياد،  لرزه خيزي  و  زمين ساختي  دوره اى 
و  طبيعي  منابع  بر  بى رويه  فشار  و  جمعيت  افزايش  شناختى، 
تغييرات كاربري در دهه هاي اخير، شرايطى طبيعي براي بروز طيف 
گسترده اي از خطرات زمين  لغزش ها را در ايران فراهم آمده است 

(يمانى و همكاران، 1391). 
در مجموع هرجا كه ساخت شهر روى زمين ناپايدار برنامه ريزى 
نسبى  خطر پذيرى هاى  ارزيابى  و  زمين  شرايط  دقيق  بررسى  شود، 
اين  در  ص89).  جبارى،  1386،  و  (روستايى  است  ضرورى  آنها 
در  به ويژه  زمين لغزش،  وقوع  خطر  پهنه بندى  و  شناسايى  ارتباط 
تلقى  پديده  اين  خطرپذيرى  ارزيابى  در  مهمى  گام  سكونتگاه ها، 

مي شود (ساكار۴ و همكاران،1995، ص301). 
به  زمين  سطح  تقسيم بندي  شامل  زمين لغزش  خطر  پهنه بندي 
مناطق مجزا و رتبه بندي اين مناطق بر اساس درجة واقعي يا قابليت 
مخاطره اي ناشي از بروز زمين لغزش روي شيب دامنه ها است(شريعت 

2.  Smith.and Petley,2009
3.  Roering et al,2005
4.  Sakar,1995
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شهرى،  زمين لغزش هاى  مطالعات  در  ص148).   ،1375 جعفرى، 
اين فرآيند براي مميزي مناطق توسعة فيزيكي شهر به صورت پايدار 
يا بسيار كم خطر، نسبتًا پايدار  (كم خطر) و ناپايدار (پرخطر) و نيز 
اساسي  نقش  شهري  مديريت  و  برنامه ريزي  در  مخاطره،  پر  بسيار 

دارد (عابدينى و مقيمى، 1391). 
اقتصادى،  حوزه هاى  در  كه  تحوالتى  دليل  به  حاضر  حال  در 
اجتماعى و سياسى به وجود آمده، و نيز رشد يافتن اين نهادها در 
فرايندها  اين  تأثير  تحت  شهرها  توسعه  كه  است  شده  باعث  شهر، 
ايران   شهرى  نظام  در  را  شديدى  تغييرات  نتيجه  در  گيرد.  قرار 
بازتاب  پديده ها  ساير  و  جمعيتى  رشد  در  كه  است  آورده  به وجود 
دارد؛ به گونه اى كه بسيارى از شهرها در بستر توسعه و گسترش 
خود، امروزه با مسائل متعددى ناشى از پيامدهاى انسانى از قبيل 
ساختمان هاى  شهرى  فرسوده  بافت هاى  زمين،  تراكم  ترافيك، 
سوى  از  و  يك سو،  از  زمين  كاربرى  نامتجانس  تغييرات  متروك، 
ديگر مسائل پيچيده ترى ناشى از تشديد مخاطرات طبيعى  موضوع 
به  توجه  با  بنابراين  مى كنند.  مطرح  را  شهرها  توسعه  و  پايدارى 
به  توجه  با  شهر  پايدار  توسعه  ابتدا  بايد  دارند،  شهرها  كه  مسائلى 
و  تعريف  آن  انسانى  ابعاد  و  شهرى  ناحيه  هر  محيطى  ظرفيت هاى 
ارزيابى شود و در گام بعدى ابعاد و اصول توسعه پايدار شهرى با 
و  سازى  پياده  و...  سياسى  طبيعى،  اقتصادى،  مختلف  رويكردهاى 

برنامه ريزى شود. 
پايدار  توسعه  تنگناهاى  و  ظرفيت ها  مى كوشد  پژوهش  اين 

شهرى منطقه 1 كالن شهرتهران را با رويكرد مخاطرات طبيعى به 
ويژه مخاطرات ژئومورفولوژيك زمين لغزش شهرى مورد ارزيابى 
كتابخانه اى  مطالعات  كمك  به  ابتدا  كه  صورت  اين  به  دهد.  قرار 
مخاطرات  و  شهرى  پايدار  توسعه  ارزيابى  از  مفهوم سازى  به  اقدام 
طبيعى نموده، در گام بعد مطالعات ميدانى اوليه به منظور شناخت 
جامع از وضعيت منطقه اقدام شد و اطالعات و آمار الزم در ارتباط 
با مخاطرات طبيعى منطقه جمع آورى شد. در ادامه به كمك يكى 
متغيرهاى  تحليل  و  تجزيه  به  مناسب  تصميم گيرى  روش هاى  از 
كنترل  منظور  به  نهايت  در  و  پرداخت  آن ها  پهنه بندى  و  پژوهش 
صحت تحليل ها، به مطالعات ميدانى براى ارزيابى وضعيت توسعه 

پايدار شهرى پرداخته است.
محدوده مورد مطالعه 

منطقه 1 شهرداري كالن شهر تهران، در بلنداي تهران و با وسعتي 
حدود 64 كيلومترمربع بر اساس داده هاي آماري حدود 379962 
نفر جمعيت را در خود جاي داده است. اين در حالي است كه انبوه 
ساختمان هاي آماده و نيمه وقت در آينده اي نزديك، جمعيت منطقه 
اين  جغرافيايي  مختصات  رساند.  خواهد  نفر  هزار  مرز 500  به  را 
منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات 1800 متري دامنه جنوبي 
دو  فاصل  چمران(حد  شهيد  بزرگراه  به  جنوب  از  البرز،  كوههاي 
راهي هتل آزادي و بزرگراه مدرس و پل آيت اهللا صدر) و از غرب 
ارتش-  بزرگراه  انتهاي  به  نيز  شرق  از  و  دركه  رودخانه  اراضي  به 

كارخانه سيمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود مي شود. 
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مخاطرات  و  شهرها  توسعة  ارتباط  كه  آنجا  از  پيشينه: 
در  چشمگيري  نقش  دامنه اى،  مسائل  به ويژه  ژئومورفولوژيك، 
زمينة مديريت محيط هاى شهرى، بهخصوص در مناطق كوهستانى 
خطر  حوزة  در  اخير  مطالعات  گسترده اى  دهة  در  مى كند،  ايفا 

زمين لغزش هاى شهرى انجام گرفته است.
خطر  كاهش  روش هاى  بررسى  به   (1995) اسچاستر١   
متحده  اياالت  تجارب  براساس  شهرى،  مناطق  در  زمين لغزش 
توسعة  محدودكردن  براي  روش هايى  مطالعه  اين  در  پرداخت. 
شهرى در مناطق مستعد زمين لغزش مورد بررسى قرار گرفته است، 
(درجه بندى،  حفارى  روش  از  استفاده  با  اجتناب  چون  روش هايى 
محوطه سازى، و ساخت وساز)، استفاده از اقدامات فيزيكى مهندسى 
براي  گياهى)  پوشش  و  سازه،  اصالح،  هندسه،  شيب  (فاضالب، 
جلوگيرى يا كنترل رانش زمين و روش توسعة سيستم هاى هشدار 

دهندة لغزش مورد بررسى قرار گرفته است.
زمين لغزش هاى  مخاطرات  به   (2000) رويل  و  اسميت٢   
شهرى، بروز و علل آن در ريودو ژانيرو پرداختند. آنها به اين نتيجه 
از  بهره بردارى  شهرى،  گسترش  مداوم  فشارهاى  كه  يافتند  دست 
منابع طبيعى و بهره گيرى از فرآيندهاى جديد تغيير كاربرى زمين، 
منطقة  اين  در  شهرى  زمين لغزش هاى  تشديد  بر  مؤثر  عوامل  از 

گرمسيرى است.
 گوزتى٣ (2000) به مطالعة آمارى مرگ  و مير زمين لغزش و 
ارزيابى خطرات آن در شهرهاى مناطق كوهستانى شمال ايتاليا و 
تجزيه و تحليل پايگاه داده هاى زمين لغزش هاى تاريخى آن پرداخت. 
نتايج اين بررسى نشان دهندة مرگ  و مير بيش از 10/000 انسان 

ازمجموع 840 رويداد زمين لغزش بود. 
از  يكى  آثار  به  ارزيابى   (2005) همكاران  و  داگالس۴ 
بر  آريزوناى  آمريكا  ايالت  در   كواترنرى  بزرگ  زمين لغزش هاى 
حاصل  پيامدهاى  آسيب شناسى  و  فنوايكس۵  كالن شهر  توسعة 
شهرى  حاشيه هاى  دامنه هاى  پايكوهى  تخريب  بر  آن  گسترش  از 

پرداخت. 

1.. Schuster,1995
2.. Smyth and  Royle,200
3.. Guzzetti,2000
4.. Douglass and et al, 2005
5.. Phoenix

در ايران نيز مطالعات گوناگوني در اين زمينه انجام گرفته است؛ 
صفارى و  مقيمى (1388) در مقاله اى به ارزيابى ژئومورفولوژيك 
و  آسيب پذيرى توسعة شهرى دامنه هاى كوهستانى كالن شهر تهران 

از ديد خطر زمين لغزش با بهره گيرى از روش هاى كّمى پرداختند.
تحليل قابليت ها   صفاري (1387) در رسالة خود به تجزيه و 
و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكى كالن شهر تهران با هدف توسعه 
و ايمنى پرداخته است. در اين پژوهش به  طور كلى به تحليل هاى 
شده  تأكيد  تهران  كالن شهر  در  سيالبى  و  دامنه اي  مخاطرات   كّمى 

است. 
عنوان  با  مقاله اى  در  مقدم(1384)،  رضايى  و  ثقفى 
مخاطرات  تحليل  و  طبقه بندي  براي  جديد  تكنيك هاي  ”كاربرد 
شناسايى  افزون  بر  تبريز“  شهر  گسترش  در  ژئومورفولوژي 
تنگناهاى ژئومورفولويكى مؤثر در توسعة فيزيكى كالن شهر تبريز، 
به طبقه بندي   مناطق  پايدار و ناپايدار شهر تبريز از ديد مخاطرات 

تهديد كنندة شهر اقدام كرده است. 
عنوان  با  مقاله  اى  در   (1389) ملكرودي  استاد  و  رضايى 
”محدوديت هاى ژئومورفولوژيك توسعة فيزيكى رودبار“ به بررسى 
عوامل اصلى تهديدكنندة توسعة شهرى پرداخته و به اين نتيجه دست  
يافتند كه توسعة فيزيكى رودبار، تحت تأثير عوامل محدودكننده اى 
قرار دارد. اين عوامل به  ترتيب شامل شيب، حركات دامنه اى، گسل 
و خطر لرزه اى، مهم ترين محدوديت ها را در توسعة فيزيكى رودبار 

برعهده دارند.
شاخص ترين پژوهش صورت گرفته در ارتباط با موضوع مورد 
 (1390) صفدرى  توسط  تهران  شهردارى  يك  منطقه  و  مطالعه 
مخاطرات  باالى  ريسك  با  پهنه هاى  بررسى  به  كه  گرفت  صورت 
اين  در  شد.  پرداخته   GIS از  استفاد  با  تهران،  شمال  در  طبيعى 
پژوهش كه به صورت پايان نامه ارائه شد، با تأكيد بر لرزه  خيزى و 
سيالب به پهنه بندى مخاطرات در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد و 

بر ساير مخاطرات نظير زمين لغزش كمتر تأكيد گرديد. 

روش
اين پژوهش از نوع كاربردى است. هدف آن شناخت پايدارى شهرى 
از منظر مخاطرات  طبيعى، براى برنامه ريزى پايدار شهرى است. در 
منطقه  از  كلى  شناخت  جهت  ميدانى  مطالعات  ابتدا  پژوهش،  اين 
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و وضعيت مخاطرات انجام و سپس ارزيابى مناطق مخاطره آميز از 
طريق نظرات كارشناسى شناسايى شده و در نهايت تجزيه و تحليل 
نهايى بر اساس داده ها و نتايج به دست آمده صورت مى گيرد. روش 
و  كتابخانه اى  مطالعات  از  تركيبى  پژوهش،  اطالعات  گردآورى 

مطالعات پيمايشى است. 
مخاطرات  مورد  در  نياز  مورد  مطالب  كتابخانه اى،  روش  در 
منطقه جمع آورى شده، و در بخش پيمايشى، از طريق بازديدهاى 
ميدانى و مشاهدات و نظرات كارشناسان، داده ها جمع آورى  شد. 
در مرحله نخست از طريق مطالعه ميدانى در منطقه، ثبت مشاهدات 
ميدانى از طريق فيش بردارى، عكس بردارى از عوارض و پديده ها 
مخاطرات  از  ابتدايى  مطالعات  منطقه،  طبيعى  نقشه هاى  بررسى  و 
منطقه حاصل مى شود. در مرحله بعد جهت سنجش و تعيين مناطق 
نظر  مورد  نقشه هاى  و  كارشناسان  نظرات  تركيب  از  مخاطره آميز، 
مناطق  شناسايى  براى  مى شود.  استفاده  طبيعى  مخاطرات  براى 
 ARC GIS و نرم افزار (ANP) مخاطره آميز از روش تحليل شبكه اى
مقايسه  روش هاى  چارچوب  در  شبكه اى،  تحليل  مى شود.  استفاده 
زوجى قرار داشته و از طريق مقايسه زوجى معيارها و شاخص ها، 

اقدام به اولويت بندى آن مى كند. 
براى نيل به اين هدف، پس از مطالعات كتابخانه اى و ميدانى 
در  اثرگذار  و  مهم  معيارهاى  كارشناسان،  از  تعدادى  با  مصاحبه  و 
نظر  از  استفاده  با  ابتدا  و  شده  شناسايى  منطقه  طبيعى  مخاطرات 
و  شده  تعيين  معيارها  بين  روابط  پرسشنامه،  طريق  از  كارشناسان 
سپس مقايسه زوجى بين معيارها از منظر اهميت و برترى، توسط 
كارشناسان مربوطه در قالب پرسش نامه صورت مى گيرد. در نهايت 
اولويت بندى معيارها با روش تحليل شبكه اى انجام مى پذيرد. براى 
 ARC GIS هر يك از معيارها، يك نقشه و اليه اطالعاتى در نرم افزار
تهيه شده و پس از طبقه بندى بر اساس مخاطرات و تركيب اليه ها با 

اولويت بندى معيارها، مناطق مخاطره آميز شناسايى مى گردد.
ميدانى،  بازديدهاى  طريق  از  نهايت  در  آمده  دست  به  نتايج   
مى گيرد.  صورت  داده ها  اساس  بر  پايدارى  ارزيابى  و  شده  كنترل 
 – توصيفى  صورت  به  پژوهش،  اين  در  داده ها  تحليل  و  تجزيه 
مجموعه  نياز،  مورد  اطالعات  و  داده ها  تهيه  از  پس  است.  تحليلى 
مناطق  سنجش  از  حاصل  نتايج  با  مشاهدات  و  ميدانى  داده هاى 

مخاطره آميز، تركيب شده و ارزيابى پايدارى شهرى بر اساس داده ها 
صورت گرفته و پيشنهادها و راهكارهاى الزم ارائه مى گردد.

فرض  با  و  بوده  معياره  چند  بيشتر  تصميم گيرى  روش هاى 
واقعيت  به  هميشه  مورد  اين  ولى  شده  است.  بنا  معيارها،  استقالل 
انحرافى  است  ممكن  استفاده  صورت  در  بنابراين  نيست.  نزديك 
نادرست  تحليل هاى  و  ارزيابى ها  به  منجر  كه  شده  ايجاد  نتيجه   در 
بين  وابستگى  به  كه   (ANP) شبكه  تحليل  فرايند  ازاين رو  گردد. 
 ANP مدل  مى شود.  انتخاب  دارد،  تأكيد  كننده  كنترل  معيارهاى 
يا فرايند تحليل شبكه، كه در سال 2001 توسط دانشمندي با نام 
توماس ال ساعتي، در مباحث سيستم هاى اقتصادى و صنايع مطرح 
شد، چارچوبى را براى تصميم گيرى و ارزيابى مسائل و مشكالت 
با  برخورد  در  روش  اين  (رحيمى هرآبادى، 1390).  مى كند  ايجاد 
اطالعات نامشخص و محدود در موضوع، نقاط قوت خود را نشان 
مى دهد. اين روش بر پايه ى نتايج حاصل از اندازه گيرى هاى وزنى- 
نسبى ايجاد شده كه در تعيين و تخصيص منابع بر طبق اولويت هاى 
معيارها،  شبكه   از  استفاده  با    ANP مى رود.  كار  به  نسبى  وزنى- 
و  مسائل  مدلى كردن  فرايند  خوشه ها،  درون  گره هاى  و  گزينه ها 
هر  به  مى توانند  شبكه  در  عناصر  همه   مى دهد.  تعميم  را  مشكالت 
روابط  و  بازخوردها  مى تواند  شبكه  و  شوند  مرتبط  هم  به  نحوى 
و  كند(گارسيا  تركيب  باهم  را  خوشه ها  درون  و  بين  وابستگى 
ناوارو2009،١، ص29). اين روش داراى بخش هاى مختلف است 

(شباخان و همكاران2007،٢، ص1502): 
 بخش اول شامل ساختار سلسله مرتبى از خوشه ها و عناصر؛ 

 بخش دوم شامل شبكه ارتباطات و تأثير بين معيارها؛ 
 بخش سوم بازخوردهاى بين عناصر و خوشه ها؛

 در اين روش، ابتدا عناصر مؤثر بر موضوع در داخل چند خوشه 
هر  داخل  به عناصر  هم  مى توانند  مى شوند. همه عناصر  سازماندهى 
به  مى تواند  عنصر  يك  باشند.  مرتبط  ديگر  عناصر  به  هم  و  خوشه 
يك خوشه يا يك عنصر ديگر وابسته باشد. ضمن اينكه گزينه هاى 
تصميم گيرى نيز مى تواند به عناصر وابسته باشد. مقايسة زوجى بايد 
بين همه عناصر و خوشه هاى مرتبط به هم صورت گيرد (رضوانى و 
همكاران، 1392). مشابه روش AHP زوج هاى عناصر تصميم گيرى 
1.  García, Navarro, 2009
2.  Sheeba Khan et al, 2007
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مقايسه  كنترلى  شرط هاى  جهت  در  اهميت  نسبت  به  خوشه  هر  در 
زوجى  مقايسات  هدف،  در  خود  سهم  به  نيز  خوشه ها  مى شود. 
مورد  جفتى  صورت  به  نيز  عناصر  بين  درونى  وابستگى  مى شوند. 
يك  توسط  ديگر  عنصر  بر  عنصر  هر  تأثير  و  مى گيرد  قرار  آزمون 
بردار ويژه نمايش داده مى شود (نجفى، 1389، ص67). بخش نهايى 
مربوط به تشكيل ابرماتريس است. مفهوم ابرماتريس تصميم مشابه 
فرايند زنجيره اى ماركوف است. براى به دست آوردن اولويت بندى 
محلى  اولويت  بردارهاى  وابسته،  تأثيرات  با  سيستم  يك  در  كلى 
و  روابط  تمامي  مى گردد.  ماتريس  يك  مناسب  ستون هاى  وارد 
مقايسات  وسيله ى  به  تصميم گيري  سطوح  عناصر  ميان  تعامالت 
وارد  هنگام  اما  مي شود.   ارزشيابي  سوپرماتريس  روش  در  زوجي 
تصميم گيري  سطوح  عناصر  ميان  شده  انجام  زوجي  مقايسه   كردن 
در سوپرماتريس، اغلب جمع ستون ها بيشتر از 1 مي شود كه به آن 
سوپرماتريس غير وزني مي گويند. با ضرب كردن وزن هريك از 
دست  به  وزني  ماتريس  سوپر  آن ها،  با  متناظر  عناصر  در  خوشه ها 
مي آيد. در نهايت براي دستيابي به وزن نهايي  آلترناتيوهاي مسئله 
و معيارهاي تصميم گيري و حل مسئله، سوپرماتريس حد دار بايد 

محاسبه شود (حسين زاده و همكاران، 1392). 
مراحل انجام ارزيابى وضعيت مخاطرات طبيعى در منطقه  1 شهر 

تهران با مدل تحليل شبكه
طبيعى  مخاطرات  وضعيت  ارزيابى  به  ابتدا  حاضر  تحقيق  در 
منطقه 1 پرداخته مى شود. براى اين منظور از پهنه بندى مخاطرات 
منطقه با تأكيد بر مخاطرات دامنه اى استفاده مى شود. نقشه پهنه بندى 
نشان مى دهد كه هر بخش از منطقه يك در چه شرايط پايدارى قرار 

دارد. براى نيل به اين هدف اين مراحل طى خواهد شد: 
دامنه اى  مخاطرات  بر  مؤثر  شاخص هاى  و  معيارها  شناسايى 
مطالعات  بررسى  روش  سه  طريق  از  بخش،  اين  در  يك:  منطقه 
با  مصاحبه  و  ميدانى  مطالعات  و  مشاهدات  پژوهش،  سوابق  و 
و  معيارها  شهرى،  پايدار  توسعه  و  مخاطرات  حوزه  كارشناسان 

شاخص ها شناسايى خواهد شد. 
و  معيارها  بخش،  اين  در  شاخص ها:  و  معيارها  دسته بندى 
شاخص ها از منظر عامل مشابهت موضوعى و مفهومى در دسته هاى 
از  معيارها  ارزيابى  و  تحليل  كه  آنجا  از  مى گيرند.  قرار  مختلف 

طريق تحليل شبكه صورت مى گيرد، هريك از معيارها و شاخص ها 
به عنوان شناخته شده و دسته ها و گروه، در عنوان خوشه مورد نظر 

قرار مى گيرند. 

شكل1. معيارهاى مؤثر در وقوع خطر مخاطرات طبيعيشهرى در 
منطقه يك تهران منبع:  نگارندگان

خوشه ها  و  شاخص ها)  و  (معيارها  عناصر  بين  روابط  تعيين 
(گروه ها) پس از تعيين و دسته بندى عناصر، ابتدا بايد روابط بين 
معيارها مورد شناسايى قرار گيرد. در اين مرحله تعيين مى كنيم كه 
كدام يك از عناصر با عناصر ديگر در ارتباط بوده و بر آنها اثر مى 
گذارد يا اثر مى پذيرد. اين روابط و وابستگى ها مى تواند دو طرفه يا 
يك طرفه باشد و يا رابطه اى بين آنها وجود نداشته باشد. به منظور 
از  شبكه اى،  تحليل  روش  چارچوب  در  معيارها  بين  روابط  تعيين 
مدل ديماتل استفاده مى شود. دراين مدل، از طريق ماتريس، عناصر 
از  سپس  و  مى گيرد  قرار  بررسى  مورد  امر،  كارشناسان  ازطريق 

طريق نرم افزار EXCEL و MATLAB ارزيابى مى شود.
مقايسات زوجى بين عناصر و خوشه ها: پس از تعيين روابط بين 
عناصر، عناصر و خوشه هاى آن بر مبناى روابطى كه دارند، به صورت 
مقايسات زوجى و بر مبناى معيارهاى كنترلى منتخب، مقايسه و 
ارزيابى مى شوند.. همانطوركه پيشتر گفته شد مقايسات زوجى در 
تحليل شبكه اى بر اساس معيار كنترل صورت مى گيرد. تنها زمانى 
يك عنصر يا خوشه مى تواند معيار كنترلى در نظر گرفته شود كه 

اثرگذارى آن در فرايند ديماتل تأييد شده باشد.
يك  در  ماتريس  تركيب  طريق  از  عناصر:  نهايى  ارزش  تعيين 
از  عناصر  از  يك  هر  نهايى  ارزش  نهايى،  محاسبات  و  ابرماتريس 

طريق روش تحليل شبكه اى (ANP) تعيين مى شود.
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يك،  منطقه  مخاطرات  پهنه بندى  مراحل  اطالعاتى:  اليه هاى  تهيه 
از  يك  هر  براى  ابتدا  مى گيرد.  صورت   ARC GIS افزار  نرم  در 
عناصر تعيين شده، يك اليه اطالعاتى تهيه مى شود. اين اليه ها بنا 
بر مقتضاى كار، از سازمان ها و نهادهاى مربوطه تهيه شده و يا در 

نرم افزار ساخته مى شوند.
طبقه بندى اليه هاى اطالعاتى: طبقه بندى اليه هاى اطالعاتى از منظر 
هر يك از عناصر مورد نظر ممكن است شرايط متفاوتى داشته باشد. 
در اين مرحله بايد هر يك از عناصر يا معيارها كه اليه هاى اطالعاتى 
مربوطه آن نيز تهيه شده است، از نظر وضعيت و درجه اهميت براى 
مخاطرات طبيعى، طبقه بندى شود. بخش هايى كه اهميت بيشترى 
براى مخاطرات دارد، امتياز بيشترى را به خود اختصاص خواهد داد.

تلفيق و تركيب اليه ها با ارزش هاى عناصر: در مرحله پايانى، از 
طريق ابزار Raster Calculator در نرم افزار، ارزش و وزن هر يك 
با  اليه ها  آن،  از  پس  مى شود.  داده  اختصاص  اليه  هر  به  عناصر  از 
طبيعى  مخاطرات  نهايى پهنه بندى  اليه  تا  مى شود  تركيب  يكديگر 

حاصل گردد.

با  شده  تهيه  نهايى  اليه  منطقه:  مخاطرات  نهايى  نقشه  تهيه 
نمايش  را  منطقه  در  مخاطرات  درجات  متفاوت،  رنگى  طيف هاى 
مى دهد. مى توان اين اليه در سه طبقه مخاطرات باال، نسبى و پايين 

طبقه بندى كرد و از اين طريق مورد تحليل قرار داد. 
 

يافته ها
ارزيابى و پهنه بندى مخاطرات طبيعى منطقه يك شهرتهران

پس از تعيين روابط بين معيارهاى مؤثر در خطر مخاطرات طبيعى 
طريق  از  عنصر  هر  اولية  ضرايب  تعيين  و  پرسشنامه  از  استفاده 
مقايسه هاي زوجى كه بر پاية پرسشنامه انجام شد، ضرايب به دست 
آمده از مجموعة عناصر در يك ابرماتريس گردآورى شد و در نهايت 
ابرماتريس  ابتدا  مربوطه،  نرم افزار  در  رياضى  عمليات  از  استفاده  با 
غير وزنى و سپس ابرماتريس وزنى تشكيل شد. درنهايت با استفاده 
حدى  ابرماتريس  داده ها،  نرمال سازى  از  پس  ابرماتريس،  دو  اين  از 
همة  براى  را  يكسان  ضريب  يك  ابرماتريس،  اين  شد.  تشكيل 

عناصر مورد مطالعه نشان مي دهد(جداول 3 تا 5). 

جدول 3. ابرماتريس غيروزنى عناصر مورد مطالعه در وقوع مخاطرات طبيعى منطقه 1
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بايد  عنصر،  هر  نهايى  ضريب  آوردن  به دست  براى  نهايت  در 
ضريب  بر  را  حدى  ابرماتريس  جدول  از  آمده  به دست  ضرايب 
خوشه ها ضرب كرد تا ضريب نهايى هر عنصر به دست آيد. چنان كه 
شيب  ميزان  مخاطره زا،  عناصر  ميان  در  مي دهد،  نشان  عناصر  اين 
منطقه  مخاطرات  وقوع  عملكرد  در  را  نقش  بيشترين  ليتولوژى  و 
برعهده داشته اند؛ زيرا در ارتباط نزديكى با ضريب فاصله از مراكز 

مسكونى هستند (شكل 6). 

جدول4. ابرماتريس وزنى عناصر مورد مطالعه در وقوع مخاطرات طبيعى منطقه 1

جدول5. ابرماتريس حدى عناصر مورد مطالعه در وقوع مخاطرات طبيعى منطقه 1

پس از به دست آوردن ضرايب نهايى حاصلة هر عنصر با مدل 
ANP، اين ضرايب بر الية اطالعاتى هر عنصر اعمال شده و نقشة 

اين  از  پيش  اما  آيد.  به دست   ARC GIS نرم افزار  در  آن  نهايى 
طبقه بندى  ارزش  ميزان  لحاظ  از  بايد  اطالعاتى  اليه هاى  اين  كار، 
داد.  انجام  منطقه  بر  را  نهايى  تحليل  بتوان  تا  گردد  هم ارز  و  شده 

خصوصيت هاي اين اليه ها در جدول 7 درج شده است.
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جدول7. خصوصيت هاي اليه هاى مؤثر در وقوع مخاطرات طبيعى(زمين لغزش) منطقه 1
توضيحاتمعيارها

ميزان شيب

از نظر مخاطرات طبيعى،  شيب ها  به مقادير كمتر از10 درجه، 10 تا 20 درجه، 20 تا 50 درجه، 50 تا 70 درجه و بيش از 70 درجه طبقه بندى شده است.  با 
توجه به خصوصيات شيب هاى دامنه اى در مطالعات شهرى،  بر اساس استاندارد ارائه شده از طرف اتحاديه جغرافيايي بين المللي، حداكثر شيب زميني نبايد از 
11 درجه تجاوز كند. البته بسته به شرايط محيط اين مقدار اندكي تغيير مي كند.  شيب 8 درجه يا 15درصد به عنوان حد فوقاني شيب قابل اجرا براي ساخت و 
سازهاي شهري در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضربخش اعظم منطقه يك، شيب كمتر از 10 درصد دارند و بخش هايى از مناطق ممتد شمالى و بخش 
هايى از چيذر و قيطريه، نيز بين10 تا 20 درصد شيب دارند. پر شيب ترين بخش منطقه، مربوط به دركه و مجاورت نياوران است كه بعضا داراى شيبى بيش 
از 50 درصد مى باشند. اليه شيب با توجه استاندارد ها و اقتضاى كار به 5 دسته تقسيم گرديد. شيب  مناطقى كه داراى شيب باالترى بودند، از منظر مخاطرات 

طبيعى، اهميت باالترى داشتند. 

از منظر جهت شيب، مستعد ترين شيب براى ناپايدارى دامنه اى، شيب شمالى مى باشد. در منطقه يك، تنها بخش محدودى در چيذر و باغ فردوس، جهت شيب به جهت شيب
صورت شمالى است و بيشتر شيب ها جنوبى و جنوب غربى و شرقى است. اين مسئله نشان مى دهد كه از منظر جهت شيب، منطقه در شرايط پايدارى قرار دارد. 

كاربري زمين

هر نوع كاربرى مى تواند درجه اى از مخاطرات را به همراه داشته باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه كاربرى هاى كه جمعيت انسانى را در خود جاى داده 
اند، براى برنامه ريزان توسعه پايدار شهرى، اهميت بيشترى دارند. به همين دليل مناطق مسكونى از اهميت بااليى در زمينه مخاطرات برخوردار است و تاجاييكه 
مقدور است ساخت و سازهاى انسانى بايد به دور از مخاطرات دامنه، زمين لرزه و غيره باشد. در اولويت دوم خدمات تجارى، ادارى و درمانى، از آنجايى كه با 
فعاليتهاى روزانه انسان و همچنين وضعيت درمانى آنها سر و كار دارند، نيز در زمينه مخاطرات حائز اهميت است. مناطق تفريحى و ورزشى مثل سالن هاى ورزشى، 
پارك هاى تفريحى نيز به دليل تجمع مردم و گردشگران در استفاده از آنها در اولويت سوم قرار دارد و كاربرى هاى تاريخى و مذهبى و فضاهاى سبز و زراعت 

و باغدارى در اولويت هاى آخر قرار دارند.

ليتولوژي

جنس مقاومت سنگ ها از   اصلي ترين عوامل در ايجاد مخاطرات دامنه اى محسوب مي شود. با توجه به ميزان حساسيت سازندها نسبت به ناپايدارى دامنه اى به 
هركدام از واحدهاي ليتولوژي امتيازي بين 1 تا 10 داده شده و بر اين اساس اليه  پتانسيل خطرات دامنه اى نسبت به عامل ليتولوژي تهيه شده است. در محدوده 
شهرى منطقه يك تهران، چهار نوع اليه اصلى زمين شناسى قابل تشخيص است:  توف سبز با ميان اليه شيل- توف سبز با ميان اليه آندزيتى-  شيل سياه با ميان 

اليه توف- پادگانه و سنگ هاى رسوبى. 

فاصله از مركز مسكوني
در تهيه  نقشه  نهايى مخاطرات منطقه 1 شهرى تهران فاصله از مراكز مسكونى، عنصر انسانى بسيار مهمى  محسوب مى شود به ويژه اين كه اين منطقه داراى 
محدوده  نامتجانسى از نظر  مورفولوژى شهر است و از پراكندگى بااليى برخوردار است و از اين رو در تحليل مخاطرات، دورى و نزديكى به اين عنصر نقش بسيار 

مهمى را در برنامه ريزى هاى محيطى  منطقه از منظر مخاطرات دامنه اى ايفا مى كند. 

فاصله از گسل

تراكم سيستم درزه ها و گسل ها نقش موثرى در افزايش ناپايدارى دامنه ها دارند. نقشه  تراكم گسل و فاصله از گسل هاى در محدوده  شهرى منطقه يك حائز اهميت 
است. بسيارى از سازه هاى شهرى بر روى گسل ها ساخته شده و اين مسئله موجب بروز مخاطرات متعددى مى شود. سه گسل مهم شهر تهران در شمال، مركز و 
جنوب اين شهر قرار دارد. نقشه زير، فاصله مناطق مختلف منطقه يك را از گسل نشان مى دهد. در طبقه بندى هاى صورت گرفته براى اليه فاصله از گسل، به 

مناطقى كه فاصله كمترى با گسل داشتند، ارزش بيشترى داده شد و مناطق با فاصله بيشتر، در اولويت هاى آخر قرار گرفتند. 

از آنجا كه پراكندگي دامنه هاى ناپايدار، ارتباط تنگاتنگي  با سيستم آبراهه دارد. اين پديده را مي توان به دو عامل اصلى نسبت داد. تراكم باالي آبراهه ها و فاصله از  آبراهه
زيرشويي ناشي از آبراهه ها. در محدوده  مورد مطالعه سه آبراهه مهم در جهت شمال به جنوب قرار دارند. نقشه زير فاصله از آبراهه نشان داده شده است: 

ميانگين بارش ساالنه

متوسط بارش ساالنه گوياى نوع اقليم منطقه است وافزايش آن مى تواند در قالب لغزش، براى منطقه يك مخاطره آميز باشد. نقش متوسط بارش ساالنه منطقه 
يك، از طريق ميزان بارش ساالنه ايستگاه هاى مجاور استخراج شد؛ همانطور كه داده ها نشان ميدهد، نيمه شرقى منطقه يك، بارشى بيشتر از400 ميليمتر در سال 
دارند در حاليكه اين مقدار به سمت غرب به كمتر از 350 ميليمتر مى باشد. در طبقه بندى اين اليه، بيشترين ارزش به مناطقى اختصاص داده شد كه بارشى 

بيشتر از 400 ميليمتر داشتند. 

براي اين امر، ابتدا اليه هاى بردارى كاربرى زمين و داده هاى ليتولوژى به الية رسترى تبديل شده و در ادامه با استفاده از اليه هاى بردارى 
گسل، آبراهه و راه، الية رسترى حريم براى هر كدام تهيه شد. الية رسترى شيب و جهت شيب از نقشة رقومى ارتفاعى (DEM) 30 متر كشور 

شكل 6. نمودار مقايسة ميزان متغيرها و ضرايب مؤثر در تحليل وقوع مخاطرات دامنه اى در محدودة مورد مطالعه
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بارش  داده هاى  ميان يابى  طريق  از  هم  ساالنه  بارش  متوسط  الية  و 
ايستگاه هاى اقليمى اطراف منطقه به دست آمد. پس از تهية اليه هاى 

رسترى مربوطه، اين اليه ها بر حسب ميزان و نوع تأثيرگذارى آن بر 
موضوع و منطقه، در قالب نقشه هاي شكل شماره 8 طبقه بندى شدند. 

نقشة جهت شيب                                                                                   نقشة ميزان شيب

نقشة فاصله از گسل                                                                             نقشة داده هاى ليتولوژى

نقشة ميانگين بارش ساالنه                                                                        نقشة كاربرى اراضى

نقشه فاصله از مراكز مسكونى                                                                نقشه فاصله از آبراهه
شكل8. نقشه اليه هاى اطالعاتى مؤثر در وقوع مخاطرات دامنه اى منطقه يك تهران منبع:  نگارندگان
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لغزش  زمين  مخاطرات  رويكرد  با  پايدارشهرى  توسعه  ارزيابى 
شهرى 

كالن شهر تهران به عنوان پايتخت ايران به لحاظ اين كه 12 درصد 
و با سير افزايشى بيشتر از جمعيت كل كشور را در خود جاى داده 
است، در اين صورت اگر حادثه اي طبيعي در آن اتفاق بيافتد چه 
بسا كه عواقب سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... بسيار بحرانى را 
كاهش  راستاي  در  بنابراين  باشد.   داشته  همراه  به  كشور  سطح  در 
آسيب پذيري شهر تهران و به منظور توسعه آن (در صورت قابليت) 
قبل از هرگونه برنامه ريزي و تصميم گيري الزم است تصوير روشن 
اقليمى،  مسائل  جمله  از  و  طبيعي  قابليت هاي  و  محدوديت ها  از 
ژئومورفولوژى، زيست محيطى و... آن در الگوهاى برنامه ريزى شهرى 
به دست آيد (صفاري، 1387). براي رسيدن به اين مهم، انجام چنين 
پژوهشي ضروري به نظر مي  رسد تا بتواند مبناي گام هاي بعدي از 
بررسي هايي  چنين  بگيرد.  قرار  توسعه  جامع  طرح هاي  تهيه  جمله 
منابع  و  گوناگون  اراضي  از  صحيح  بهره برداري  چگونگي  منظور  به 
طبيعي موجود، اختصاص واحدهاي محيطى به كاربري هاي مناسب 

در نتيجه برنامه ريزي هاي عمراني ضروري است. 
سياست،  تابع  گذشته،  قرن  يك  طى  تهران  كالن شهر  توسعه 
انسان  منطقى  غير  استفاده  است.  نبوده  جانبى  همه  و  جامع  طرح 
از  نخست  است.  بررسى  و  بحث  خور  در  جنبه  دو  از  سرزمين  از 
نحوه  يا  و  سرزمين  اداره  مورد  در  نادرست  مديريت  اجراى  جنبه 
بهره بردارى از آن مربوط مى شود؛ و ديگر در خصوص نادرستى نوع 
طبيعى  محيط هاى  برخى  مى كند.  پيدا  مصداق  سرزمين  از  استفاده 
ديگر  برخى  در  و  است  توسعه  باالترين  مهياى  خسران  كمترين  با 
كمترين توسعه در آن منجر به خرابى محيط زيست مى شود(صفارى 

و مقيمى، 1388). 
امروزه، كالنشهري نظير تهران با مشكالت و مسائل عديده اي 
افزايش  ژئومورفيك،  توازن  كاهش  جمعيت،  افزايش  همچون 
بستر  شدن  ناپايدارتر  مؤيد  همگي  كه  سطح  واحد  بر  وارده  بار 
كنوني،  شهري  برنامه ريزي  در  است.  تهران  همچون  شهري  طبيعي 
شهرى)  پايدار  توسعه  الگوهاى  (يعنى  آينده  توسعه  و  كالن شهرها 
مديريت  آن  دنبال  به  و  است  نشده  چنداني  توجه  مسئله  اين  به 
شهري اين كالن شهر فاقد ابزار الزم جهت هدايت و انطباق زندگي 

شهري ساكنان خود با توان طبيعي و ژئومورفولوژيك منطقه است. 
اليه هاي  روي  بر  و  مركزي  البرز  جنوبي  دامنه  در  تهران  كالن شهر 
ژئومورفولوژيك  واحدهاي  است.  يافته  توسعه  مختلف  آبرفتي 
از  مخروط افكنه اي)  و  كوهپايه اي  تهران(كوهستاني،  شهري  قلمرو 
بسترهاي مهم تغييرات هستند. تغيير در اين واحدها يا عوامل جانبي 
آنها موجب بروز تغييرات در سايه حلقه هاي سامانه طبيعي شده و در 
نهايت ديناميك و مورفوژنز شهري را دچار تغيير كرده است. بعضي 
از اقداماتي كه در راستاي توسعه و عمران كالن شهر تهران صورت 
گرفته با ديناميك و پويايي محيط هاي طبيعي تداخل پيدا كرده و به 
اين جهت بسياري از اصول و نكاتي كه به تعادل مورفوديناميك اين 
پهنه شهري برمي گردد، رعايت نشده است (ضياييان فيروزآبادى و 
همكاران، 1391).  به همين دليل مخاطرات طبيعى از عوامل مسلط 

در اين فرايند قلمداد مى شود. 
جامع  مدل  يك  از  استفاده  و  ميدانى  پايش  از  آنچه 
در  شبكه)  تحليل  فرايند  مبتنى  تحليل هاى  تصميم گيرى(يعنى 
منطقه شهرى تهران مبتنى بر موضوعيت مخاطرات طبيعى صورت 
گرفت، مبين اين نكته است كه مخاطرات دامنه اى در اين محدوده 
منطقه  اين  در  شهرى  پايدار  توسعه  بازدارنده  عوامل  اصلى ترين  از 
به  كه  شهرى  فرسوده  بافت هاى  سوى  ديگر  از  مى شود.  محسوب 
منطقه  نوين  هويت  و  روستاشهرى)  ده شرى(بافت  هويت  دليل 
بستر  ساختار  و  تاريخچه  منطقه  اين  برج)  و  مرتفع  (ساختمان هاى 
اصلى اين منطقه بوده است؛ به ويژه در محالتى چون دركه، تجريش 
اين  شهرى  برجسته  چشم انداز  از  جماران  محله  ويژه  به  و  دربند  و 
محدوده از كالن شهر تهران است كه خود ادعاى محكمى بر استعداد 
آسيب پذيرى توسعه شهرى منطقه 1 تهران است. اما آنچه بيشتر در 
دهه هاى اخير در منطقه 1 تهران مسلط شده است، افزايش ساخت 
استاندارد  غير  شيب هاى  در  باال  ارتفاعات  با  شهرى  سازهاى  و 
با  را  تهران   1 منطقه  شهرى  پايدار  توسعه  كه  است.  شهرسازى 
چالش هايى اساسى به ويژه در زمينه مديريت بحران و خدمات رسانى 
در مواقع بحرانى روبرو ساخته است.  در مجموع براساس مطالعات 
مطرح  موارد  مى توان  پژوهش،  اين  در  شده  انجام  ارزيابى هاى  و 
در  شهرى  پايدار  توسعه  بازدارنده  عوامل  ترين  مهم  از  را  زير  شده 
چارچوب تسلط مخاطرات طبيعى به ويژه مخاطرات دامنه اى منطقه 
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به شمار آورد: 
الف- وزن ساخت و ساز شهرى و تشديد مخاطرات طبيعى(برنامه 

ريزى نادرست مسكن) 
در ايران، همانند كشورهاي ديگر رو به پيشرفت، در چند دهه 
گذشته، تمركز روزافزون جمعيت در كالن شهرها، اين شهرها را با 
مشكالت بسياري ازجمله، تأمين مسكن مناسب رو به رو كرده و به 
تبع آن، ناپايداري در شهرها در ابعاد گوناگون و مناطق اطراف را 
نيز در پي داشته است. مقوله مسكن، گسترده و پيچيده است و ابعاد 
گوناگوني دارد و نمي توان تعريف واحدي از آن ارائه كرد؛ مسكن 
اساسي  و  اوليه  نياز  سرپناه،  عنوان  به  و  است  فيزيكي  مكان  يك 
يك  مسكن  عامِّ  مفهوم  و  تعريف  واقع،  در  مي شود.  شمرده  خانوار 
واحد مسكوني نيست، بلكه كلِّ محيط مسكوني را شامل مي شود. 
نيز  را  مسكوني  محيط  كلِّ  فيزيكي،  مكان  بر  افزون  مسكن  مفهوم 
فراتر  و  متنوع  ابعادي  با  گسترده  مقوله اي  داراي  و  مي گيرد  بر  در 
به  انسان  اساسي  نيازهاي  مسكن  در  است.  فيزيكي  سرپناه  يك  از 
اثر  انسان  زندگي  كيفيت  به  بدين گونه،  و  مي رسد  رضايت  مندي 
ارتباط  در  صحيح  طور  به  زندگي  ضمانت  با  مي تواند  و  گذاشته 
در  آن  برنامه ريزي  و  مسكن  به  توجه  لزوم  بنابراين،  گيرد.   قرار 
مّلي،  برنامه ريزي هاي  چهارچوب  در  شهري  پايدار  توسعه  راستاي 
از  بهره گيري  تا  مي شود  احساس  پيش  از  بيش  شهري،  و  منطقه اي 
برطرف  را  شهروندان  مشكالت  برنامه ريزي،  تكنيك هاي  و  دانش 
براي  رفاه،  و  آسايش  و  امنيت  با  همراه  محيطي  نتيجه،  در  و  كرده 
.بدين  ص192)   ،1391 انصارى،  و  (حكمت نيا  شود  فراهم  آنان 
ترتيب سياست برنامه ريزى مسكن مبتنى بر پايدارسازى الگوهاى 
فرايند  اين  در  اختالل  صورت  در  كه  است  اقتصادى  و  اجتماعى 
آورد.  خواهد  بار  به  را  طبيعى  مخاطرات  جمله  از  متعددى  مسائل 
اين  از  قيمت  افزايش  دليل  به  شهرى  ساز  و  ساخت  وزن  افزايش 
گونه الگوهاى ناصحيح در برنامه ريزى مسكن محسوب مى شود كه 
از زمره داليل اصلى در عدم دستيابى به توسعه پايدار شهرى منطقه 

1 تهران است. 
قرار  توجه  مورد  مسكن  برنامه ريزى  سياست هاى  در  آن چه 
مى گيرد نقش مستقيم قيمت زمين - به ويژه در شمال شهر تهران 
كه منطقه اى پايكوهى است- در نوع ساخت و ساز است كه به وطر 

طبيعى موجحب رشد عمودى ساختمان ها شده است و به اين دليل 
را  لغزشى  آسيب پذيرى  شهر (كه  عمودى  رشد  پايكوهى،  نقاط  در 
دو چندان خواهد كرد) صورت مى گيرد و همچنان افزايش مى يابد 
تا حداكثر استفاده از زمين صورت بگيرد. اين امر سبب مى شود كه 
در اين نقاط يعنى روى دامنه ها وزن ساخت و ساز بر روى دامنه 
افزايش  يابد و تحت تأثير شيب توپوگرافى و بعضا همسويى شيب 
شهرى  فاضالب هاى  نفوذ  آب هاى  اثرگذارى  و  دامنه  با  ساختمانى 
محله هاى  بيشتر  شود.  تشديد  حركات  نوع  اين  جذبى،  چاه هاى  و 
و  جماران  دركه،  سوهانك،  گالبدره،  نظير  تهران   1 منطقه  شهرى 
... با اين معضل مواجه اند. آنچه از مطالعات و پهنه بندى ها به همراه 
است  موضوع  اين  نشان دهنده  گرفته  صورت  ميدانى  پايش هاى 
نوع  به  متعددى  واكنش هاى  شهرى  دامنه هاى  محيطى  ظرفيت  كه 
برنامه ريزى هاى مسكن و نوع ساخت و ساز نشان مى دهد. به عبارت 
ديگر بافت فرسوده شهرى در منطقه 1 و سكونتگاه هاى مرتفع ساخته 
شده در دهه هاى اخير و در حال ساخت هر كدام تأثير متفاوتى بر 
بافت  رويكرد  اين  در  طورى كه  به  مى گذارد.  برجاى  دامنه ها  روى 
سبك  سازه هاي  در  شده  ثبت  ناپايداري هاي  با  محدوده  فرسوده 
وزن تر همسويي دارد. در مقابل وقوع ناپايدارى هاى دامنه اى بيشتر 
بتني  اسكلت  و   20 باالي  طبقات  تعداد  با  كه  است  سازه هايى  در 
ساخته شده اند و با وجود تازه ساز بودن ناپايداري سطحي در آن رخ 
مى نمايد. از نمونه بارز آن مي توان به ساختمان هاى متعدد مسكونى و 
تجارى در محالت گران  قيمت منطقه 1 از قبيل پارك وى، زعفرانيه، 
الهيه  و... نام برد. بنابراين مى توان گفت كه وزن ساخت و سازهاي 
در  بلكه  باشد،  مؤثر  ناپايداري ها  بروز  در  مي تواند  تنها  نه  شهري 
تشديد آن نيز نقش به سزايي دارد. زيرا توزيع ناپايداري هاي مبتني 
بر ساخت و ساز  غير از بافت فرسوده فقط در مناطق مسكوني با 
تراكم باال(تعداد طبقات باالتر) قابل مشاهده است. از طرف ديگر 
در  بيشتر  آسيب پذيرى  بر  افزون  مرتبه  بلند  ساختمان هاي  احداث 
برابر مخاطرات طبيعى، موجب ايجاد اختالل در عملكرد تأسيسات 
خدمات رساني شهري و تغيير ناهمگون و ناسازگار در بافت شهري 
را فراهم مى كند و به نوعى مديريت بحران را با چالش هايى اساسى 

روبرو مى كند(شكل 9 و شكل 10). 
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شكل 9: نمونه اى از سكونتگاه هاى در حال احداث با وزن ساخت و ساز 
باال  بر اراضى ناپايدار منطقه 1 تهران (محله  جماران)(عكس از نگارنده)

شكل 10: نمونه اى از سكونتگاه هاى در حال ساخت و ساز  با رشد 
عمودى  بر اراضى ناپايدار و آبرفتى كوهپايه هاى تهران(ميدان 

دربند(عكس از نگارنده)

ب- مسائل بافت هاى فرسوده شهرى در برابر مخاطرات طبيعى 
تغييرات  دستخوش  راه ها،  توسعه  و  ماشين  ورود  با  شهرها  بيشتر 
تغيير  آنها  شالوده  و  شده  اوليه  و  ارگانيك  ساختار  در  اساسى 
ويژه،  اقدامات  و  تدبير  بدون  محالت  سازمان  فروپاشى  است.  يافته 
شهرنشينى  جديد  تحوالت  عرصه  در  را  خاصى  مشكالت  و  مسائل 
بروزمى دهد. به طورى كه بافت قديمى و فرسوده شهرى در محالت 
اين  استقرار  مراكز  جمله  از  تهران   1 منطقه  كه  طورى  به  قديمى( 
گونه بافت هاى فرسوده شهرى است) دربردارنده مسائل و مشكالت 
در هم تنيده كالبدي، اجتماعى، اقتصادي و محيط طبيعى است و 
همين  به  است.  بافت ها  گونه  اين  بيشتر  آسيب پذيرى  آن  نتيجه 
دليل آسيب شناسى مداخله در نوسازي بافت هاي قديمى از مراحل 
مهم برنامه ريزي شهري است كه به طور سيستماتيك به بررسى و 
تحليل آسيب هاي كالبدي- فيزيكى، آسيب هاي اجتماعى، اقتصادي 
و فرهنگى در ساختار فضايى شهر است(شماعى و پوراحمد، 1384، 

ص101). 

يكي  به  شهرها  ناكارآمد  و  فرسوده  بافت هاي  موضوع  امروزه 
موضوعات كليدي و عوامل بازدارنده در زمينه راهبردهاي توسعه 
شهري تبديل شده است(عيسى لو و همكاران، 1393، ص58). اين 
موضوع در عرصه تسلط مخاطرات طبيعى موضوع و مسائل خاص 
لغزش هاى  به ويژه  طبيعى،  مخاطرات  مى آورد.  وجود  به  را  ديگرى 
آن  مراكز  از  يكى  در  كه  فرسوده،  بافت هاى  با  مناطق  در  شهرى 
ساختمان  دليل  به  شده است  واقع   1 منطقه  در  تهران  كالن شهر  در 
غير مستحكم با مصالح سست تر و آسيب پذيرتر نسبت به بافت هاى 
مى آورد.  وجود  به  را  بيشترى  مخاطره آميز  تأثيرات  شهرى  نوين 
بنابراين ساماندهى اين بافت ها مى تواند يكى از موارد قابل توجه در 
ارزيابى توسعه پايدار شهرى در منطقه 1 تهران با رويكرد مخاطرات 

طبيعى باشد.

شكل11: نمونه اى از بافت هاى فرسوده سكونتگاه هاى مستقر در 
منطقه 1 تهران (محله جماران) عكس از نگارنده

شكل 12: نمونه اى از سكونتگاه هاى شكننده  با بافت فرسوده مستقر 
بر اراضى ناپايدار و آبرفتى (محله گالبدره) عكس از نگارنده

ج- شيب هاى غير استاندارد و آسيب هاى آن در توسعه پايدار 
شهرى 

همانطوركه پيش از اين در بخش نقش شيب در ارزيابى مخاطرات 
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وقوع  عوامل  مهم ترين  از  شيب  عامل  شد.  اشاره   1 منطقه  طبيعى 
مخاطرات طبيعى به ويژه لغزش ها و ساير مخاطرات دامنه اى در اين 
منطقه محسوب مى شود. بدين ترتيب توسعه پايدار شهرى نمى تواند 
با برنامه ريزى شهرى و شهرسازى بر خالف رعايت اصول استانداردهاى 
حال  در  باشد.  بين المللي  جغرافيايي  اتحاديه  طرف  از  شده  ارائه 
كالن شهر  نقاط  بيشتر  در  عنوان  هيچ  به  شده  ارانه  الگوهاى  حاضر 
تهران تناسبى با شيب استاندارد 11 و كمتر از آن ندارد. مطالعات 
ميدانى نگارنده نيز از محالت مختلف منطقه شهرى، صحت اين ادعا 
را به وضوح نشان داد. امروزه منطقه 1 تهران با ساختمان هاى احداث 
غير  شيب هاى  در  كه  است  روبرو  متعددى  ساخت  حال  در  و  شده 
استاندارد استقرار يافته اند و كنترلى در چارچوب مديريت محيطى 
دست  اين  نمايانگر  زير  تصاوير  نمى گيرد.  صورت  عرصه  اين  در 
تهران   1 منطقه  محالت  در   شهرى  پايدار  توسعه  بازدارنده  مسائل 

است(شكل هاى 13 و 14).   

شكل13: نمونه هاى برجسته شيب هاى غير استاندارد شهرى(محله 
گالبدره) عكس از نگارنده

د- آسيب پذيرى لغزشى سكونتگاه ها 
مناظر  داراى  لغزش  مستعد  دامنه هاى  طبيعى،  مخاطرات  ديدگاه  از 
معينى هستند؛ شيب زياد، ارتفاع باال، تمركز آب خاك، پوشش خاك 
مى يابد،  بروز  رگبار  به صورت  بيشتر  كه  ساالنه  بارش هاى  و  هوازده 
همچنين  است.  شهرى  محيط هاى  در  زمين لغزه  مستعد  شرايط  از 
برخى فعاليت هاى انسانى و شهرسازى نظير حفر دامنه ها، زه كشى 
نادرست يا از بين بردن پوشش گياهى از اهميت ويژه اى برخوردار 
موضوعات  جمله  از  ص225).   ،1377 دوركمپ،  و  است(كوك 
برجسته مربوط به مخاطرات طبيعى به ويژه خطرات دامنه اى از منظر 
ارزيابى توسعه پايدار تهران در منطقه 1، تحليل آسيب پذيرى لغزشى 

برنامه ريزى  چارچوب  در  شهرى  توسعه  با  تعامل  در  سكونتگاه ها 
شهرى است.

مناطق  اين گونه  جستن  دورى  و  شناسايى  راهكارها  از  يكى   
را  پرخطر  و  مستعد  مناطق  مى توان  راستا  اين  در  است.  مستعد 
شهرسازى  صحيح  اصول  كارگيرى  به  همچنين  كرد.  شناسايى 
نوع  اين  راهكارهاى  ديگر  از  ناپايدار  مناطق  پايدارسازى  و 
همراه  به  ايران  كوهستانى  عمدتا  توپوگرافى  است.  آسيب شناسى 
در  باال  تنوع  و  بسيار  خيزى  لرزه  و  ساختى  زمين  فعاليت هاى 
وسيعى  طيف  براى  را  بالقوه  شرايط  زمين شناسى،  و  اقليم  ساختار 
از لغزش هاى شهرى فراهم مى كند. در اين ميان كوهپايه هاى شهر 
قرار  وضعيت  اين  اوج  در  تهران  منطقه 1  كه  اين  ويژه  (به  تهران 
دارد) به دليل مجاورت با گسل هاى فعال و شيب نسبتا زياد شرايط 
مناسبى را براى رخداد لغزش هاى دامنه اى شهرى ايجاد كرده است. 
از سوى ديگر به دليل رشد جمعيت و تراكم نامتجانس شهرى در 
دهه هاى اخير، روند ساخت و سازهاى شهرى در مناطق كوهپايه اى 
زيادى  سرعت  با  تهران  كالن شهر  شمالى  بخش هاى  ماهورى  تپه  و 
براى  بااليى  طبيعى  استعداد  منطقه  اين  در  است.   گرفته  صورت 
سكونتگاه ها  تهديد  در  مؤثر  عاملى  و  دارد  وجود  لغزش  رخداد 

محسوب مى شود (صفارى و مقيمى، 1388).  
شهرها به نسبت افزايش جمعيت ساكن در آن گسترش مى يابد. 
اين موضوع در صورتى كه با رشد بى رويه جمعيت و نيز همزمان 
ممكن  باشد،  همراه  مسكن  ساخت  براى  شهرى  اراضى  افزايش  با 
است مناطق بالقوه خطرزا داراى استعداد زمين لغزش در اين فرايند 
به فراموشى سپرده شده و توسط اراضى شهرى اشغال شود. در اين 
محدوده ها توسعه كاربرى هاى مختلف شهرى از جمله كاربرى هاى 
گرفته  صورت  مى شود)  مشاهده  نيز  برج  صورت  به  (كه  مسكن 
است. بديهى است اين واحدهاى مسكونى در معرض آسيب پذيرى 
ناشى از حركات زمين لغزش احتمالى قرار دارند. انطباق خط حريم 
است)  شده  تعريف  شهردارى  توسط  تهران (آنچه  شهر  كالن  فعلى 
خط  دو  اين  مى دهد  نشان  باال،  به  متوسط  خطر  پهنه هاى  مرز  با 
انطباق مناسبى با هم ندارند. اين موضوع نشان دهنده عدم شناخت از 
ماهيت و ضرورت هاى دانش مخاطرات است، كه متاسفانه به خوبى 

با خط مشى هاى شهردارى ها و مديران شهرى هم خوانى ندارد. 
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با توجه به توسعه روز افزون فيزيكى كالن شهر تهران و تمايل 
محور  در  تهران   1 منطقه  كه  پايكوهى  نقاط  در  اسكان  به  عمومى 
اين توجه قرار دارد- به دليل دماى به نسبت پايين، بارش بيشتر، 
و  مساعد  شهرى  مناظر  و  چشم انداز  متراكم ،  گياهى  پوشش  وجود 
كاهش برخى مخاطرات طبيعى نظير سيل گيرى- پيش بينى مى شود 
در آينده عامل انسانى و فعاليت هاى او نقش مؤثرى در وقوع اين 
حركات  شهرى،  مختلف  كاربرى هاى  با  و  مى كنند  ايفا  حركات 
لغزشى بيشترى در اين نقاط رخ دهند(صفارى و مقيمى، 1388). 

شكل 14: نمونه اى از مساكن وياليى آسيب پذير و در آستانه لغزش 
در منطقه 1 تهران (محله جماران) عكس از نگارندگان

نتيجه گيرى   
مطالعات انجام شده، نقشه نهايى مخاطرات منطقه يك شهر تهران را 
نشان مى دهد كه بيش از نيمى از اين منطقه، در شرايط مخاطره آميز 

خطرات دامنه اى قرار دارد(شكل15). 

شكل 15: نقشه پراكندگى ميزان خطر در منطقه يك تهران منبع:  
نگارندگان

وضعيت  منطقه  در  مخاطره  ميزان  درصد  شكل 16  به  توجه  با 
بحرانى  مديريت  لزوم  و  مى نهد  روى  پيش  را  كننده  نگران  بسيار 

هوشمند را براى منطقه مى طلبد.

شكل16: نمودار  درصد ميزان خطر در منطقه يك تهران منبع:  
نگارندگان

منطقه  وضعيت  به  نگاهى  با  خطر(شكل15)  ميزان  نقشه  در 
از  منطقه  شهرى  فضاهاى  مى شود  مشاهده  فردوس،  باغ  و  تجريش 
به  عمل  در  شهرى  پايدار  توسعه  و  نبوده  برخوردار  الزم  پايدارى 
گسل  مجاورت  در  طرف  يك  از  مناطق  اين  است.  نپيوسته  وقوع 
قرار دارند و از طرفى به آبراهه ها نزديك هستند. افزون بر اين بايد 
به بافت هاى فرسوده اشاره كرد. بخش هايى از منطقه تجريش، چيذر 
و قيطريه داراى بافت هاى فرسوده هستند كه به طبع استحكام الزم را 
ندارند. وجود آبراهه و گسل و بافت هاى فرسوده در كنار شيب هاى 
شمالى محدود در اين منطقه، زمينه مناسبى را براى وقوع مخاطرات 
طبيعى فراهم مى آورد. در حالى كه تراكم جمعيت و مناطق مسكونى 
در اين منطقه باال است و فعاليت هاى خدماتى و تجارى و همچنين 

درمانى نيز نمود بيشترى دارد. 
درجه  مخاطره اى،  نوع  هر  وقوع  صورت  در  كه  است  بديهى 
آسيب پذيرى اين نواحى و ميزان خسارات مربوطه باالتر است. البته 
وجود فضاهاى سبز طبيعى در اين ناحيه كمى اميدواركننده است؛ 
خدماتى  و  ادارى  و  مسكونى  سازهاى  و  ساخت  روند  استمرار  اما 

نگران كننده است. 
دارد  قرار  منطقه  شمالى  بخش  در  نگران كننده  بيشتر  مسئله 
جايى كه در مجاورت منطقل كوهستانى توچال قرار دارد و نزديكى 
آن به آبراهه ها و فعاليت گسل هاى كوچك و بزرگ مخاطره آميز 
بيشترى  دامنه هاى  و  بوده  باال  بسيار  شيب ها  منطقه  اين  در  است. 
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خود  اين  و  است  بيشتر  نسبت  به  نيز  بارندگى  مى شود.  مشاهده 
هم  نيز  محدوده ها  اين  در  اما  مى سازد.  آشكار  را  سيالب  مخاطره 
اكنون ساخت و سازها به سمت دامنه ها و كوه ها  ادامه دارد كه در 
صورت ايجاد مخاطره، مى تواند خسارات بسيارى را بر اين منطقه 
وارد نمايد. در جدول8 كه درصد ميزان مخاطره را نشان مى دهد به 
خوبى مى توان باال بودن 73/11 درصدى مخاطره خيزى منطقه را 

مشاهده كرد. 
جدول8: مساحت و درصد ميزان مخاطره در منطقه 1  

٪درصد مساحت ميزان خطر
9,2050208 2,9432653 خيلى كم
17,677824 5,6524072 كم
27,719665 8,863242 متوسط
24,790795 7,9267485 زياد
20,606694 6,5889007 خيلى زياد

در نهايت وضعيت توسعه پايدار منطقه يك مطلوب نيست. در 
اين  در  مسكونى  مناطق  و  انسانى  فعاليت هاى  از  بسيارى  حالى كه 
منطقه قرار دارد. در واقع در حالى كه عاقالنه است كه اين بخش ها به 
فضاهاى سبز يا فعاليت هاى غيرضرورى اختصاص داده شود، مكانى 

براى توسعه مناطق مسكونى شده است. 
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