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Abstract 

Compared to other cities, metropolises are exposed to the more vulnerabilities derived from 

environmental disasters because of their population, and the vulnerability of most of them is even 

increasing. The assessment of vulnerability, especially in specific intervals, generates new 

foundations for better urban planning and management. Additionally, the concept of the term 

“vulnerability” has been emphasized in the context of studying the relationship between natural-

human interconnected systems, and consequently, in urban ecology. On the other side, population 

movements in different districts of big cities always follow different models. Therefore, the main 

purpose of this research is to identify the spatial connection of population changes of the districts of 

Tehran metropolis with the changes in environmental vulnerability intensity in the last decade. The 

methodology of the research included the assessment of vulnerability in three layers, namely the 

damages stemming from natural disasters, urban structure, and environment in the last decade in 

Tehran. In addition, the vulnerability has been measured in accordance with the census statistics of 

population changes in 22 districts of Tehran in the recent decade. The results of the research 

modeling show that the southern area of the city has had the highest increase in vulnerability 

during the last decade, and so, it has had the highest reduction of the population, too. Nonetheless, 

the district 18, which is located in the west zone of the city, has faced an increase in population 

despite its increased vulnerability. Moreover, the northeastern area of the city has faced increased 

vulnerability as well as a sharp increase in population during the last decade. These changes can 

challenge this part of the city because of possible future crises. Finally, the reduction of 

vulnerability along with the increase in urban population has happened in the northwestern area. 

To keep this vulnerability low, the acceptable capacity of the population in this part of the city 

(especially district 22) should be taken into account.  
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 شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب

 2اکبریان زهرا ،1راد رضایی هادی

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه شهرسازی، مهندسی گروه استادیار و علمی هیئت عضو .1

 ایران همدان، همدان، واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه .2

 (1911//11/40 پذیرش: تاریخ ـ 11/40/1911 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 طـرر  بـه  اغلـب  و دارند قرار محیطی بالیای از ناشی آسیب معرض در شهرها سایر از بیش ،شهری کالن جمعیت ةواسط هب ،شهرها کالن
 را جدیـدی  هـای  پایـه  ،مشخص زمانی های بازه در ویژه هب ،پذیری آسیب یابیارز .است افزایش حال در ها آن پذیری آسیب میزان روزافزون
 بررسـی  چارچرب در پذیری آسیب ةواژ مفهرم ،اخیر سالیان طی این، بر عالوه است. آورده فراهم بهتر شهری مدیریت و ریزی برنامه برای
 ،دیگـر  ریسـ  از .است گرفته قرار ترجه مررد همراره انسانی رژیاکرل در آن تبع به و انسانی ـ طبیعی ةپیرست هم هب های سیستم بین ارتباط
 حاضـر  پـژوهش  از اصـلی  هـد   ،رو ازیـن  است. مختلف الگرهای تابع همراره بزرگ شهرهای مختلف مناطق در جمعیتی های جایی هجاب

 .بـرد  اخیـر  ةدهـ  یـ   طـی  محیطـی  پـذیری  آسـیب  شدت تغییرات با تهران شهر کالن مناطق جمعیتی تحرالت فضایی ارتباط شناسایی
 سـاختار  از ناشـی  هـای  آسـیب  طبیعـی،  مخـاطرات  از ناشی های آسیب هالی سه در پذیری آسیب ارزیابی بر مشتمل پژوهش شناسی روش
 منطقـة  22 در جمعیتـی  تغییـرات  ،سرشـماری  نتایج از استفاده با ،همچنین است. تهران شهر اخیر ةده طی محیطی های آسیب و ،شهری
 افـزایش  بیشـترین  اخیـر  ةدهـ  یـ   در شـهر  جنـربی  ةنیم که ستا آن از حاکی پژوهش نتایج .شد بررسی اخیر ةده ی  رد تهران شهر
 دکر اشاره ،شده واقع شهر غربی ةپهن در که ،11 ةمنطق به دبای البته است. شده جمعیت کاهش بیشترین مرجب که داشته را پذیری آسیب
 برده همراه پذیری آسیب افزایش با هم شهر شمالی ةنیم شرقی ةپهن است. برده رو هروب جمعیت افزایش با پذیری آسیب افزایش رغم به که
 تشد به را شهر از بخش این آینده احتمالی های بحران در تراند می تحرالت این .است شده جمعیت شدید افزایش دچار اخیر ةده طی که
ـ  کـه  اسـت  شده حادث شهری جمعیت افزایش همراه پذیری آسیب کاهش شمالی ةنیم غربی ةپهن در ،همچنین .کند چالش دچار  بـه  دبای
 .شرد ویژه رجهت پذیری آسیب تغییرات حیث از (22 ةمنطق ویژه ه)ب شهر از بخش این قبرل مررد جمعیت پذیری ظرفیت
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 قدمهم

 زيسرت   تعراد   ةزننرد  برره   عوامل زمان بستر در اگر و دارند حيات زنده، موجودات مانند ،شهرها

 .(Rezaei-Rad & Bemanian 2012: 5) آيد م  پديد زوالشان ةزمين نشود، كنتر  ها آن

 تراري   از قسرتت   و بروده  بشرر  گير گريبان ديرباز از طبيعت و زيست محيط تعاد  عدم چالش

 توانراي   و بشرری  علروم  هرای  يافته بين ةفاصل امروزی، جهان در .است داده تشکيل را ربش زندگ 

 خرود  قترع  و قلع به هتچنان طبيعت و يابد م  افزايش روز روزبه مردم ما  و جان حفظ برای ها آن

 پریيری  آسري   كنترر   و كراهش  هرای  سياست تدوين .(Rezaei-Rad et al 2012: 92) دهد م  ادامه

 هرای  حساسريت  بنردی  طبقره  و تحليل محيط ، زيست های شاخص شناساي  طريق از زيست محيط

 ميران  تعراد   ايجاد شرايط و شود م  پیير امکان يک هر پیيری آسي  ميزان تعيين هتچنين و ،ها آن

 يکر   محيطر   پیير آسي  های پهنه شناساي  .(Laurini 2002) آيدم  فراه  زيست محيط و توسعه

 آن تبرع  بره  و شرهری  زيسرت  محريط  حفاظت در پايدار مديريت  چارچوب تدوين مه  مراحل از

 در نروين  رويکردهرای  تکوين و تحو  .(Sahoo et al 2016) است شهری مناطق ةشايست حکتران 

 برر  تتركرز  برا  محيطر   پریيری  آسري   از جديرد  مفهوم  ةارائ به زيست محيط حفاظت و ارزياب 

 مفهروم  كره  طروری  (؛Wang et al 2008; Weston 2004) است دهش منجر پیيری آسي  های تحليل

 گفتتران  تتركرز  كرانون  بره  انسران   محريط  ةپيوسرت  هر   هبر  هرای  سيست  چارچوب در پیيری آسي 

 و هرا  روش مبنرا  هترين  برر  .(Turner et al 2003) اسرت  شرده  تبرديل  پايداری ةحوز های پژوهش

 هرای  تحليل جهت در بديع کردهایروي تلفيق با گسترده طور به كت  تحليل  های مد  و ها تکنيک

 (.Adriaenssens et al 2004) است شده استفاده يکپارچه و جامع

 ديردگاه  ،مکتروب  علتر   اسرناد  گفرت  بايرد  موضرو   طرر   ضررورت  و اهتيت خصوص در

 .اسرت  مختلر   جهرات  از تهرران  شرهر  كرنن  پیيری آسي  از حاك  موجود شواهد و ان،متخصص

 مخراطرات  و محيطر   منظرر  سره  از شهر كنن اين پیير آسي  های نهپه شناساي  و بررس  ،رو ازين

 منزلرة  بره  ،اخيرر  ةدهر  يک ط  شهر اين جتعيت  تحوالت با ها آن ةرابط و شهری ساختار و طبيع 

 بين جتعيت  تحوالت بر مبتن  زيرا است. ضروری ،پیيری آسي  شدت بر ثيرگیارأت عوامل از يک 

 و راهبردهرا  توانرد  مر   شرهری  مرديريت  هرا  آن در پریيری  آسري   شردت  و گانره ودو بيست مناطق
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 طبيع  های بحران از بعد و حين تا كند عتليات  بحران وقو  از قبل را صحيح اجراي  های سياست

 از هدف رو، ازين .آيد وارد تهران شهرنشين كنن شهروندان و شهر به آسي  ميزان كتترين احتتال 

 شردت  تغييررات  برا  تهرران  شهر كنن مناطق جتعيت  والتتح فضاي  ارتباط شناساي  پژوهش اين

 ايرن  برر  حاضرر  پرژوهش  اصل  پرسش ترتي ، بدين بود. اخير ةده يک ط  محيط  پیيری آسي 

 سرطح  در جتعيتر   تراك  تحوالت و محيط  پیيری آسي  شدت تغييرات بين كه شد تعيين اساس

 دارد؟ وجود ای فضاي  هتبستگ  و باطارت چه اخير ةده ط  تهران شهر كنن ةگانودو بيست مناطق

 پژوهش نظری ةپیشین
 مفاهیم

  پذیری آسیب

 اجتتراع   ر اكولرویيک   هرای  سيسرت   تئروری  و مفهروم  در تروان  مر   را پیيری آسي  مفهوم ريشة

 كره  جوامع  و ها اكوسيست  در موجود پوياي  فه  در است منسج  رويکردی كه ؛كرد جوو جست

 يندیافر پیيری آسي  (.Pashanejad Silab et al 2017: 99) ندا ارتباط در ديگر يک با پيچيده طور به

 & Hpdaee) دهرد  مر   كراهش  رخردادها  با برخورد و  يرويارو برای را اجتتا  پايداری كه است

Mollashahi 2017: 2).  يا حساسيت هتچون ،مختل  عناصر و مفاهي  شامل پیيری آسي  اصطن 

 و طبيعرت  اسراس  بر كه است آن، پیيرش و بحران با مواجهه در تظرفي كتبود و خسارت قابليت

 رويرداد  معرر   در گررفتن  قررار  اثرر  انروا   اين از برخ  ند.ا گوناگون انوا  به تقسي  قابل پوياي 

 اوضرا   شرامل  ديگرر  برخر   كره  درحرال   ؛كننرد  م  برجسته را انسان  ةجامع و جتعيت بر پرخطر

 و خصوصر   ر عتروم   فضراهای  مرات  سلسله (.Paul et al 2019: 2) دنشو م  اجتتاع  و تاريخ 

  ،كلر  طرور  بره  (.Shach-Pinsly 2018: 4) اسرت  اهتيرت  قابل شهری پیيری آسي  در عتوم  نيته

 كررد.  وجرو  جست يستز يطمح و يست س يک يانم تعامل در توان  م را پیيری ي آس مفهوم ةيشر

 توان  م را آن پیيری ي آس ؛يستن مرتبط يست س کي  داخل ساختار با صرفاً پیيری ي آس ،ينبنابرا

 (.Rezaei-Rad & Kazemi 2020) يافت ،دهند م  قرار يرثأت تحت را يست س كه ،يرون ب يروهاین در
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 مختلف نظران صاحب دیدگاه از پذیری آسیب مفهوم تحول سیر .1 جدول

 دیدگاه و تعریف سال و نظران صاحب

Downing et al 1997 

 مرورد  چند ذكر به توان م  مبنا هتين بر است. محيط  زيست حساسيت معنای به يریپی آسي 
 فاكتورهرای  و ،اجتتراع   اقتصرادی،  دموگرافيرک،  هتاننرد  ر پریيری  آسري   ابر  مرتبط عوامل از

 .كرد اشاره ر تکنيک 

Kasperson & Kasperson 
2001 

 اكولرویيک   يرا  اجتتراع   سيسرت   يرک  كه زمان  .است آوری تاب مقابل در پیيری آسي  ةوای
 كنرد  كنترر   را آن توانسرت  مر   قربنً  كره  تغييرات  برابر در دهد م  دست از را خود آوری تاب
 شود. م  پیير آسي 

L. Cutter et al 2003  است قوت نقاط دادن دست از پتانسيل پیيری آسي. 

Tixier 2006  است مخاطره برابر در معين عنصر يک رفتن دست از ميزان پیيری آسي. 

Kumar Paul 2013  دارد. هتراه به را خسارت و مخاطره كه است داخل  خطر يک عامل پیيری آسي 

PROAG 2014 
 طرو   در اسرت  متکرن  آن از  تقست يا سيست  يک كه است منف  واكنش ميزان پیيری آسي 
 دهد. نشان رناکخط رويداد يک وقو 

Closset 2018  است خطر يک پیيرش و مقابله منظور به ظرفيت عدم معنای به پیيری آسي. 

D. Ford et al 2018  است آسي  نقاط به حساسيت معنای به پیيری آسي. 

Paul et al 2019  است منف  پیيری اثر به تتايل يا گرايش پیيری آسي. 

Naylor et al 2020  است خارج  رويداد يا مخاطره يک آثار برابر در سيست  يک حساسيت ميزان پیيری آسي. 

 (9911 نويسندگان تلخيص به )منبع:

 محیطی پذیری آسیب

 زيسرت  محريط  و منرابع  مرديريت  برای حيات  و مه  مراحل از يک  محيط  پیيری آسي  ارزياب 

 آسري   خطر ةدهند نشان تربيش محيط  پیيری آسي  (.Ghanbari & Pashanejhad 2018: 16) است

 و جتعيرت  اكوسيست ، كه هاي  آسي  ع،واق در است. گياه  پوشش مانند ،طبيع  زيست محيط در

 Ghanbari) انرد  داده قرار تأثير تحت انسان  های فعاليت دليل به را بيوفيزيک  و فيزيک  فرايندهای

& Pashanejhad 2018: 16.) تفراوت  هتچون مواردی به توجه پیيری آسي  نو  اين بررس  جهت 

 ;Shamsipour & Shikh 2010: 59) اسررت الزامرر  سرراخت و ،رطوبررت آب، گيرراه ، پوشررش

Shamseddini & Shamseddini 2005: 8). 

 شهری پذیری آسیب

 بر ،شهر يک عناصر و اجزا به سانحه بروز صورت در كه است خسارت  ميزان شهری پیيری آسي 

 هترة  كره  گسترده است ای پديده یشهر پیيری آسي  .شود م  وارد ،ها آن كيفيت چگونگ  حس 



 030 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 پریيری  آسري   ديگر يک به عناصر وابستگ  علت به و گيرد م  بر در را شهر يک در موجود عوامل

 محريط  هرای  آسري   ،رو ازيرن  (.Amini Varaki et al 2015: 8) يابرد  م  گسترش سرعت به نيز شهر

 شوند: م  تقسي  دسته دو به شهری

  ؛مختل  درجات با زيربناها و تأسيسات و ابنيه تخري  بر مشتتل ای: سازه یها آسي 

  بهداشت  و محيط  و انسان  صدمات بر مشتتل ای: سازه غير های آسي (Amini Varaki et 

al 2015: 8.) 

 ای، سرازه  غيرر  عوامرل  و ،پرل  و ترمينا  و برق خطوط از فاصله مانند ،ای سازه عوامل به توجه

 (.Isalou et al 2017: 81) است ضروری ،شهرها در جتعيت تراك  مانند

 طبیعی مخاطرات از ناشی شهری پذیری آسیب

 . (KC et al 2020: 1) هسرتند  شهرها در ساكن افراد زندگ  در گسترده زيان عامل طبيع  مخاطرات

 مرين ز ةيارسر  است. بوده سابقه  ب رضحا قرن در يراخ ةده سه در يع طب مخاطرات شدت و مقدار

 است گیاشته سر پشت 9195 ةده در آن نو  925 با يسهمقا در را يع طب ةمخاطر نو  055 انهيسال

(T. Alwidyan et al 2020: 1).  

 بره   دارد هتراه هب را شهری ساكنان فقر يا ،مرگ جست ، آسي  بيتاری، كه مخاطرات  هتة فه 

 .(Zerbo et al 2020: 2) است ضروری یشهر مناطق مخاطرات كامل شناخت منظور

 طبيعر ،   جتلره  از انرد؛  ونگگونرا  بسريار  طبيعر   مخاطرات برابر در شهری پیيری آسي  عوامل

 بلکه منفرد، صورت هب نه ،عوامل اين . ... و ،مقررات و قوانين بنيادی، اقتصادی، اجتتاع ، كالبدی،

 برا  نيرز  هرا  بحرران  از یيرپ آسي  های گروه حت  .گیارند م  ثيرأت ديگر يک بر ،جامع نظام  شکل به

 عوامرل  تررين  مهر   نرد. ا ارتباط در ،... و سواد و فقر و اقليت و میه  و سن چون ،جتعيت  عوامل

 :از است عبارت دارد پ  در را ها آن پیيری آسي  افزايش كه شهرها خطر احتتا  ةتشديدكنند

 ؛مختل  های گسل بر شهر ساختگاه قرارگيری .9

 ؛ها( كاربری )سازگاری سازی مقاوم مقررات و قوانين نکردن رعايت .2

 ؛ها گسل خطوط بر دقيقاً اصول  غير و مجاز غير سازی بلندمرتبه .9
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 & Ghanbari) آينه و شيشه مانند ،دنانداز م  رخط به را مسکن ايتن  كه مصالح  از استفاده .4

Zolfi 2015: 60.) 

 توجره  طبيعر   مخاطرات از ناش  های آسي  از جلوگيری منظور به شهری وسازهای ساخت در

 ضرروری  خيز سيل های پهنه از فاصله و ،رودخانه حري  رعايت گسل، از فاصله هتچون مواردی به

 .(Asadi et al 2019: 332) است

 پذیری آسیب و جمعیت جایی جابه

 را مهراجران  وی اسرت.  شرده  ديرده  نشرتاين ورا قروانين  در جتعيت جاي  جابه به مربوط تعاري  اولين

 هرای  مؤلفره  قوانين اين در  .بهترند اقتصادی زندگ  به دستياب  دنبا  به  يعقن طور به كه داند م  افرادی

 مهر   عوامرل  از سرکونت  محل فضاي  و مکان  های ويژگ  متقابل، جريان دافعه، و جاذبه عوامل فاصله،

 :شود م  خنصه س اسا فر  هفت در راونشتاين مهاجرت قوانين .شوند م  تلق  مهاجرت تبيين در

 نقطره  دو ايرن  بين ةفاصل با معکوس ارتباط نقطه دو بين مهاجرت ميزان : فاصله و مهاجرت .9

 برزرگ  مراكرز  از يکر   بره  دارنرد  تتايل كنند م  ط  را طوالن  مسافت كه ن امهاجر .دارد

 بروند؛ صنعت و تجارت

 یشهرها به ابتدا ندا يلما  محل افراد مهاجرت يانجر در يع طب طور به :یا مرحله مهاجرت .2

 ؛كنند  م رشد سرعت به كه بروند  يشهرها به سرانجام و يکنزد

 به را كننده جبران يانجر ضد يک مهاجرت ةعتد يانجر هر مهاجرت: يانجر  ضد و يانجر .9

 يشره هت دهد،  م نشان را مسلط  كل يانجر شهر به روستا مهاجرت ينکها با .آورد  م وجود

 گيرد؛  م صورت نيز روستا به شهر از مهاجرت معکوس يانجر يک

 قسرتت  در كره  كسان  از كتتر شهرها  بوم افراد مهاجرت: به يلم در روستا و شهر تفاوت .4

 خرالص  ميرزان   داخلر  مهراجرت  يران جر در ،رو يناز .كنند  م مهاجرت كشورند  يروستا

 است؛ يشترب شهر به روستا از مهاجرت

 يشافرزا  ةيجر نت در زمران  طرو   در مهراجرت  یهرا  يانجر مهاجرت: و ارتباطات یتکنولوی .0

 است؛ يشافزا به رو يتاًماه تجارت و صنعت ةتوسع و ي جا هجاب امکانات
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 مسرافت  در نامهراجر  يران م رسد  م نظر به كوتاه: مسافت با مهاجرت در زنان شتار  فزون .6

 باشند؛ داشته یبرتر زنان كوتاه

 هرای  يرات مال ظالتانره،  و برد  ينقروان  است. یاقتصاد ةيزانگ تسلط اصل ينتر مه  و ينآخر .7

 بررده،  تجرارت ) اجبرار   حتر  و مطلوب،نرا   اجتتراع  محريط  نامناس ، یوهوا آب ين،سنگ

  يها يانجر اما، .است مؤثر ه  هنوز و بوده مؤثر مهاجرت های يانجر يجادا در (ونقل حتل

 كره  يسرت ن  يانجر با يسهمقا قابل حج ، نظر از ،يک يچه آورند  م وجود به عوامل ينا كه

 طرور  بره  .گيررد   مر  سرچشرته   زنردگ  یماد یها جنبه بهبود به ها انسان اكثر باطن  يلم از

 هتره  از مهاجرت بارةدر گيری ي تصت در مؤثر عوامل ةمجتوع در یاقتصاد ةيزانگ ،خنصه

 (.Hosseini et al 2018: 3) است تر یقو

 مرورد  دو ميران  نآ از كه است شده مطر  جتعيت جاي  جابه با رابطه در گوناگون  های ديدگاه

 است: شده آورده حاضر پژوهش در تر مه  های ديدگاه از

 انسانی اکولوژی نظریة الف(

 تبيرين  در نيسرت،  برخروردار  مهراجرت   مفراهي   از اصرل   عنروان  در اگرچره  ،انسان  اكولویی ةنظري

 ةنظرير  .باشد مفيد بسيار تواند م  مناطق مهاجرت  عتلکرد و داخل  های مهاجرت مکان  سازوكارهای

 منراطق  كراركردی  هرای  تفاوت و ،مکان  مرات  سلسله مکان ، تسلط چون عوامل  هب انسان  اكولویی

 ايرن  در .پرردازد  م  ای منطقه و مل  سطح در مهاجرت  سازوكارهای تحليل با ارتباط در جتعيت  مه 

 تأكيرد  روسرتاها  و شرهرها  و منراطق  برين  مهاجرت  و ارتباط  های شبکه از اساس  ةجنب دو بر ،نظريه

 و سياسر   ترر  برزرگ  سيسرت   برا  جغرافيراي   ةمنطق يک ارتباطات فراوان  .9 :از ندا عبارت كه شود م 

 و مرادی  تعامنت و ارتباطات ةدامن و شعا  .2 ؛جتعيت تعداد و خدمات و كاال توليد نظر از اقتصادی

 .(Moshfeq & Husseini 2016: 6) تر كوچک های سيست  با تر بزرگ های سيست  انسان 

 دافعه  ـ جاذبه ةنظری ب(

 فررد  يرک  حركت جغرافياي ، قلترو يک در جتعيت مکان  تحرک صورت ترين مه  عنوان به مهاجرت

 موقرت  يرا  دائ  اقامت برای ديگر واحدی به سکونتگاه  واحد يک مرزهای امتداد در افراد از گروه  يا

 شررايط  و محيطر   هرای  ويژگر   بره  بسرته  افراد مهاجرت های انگيزه ت.اس فرد زادگاه از غير مکان  در
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 متفراوت  ديگر مکان  سوی به حركت و زندگ  محل از فرار برای سکونتگاه  كانون هر مکان  - زمان 

 كره  معنرا  بردين  .باشرد  داشرته  ريشره  مبرد   در ه  مقصد در ه  تواند م  حركت  های محرک اين .است

 تسرريع  سب  عوامل  و گويند م  «دافعه» عامل آن به اصطنحاً كه شوند م  مبد  از حركت سب  عوامل 

 .(Shamseddini & Gorjian 2010: 79) گويند م  «جاذبه» عامل آن به كه شوند م  مقصد در حركت

 يرا  آشرکار  صرورت  بره  مهراجرت  به مربوط های ديدگاه هتة در تقريباً كه ای نکته ترين برجسته

 عينر   مختلر   های شيوه به كه است ای منطقه تعاد  عدم يا نابرابری است شده اشاره آن به ضتن 

 صرورت  بره  يرا  بوده مهاجرت مقاصد جاذبة ساز زمينه و شده مطر  ... و ،خرد ،ساختاری ذهن ، و

 مهراجرت  بره  اقردام  هرا  نرابرابری  اين به واكنش در افراد  .است كرده عتل مبد  نقاط برای ای دافعه

 .(Sadeghi & Shokryani 2016: 79) كنند م 

 دو ايرن  برين  ةرابطر  ،جتعيرت  جراي   جابره  به مربوط های ديدگاه و پیيری آسي  مفاهي  بيان از پس

 رونردهای  ثيرأتر  تحرت  شرهرها  كرنن  در هرا  آسي  از بسياری چون شود. م  درک قابل و مشهود مفهوم

 تحركرات  الگروی  نرو   نرد. ا ان انس های فعاليت از ناش  فيزيک  يندهایافر و ،انسان  تحركات  ،جتعيت

 اثرگریار  شردت  هبر  شرهرها  پیيری آسي  ميزان افزايش يا كاهش در تواند م  جتعيت  روندهای و انسان 

 بعرد  ،ادامه در دهد. م  نشان را پژوهش پیيری ي آس يزانم سنجش يل تحل ر  مفهوم مد  9 شکل باشد.

 پرژوهش  در شرده  تبيرين  هرای  شاخص و واملع بر مبتن  ،تهران شهر كنن پیيری آسي  نهاي  سنجش از

 .شود م  برآورد جتعيت  تغييرات شدت با پیيری آسي  ارتباط ،فضاي  های هتبستگ  طريق از ،حاضر

 
 پژوهش پذیری آسیب میزان سنجش تحلیلی ـ مفهومی مدل .1 شکل
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 پژوهش تجربی ةپیشین

 قالر   در كراربردی  و علتر   هرای  پژوهش از وسيع  طي  ةدهند نشان پیيری آسي  ةحوز پيشينة مرور

 برا  ارتبراط  در شرهری  سراختار  و ،محيطر   طبيعر ،  مخراطرات  از ناشر   پریيری  آسري  ة رابطر  ارزياب 

 هرای  شاخص بررس  از: است عبارت ها پژوهش اين از هاي  نتونه است. اجتتاع  و انسان  های سيست 

 و سرينب  برابرر  در شرهری  مناطق پیيری آسي  ،(Peruchi Trevisana et al 2020) محيط  پیيری آسي 

 ،(Song et al 2019) سرينب  از ناشر   خطرپریيری  كراهش  بررای  حلر   راه عنروان  به آوری تاب بررس 

 & Amico) شرهری  سراختار  و شهری آوری تاب رويکرد با ايتاليا  تاريخ شهرهای پیيری آسي  بررس 

Currà 2014.) برا  پریيری  آسي  های روش دادند انجام (2595) هتکارانش و 9دالنگه كه ای مطالعه در نيز 

 شرامل  هرا  روش ايرن  كلر   بنردی  طبقره  يک در .شد بررس  اجتتاع  ر اكولویيک  های سيست  بر تتركز

 شراخص  .اند بوده اكولویيک  ر اجتتاع  پیيری آسي  های روش و اكوسيست  يا اكولویيک  پیيری آسي 

 ايرن  .كردنرد  ارائره  (9111) هتکرارانش  و 2بوغتون امريکا در بار اولين را ای منطقه پیيری آسي  ارزياب 

 بيشرتری  پریيری  آسري   قابليت كه هاي  اكوسيست  شناساي  در آگاه  پيش برای سيستت  منزلة به روش

 رويکررد  (.De Lange et al 2010) شرد  داده توسرعه  داشرت  دنر خواه آينرده  سرا   20 ترا  0 طرو   در را

 در شررهری سرراختار و محيطرر  و طبيعرر  مخرراطرات از  ناشرر هررای آسرري  سررنجش و پرریيری آسرري 

 مطلروب  شرکل  تحليرل  به (9915) هتکارانش و ذبيح  .شد گرفته كار به نيز كشور داخل های پژوهش

 يراب   مکران  كراربری  ترراك   سراختار  فرم مانند ،شهر اين ةدهند شکل عناصر و عوامل و ايتن پايدار شهر

 از ناشر   خسرارات  كراهش  در را شهرسرازی  تتهيردات  و اتالزامر  آنان پژوهش ةنتيج .پرداختند ،شهر

 از ناشر   كالبردی  پریيری  آسري   (9910) هتکرارانش  و لو عيس  .داد نشان ،زلزله مانند ،طبيع  حوادث

 تهرران  شهر پیيری آسي  مختل  عوامل س ر در ها آن .كردند مطالعه را تهران شهر در طبيع  مخاطرات

 شرهری  بافرت  ناكارآمرد،  ارتبراط   ةشربک  شرهری،  نامناس  های ریكارب و كالبدی عناصر بد وضعيت به

 نامناسر   توزيرع  و كتبرود  درمران،  های كاربری استقرار بد وضعيت باال، شهری تراك  فرسوده، و فشرده

 شرهر  بره  وارده هرای  آسري   ميزان افزايش در اساس  نقش كه عوامل  عنوان به ... و ،بازشهری فضاهای

 هرای  ديردگاه  تعيين به (9919) هتکارانش و ورك  امين  كردند. اشاره دارند رزهل زمين وقو  هنگام تهران

                                                                                                                                       
1. DeLange 

2. Boughton 
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 آن برر  تأثيرگریار  هرای  مؤلفره  اسرتخرا   و محيطر   مخراطرات  برابرر  در شرهرها  پیيری آسي  بر حاك 

 ديگرر  عبارت به .است شهر يک در موجود عوامل هتة ةدربرگيرند شهری پیيری آسي  چون پرداختند.

 پریيری  آسري   تحرت  شرهری  هرای  سرامانه  .گیارنرد  مر   اثر شهر يک اجزای هتة بر محيط  مخاطرات

 هرای  سرامانه  از يرک  هرر  كاركرد ها آن وقو   .هستند ،ساخت انسان و طبيع  جتله از ،محيط  مخاطرات

 هرا  سامانه ساير كاركرد ةادام ها سامانه از يک هر در اختن  بروز  .كند متوق  يا مختل تواند م  را شهری

 رو ازيرن  و گيررد  مر   برر  در را نظام كل شهری پیيری آسي  ةپديد ،بنابراين  .سازد م  مواجه مشکل با را

 (.Amini Varaki et al 2015: 16) دهد م  افزايش را بحران بروز خطر

 ها روش و مواد
 هرای  تکنيرک  از تهرران  شرهر  كرنن  ةگانودو بيست مناطق مقياس در پیيری آسي  سازی مد  جهت

 طريرق  از ابتردا  شرد.  گرفتره  بهرره  جغرافيراي   اطنعرات  سيست  و ،دور از سنجش ضاي ،ف تحليل

 مرورد  سنجشر   مد  به توجه با پیير آسي  های پهنه شناساي  برای نياز مورد اطنعات آوری جتع

 طريرق  از ادامره  در شد. پرداخته 2596 و 2555 های سا  ط  پیيری آسي  فضاي  ةالي ةتهي به نظر

 تحروالت  بره  توجره  با نهايت در و شد استخرا  پیيری آسي  شدت تغييرات روند  كندا من مد 

 سرنجش  مرورد  آن فضراي   هتبستگ  و ارتباط ميزان تهران شهر ةگانودو بيست  مناطق بين جتعيت 

 از ادامره  در آن نتراي   كه دهد م  نشان را شاخص و عامل هر و اجراي  روش 2 شکل گرفت. قرار

 است. گرفته قرار استفاده مورد جتعيت  تحوالت اساس بر Spatial correlation analysis طريق

 
 مختلف های عامل در سنجشی مدل عملیاتی ـ اجرایی روش .2 شکل
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 برا  مرحله هر در مناس  معيارهای پيشين، بخش در شده ترسي  يندافر اساس بر ،مطالعه اين در

 های اليه آوری جتع از پس .دش انتخاب آن نكرد فضاي  امکان و ها داده بودن دسترس در به توجه

 برای (UTM 39) واحد مختصات سيست  جغرافياي ، اطنعات سيست  افزار نرم محيط در اطنعات 

 كلر   هرای  شراخص  9 شکل در شده مشخص شناس  روش مطابق ،سپس .دش تعري  های اليه ةهت

 دسرت  به كل  شاخص سه غاماد با تهران شهر كنن پیيری آسي  شاخص نهايت در و شد همحاسب

 :شد محاسبه 9 ةرابط طريق از بخش سه در پیيری آسي  های شاخص آمد.

(9) 
1


n

i i

i

VI W F پذیری آسیب ارزیابی شاخص  

  پیيری، آسي  شاخص ةكنند بيانVI  آن در كه
iWمراتب  سلسله تحليل روش به آمده دست هب وزن، 

   و
iFمرد   سرنجش  هرای  شاخص 2 جدو  در ،هتچنين است. استفاده مورد معيارهای ةدهند نشان 

 اسرت.  شرده  داده نشران  عامرل  هر تفکيک به AHP طريق از ها آن اهتيت ضراي  ميزان و مفهوم 

 برا  دلفر   روش طريق از عامل و ها شاخص روش اساس بر AHP دوي  به دو ةمقايس است گفتن 

 شرهری،  زيست محيط و جغرافيا شهرسازی، مرتبط های حوزه در خبره ارشناسك َه د نظر از استفاده

 .گرفت صورت ... و ،جتعيت  علوم

 پریيری  آسري   شردت  تغييررات  نهراي   خروجر   ةواسرط  هب و فضاي   تحليل كتک به تهاان در

 بخرش  يک فضاي  تحليل شد. يدهسنج جتعيت  تراك  تغييرات با آن مکان  ر فضاي  ارتباط محيط 

 جغرافياي  اطنعات سيست  در فضاي  تحليل كاربرد سه است. جغرافياي  اطنعات سيست  اساس 

 از جديرد  اطنعرات   پايگراه  توليد و مکان به وابسته پاس  و پرسش و ها ويژگ  و صفات شناخت

 و ابزارهرا  از اسرتفاده  ضررورت  برر  زيرادی  نامحققر  (.Burk et al 2006) هسرتند  اوليره  اطنعرات 

 رويکردهرای  و (Anselin 1996) انرد  كررده  كيرد أت 9«هرا  داده فضراي   اكتشراف   تحليرل » های تکنيک

 (.Soleimani et al 2017) است شده طر م تحليل  چنين برای متفاوت 

 

                                                                                                                                       
1. Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) 
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 AHP طریق از ها آن اهمیت ضرایب میزان و مفهومی مدل سنجش های شاخص .2 جدول

 وزن معیار نام برگزیده عامل نام ها شاخص پژوهشگران
 ضریب

 سازگاری

 فتح  و زادگان شري 
 و پور شتس  ؛(2556)

 (2595) شيخ 
 

 گياه ، پوشش بارش،
 شي  شي ، جهت
 اراض ، كاربری سطح ،

 تابش نسب ، رطوبت دما،
 خورشيد

 پیيری آسي 
 محيط 

 گياه  پوشش تفاوت
(NDVI) 

44/5 

50/5 
 

 ساخت تفاوت
(NDBI) 

97/5 

 رطوبت تفاوت
(NDMI) 

94/5 

 50/5 (NDWI) آب تفاوت
 هتکاران و شيران 

 صفاری (،2556)
 و عابدين  (،2594)

 (،2597) نژاد يعقوب
 (،2597) عتونيا و شايان

 هتکاران و زاد كامران
 يتان  (،2599)

 مينن  و پور صالح 
 اسدی :از نقل به (2599)

 (2591) هتکاران و

 گسل، از فاصله ليتولویى،
 جهت آبراهه، از فاصله
 ةشبک از فاصله شي ،
 شناس ، زمين كش ، زه

 ها، رودخانه از لهفاص
 شناس ، زمين مصالح جنس

 شناس  سنگ

 پیيری آسي 
 طبيع  مخاطرات

 51/5 رودخانه از فاصله

50/5 

 06/5 گسل از فاصله

 های پهنه از فاصله
 سينب

90/5 

 بحرين  (،9117) احتدی
 و حبيب  (،9119)

 شيعه (،2559) هتکاران
 (،2595) هتکاران و

 نهتکارا و فرد پيشگاه 
 از: نقل به (2599)

 هتکاران و لو عيس 
(2596) 

 تراك  ،ارتباط  ةشبک
 فشردگ ، و تراك  شهری،

 و سيساتأت كيفيت
 ةرابط شهری، تجهيزات

 معابر، عر  خال ، و پر
 تراك  محصوريت، ةدرج

 جتعيت ، تراك  ساختتان،
 خطر، مراكز از فاصله
 يک، ةدرج معابر از فاصله

 باز فضاهای به دسترس 

 پیيری  آسي
 ساختار از ناش 

 شهری

 22/5 جتعيت تراك 

57/5 

 99/5 بنزين پتپ از فاصله
 56/5 ترمينا  از فاصله

 99/5 پل از فاصله
 انتقا  خطوط از فاصله

 برق
51/5 

 99/5 صنعت  نواح  از فاصله
 56/5 كانا  از فاصله

 90/5 ها بزرگراه از فاصله

 

 ها یافته تحلیل

 فضراي   هتبسرتگ   سرنجش  مطالعه اين از اصل  هدف ،دش تبيين قبل  های بخش در كه طور هتان

 ةگانر ودو بيسرت  منراطق  برين  جتعيت  تراك  تحوالت و تهران شهر كنن سطح در پیيری آسي  بين



 033 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 برا  محيطر   پریيری  آسري   بخرش  سره  در تحقيق معيارهای هدف، اين با متناس  .بود تهران شهر

 تصرراوير از اسررتفاده بررا (2596 و 2555) آمرراری ةدور دو در دور از سررنجش هررای داده از اسررتفاده

 و راديومتريرک  )تصحيح پردازش پيش عتليات از پس ENVI افزار نرم محيط در 9 لندست ةماهوار

 در محيط  پیيری آسي  شاخص دو صورت به بخش اين نتاي  .شد استخرا  اتتسفريک( تصحيح

 است. شده داده نشان دامها در 4 و 9 های شکل در 2596 و 2555 های سا 

 
 2222 سال در تهران شهر کالن محیطی پذیری آسیب وضعیت بندی طبقه .3 شکل

 

 ييرر تغ يزانم يشترينب كه دريافت توان م  ،است دهمآ ادامه در كه ،4 شکل با 9 شکل ةمقايس از

 برا  تهرران  شرهر  كرنن  مركز مناطق در ينهتچن و 4 و 9 و 9 مناطق در تهران شرق شتا  ةمنطق در

 بروده  92 و ،99 ،95 ،7 ،6 منراطق  در يطر  مح های ي آس يجادا آن تبع به و يتجتع روند افزايش

 است.
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 2212 سال در تهران شهر کالن محیطی پذیری آسیب وضعیت بندی طبقه .4 شکل

 بردون  طبقرات  يرع توز يزانم شود  م مشاهده محيط  يریپی ي آس اتطبق های نقشه هب توجه با

 و اسرت  شده كتتر يندیم 2555 سا  به نسبت 2596 سا  در  جزئ يریپی ي آس و يریپی ي آس

 2596 سرا   در يراد ز يلر  خ يریپی ي آس ةطبق به يادز يریپی ي آس ةطبق يلتبد يا يعتوز مقابل در

 ايرن  اسرت.  يافته يشافزا ،تهران شهر كنن  جنوب و كزیمر قمناط در يژهو هب ،2555 سا  به نسبت

 شراخص  ديگرر  سروی  از اسرت.  يرر اخ ةدهر  دو  ط يط مح يریپی ي آس يدتشد ةدهند نشان روند

 ،شرد  اسرتخرا   يارمع هشت از استفاده با كه ،تهران شهر كنن ي فضا ساختار از  ناش يریپی ي آس

 برا  توجره  برا  ،واقرع  در اسرت.  بحرران  وقرو   نگامه تهران شهر كنن يریپی ي آس يتوضع يایگو

 يجراد ا منرابع  و ،يرت جتع ترراك   يرات ، ح هرای  يانشرر  عتردتاً  شاخص ينا در یكاربرد يارهایمع

 از ناشر   پریيری  آسري   وضرعيت  از يکپارچره  ةالير  ترا  دهشر  يکپارچه  محيط يستز های دگ آلو

 معيارهرای  نسرب   اهتيرت  و نقرش  به توجه با آيد. وجود هب فضاي  ساختار شهری های زيرساخت

 شراخص  منزلة به جتعيت تراك  معيار كه است مشخص پیير آسي  های پهنه تعيين در شده انتخاب

 اسرت.  داشرته  تروجه   قابل نقش فضاي  ساختار از ناش  پیيری آسي  ميزان بندی پهنه در اثرگیار

 هد.د م  نشان را تهران شهر كنن فضاي  ساختار از ناش  پیيری آسي  0 شکل

 دارد. وجود پیيری آسي  ميزان بيشترين 90 و ،1 ،6 ،4 مناطق در كه است آن از حاك  0 شکل



 030 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 
 تهران شهر کالن در فضایی ساختار از ناشی پذیری آسیب .5 شکل

 توضريح  طبيعر   مخراطرات  از ناش  پیيری آسي  شاخص معيارهای معرف  بخش در كه طور هتان

 شردت  طبيعتاً كه اتس مواجه زلزله وقو  تهديد با جنوب  و شتال  ایه پهنه در تهران شهر كنن شد، داده

 مركرز  هرای  پرژوهش  طبرق  ايرن،  برر  عنوه داد. هداخو قرار ثيرأت تحت را تهران شهر كنن كل آن وقو 

 برا  شررق  شرتا   هتچنرين  و غررب  شتا  و شتا  های پهنه (9994) تهران شهر ريزی برنامه و مطالعات

 پریيری  آسري   شراخص  هشد تهيه معيارهای ادغام و تركي  با .سترو هروب نبسي وقو  از ناش  تهديد

 است. نتايان 6 شکل قال  در تهران شهر كنن سطح در طبيع  مخاطرات از ناش 

 
 تهران شهر کالن در طبیعی مخاطرات از ناشی پذیری آسیب .2 شکل
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 و محاسربه  شرده ادي ةمرحلر  سره  هرر  در پریيری  آسري   هرای  شراخص  اينکه از پس ،نهايت در

 و تلفيرق  تهرران  شرهر  كرنن  محيطر   پریيری  آسري   ارزيراب   ينرد افر ةمرحل آخرين ،دش استخرا 

 ترابع  از پریيری  آسري   كلر   شاخص ةارائ جهت است. قبل  شاخص سه خروج  گیاری ه  روی

Cell Statists شرد  محاسربه  شراخص  سره  مجتو  و استفاده جغرافياي  اطنعات سيست  محيط در. 

 مشراهده  7 شرکل  در تهرران  شرهر  كرنن  پیيری آسي  كل  شاخص ةنقش قال  در بخش اين نتاي 

 شررق   جنوب های بخش در پیيری آسي  ميزان بيشترين آمده دست هب نتاي  آخرين مطابق .شود م 

 ميرزان  بيشترين شتال  نوار ،اين بر عنوه است. گرفته قرار (25 و 96 و 90 مناطق اداری ة)محدود

 ةمنطقر  اداری ةمحدود انتهای تا و شده شرو  تهران غرب شتا  در 4 ةمنطق مراكز از پیيری آسي 

 است. يافته ادامه 22 ةمنطق از هاي  پهنه و 0

 
 محیطی مخاطرات برابر در تهران شهر کالن پذیری آسیب کلی شاخص ةنقش .7 شکل

 طريرق  از (2596 و 2555) هرای  سا  ط  یيریپ آسي  ميزان فضاي  های نقشه استخرا  از بعد

 شرد.  پرداخته يادشده زمان  ةباز ط  پیيری آسي  شدت تغييرات ميزان برآورد به كندا  من روش

 صرورت  بره  را تغييررات  ايرن  ميرانگين  هتچنرين  و پریيری  آسي  شدت تغييرات 1 و 9 های شکل

 دهند. م  نشان مکان  ر فضاي 

 



 033 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 
 تهران شهر کالن در اخیر ةده طی پذیری آسیب شدت تغییرات ةنقش .8 شکل

 پریيری  آسري   افرزايش  9 و 9 منراطق  شتال  ةحوز در ،شود م  ديده 9 شکل در كه گونه هتان

 ميرزان  باالترين 91 و 99 مناطق از هاي  قستت در ه  جنوب  ةحوز در هتچنين است. افتاده اتفاق

 يافتره  كاهش پیيری آسي  غرب   شتا  ةحوز در ،كل  صورت به دارد. وجود پیيری آسي  افزايش

 شرده  محاسربه  ودوگانه بيست مناطق سطح در پیيری آسي  شدت تغييرات ميانگين ،ادامه در است.

 است. مشاهده قابل 1 شکل در كه

 
 تهران شهر کالن در اخیر ةده طی پذیری آسیب شدت تغییرات میانگین .9 شکل
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 تغييررات  ميرانگين  حير   از كره  سرت ا آن از حاك  پیيری آسي  شدت تغييرات ميانگين ةنقش

 واقرع  غرب به شرق مركزی محوريت در كه مناطق  در اخير ةده دو يک  ط  پیيری آسي  شدت

 تهرران  مختلر   نرواح   در ساكن جتعيت از موجود آمار است. يافته افزايش پیيری آسي  اند شده

 زمران   ةفاصرل  در تهران شهر كنن ودوگانة بيست مناطق پیيری جتعيت روند كه است آن از حاك 

 برا  را جتعيتر   ترراك   تحروالت  ميانگين 95 شتاره شکل است. نبوده ميزان يک به 9990 تا 9900

 دهد. م  نشان اخير ةده برای 9910 سا  سرشتاری آمار به توجه

 
 تهران شهر کالن ةگانودو بیست مناطق اخیر ةده در جمعیتی تحوالت تراکم میانگین پراکنش .12 شکل

 خنصره  طرور  بره  كره  دهرد  م  نشان را  يها ويژگ  گیشته ةده چهار ط  آمده عتل به بررس 

 كاهش با اخير ةده ط  92 ةمنطق ويژه هب تهران شهر مركزی مناطق كرد: بيان چنين را ها آن توان م 

 هب را جتعيت افزايش بيشترين اند شده واقع پيرامون  های لبه در كه مناطق  و شده رو هروب جتعيت

 در را جتعيرت  افرزايش  بيشترين 99 و 0 و 9 مناطق ند.ا داشته وساز ساخت سيعو یاریبارگ ةواسط

 مراتر   بره  جنروب   ةنيتر  به نسبت شهر شتال  ةنيت گفت دباي مجتو  در .اند داشته اخير ةده يک

 است. داشته بيشتری جتعيت افزايش



 033 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 هرای  پهنره  در آن انميز بيشترين ةكنند تبيين شهری فضاي  ساختار از ناش  پیيری آسي  تحليل

 صرورت  بره  محيط  مخاطرات از ناش  پیيری آسي  كه درحال  ؛است تهران غرب و شرق  شتا 

 نروار  دو ايرن  برين  ةمحدود و است يافته توزيع تهران شهر كنن جنوب و شتا  در كه است نواری

 منراطق  و هرانت جنوب در 25 و ،99 ،96 ،90 مناطق ،رو ازين دارد. قرار نسب  امنيت در تهديدآميز

 دو ايرن  رونرد  ةمقايسر  .انرد  داشرته  را پریيری  آسري   ميرزان  بيشترين تهران شتا  در 0 و ،4 ،2 ،9

 بررای  جتعيتر   تحروالت  كنترر   جهرت  یهشردار  توانرد  مر   تهرران  شرهر  اخير ةده در تحوالت

 نبري  جتعيتر   تحروالت  ةبهينر  مديريت و هدايت منظور به ،تهران شهر كنن مديران و ريزان برنامه

 در جتعيتر   پریيری  آسي  تغييرات شدت ميانگين ميزان فضاي  صورت به 99 شکل .باشد ،مناطق

 دهد. م  نشان اخير ةده در را تهران شهر كنن ةگانودو بيست مناطق

 
 تهران شهر کالن ةگانودو بیست مناطق در پذیری آسیب تغییرات شدت میانگین .11 شکل

 منراطق  در جتعيتر   تحروالت  ميرانگين  به مربوط (92 )شکل حاضر پژوهش خروج  آخرين

 تغييرات شدت ميانگين ميزان ةنقش با ادامه در كه است اخير ةده در تهران شهر كنن ةگانودو بيست

 .شود م  مقايسه پیيری آسي 
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 تهران شهر کالن ةگانودو بیست مناطق در جمعیتی تحوالت میانگین .12 لشک

 اخيرر  ةدهر  يرک  در شرهر  جنروب   ةنيتر  دهد م  نشان فوق فضاي  تحليل  خروج  دو ةمقايس

 داشرته  را جتعيرت  كاهش بيشترين آن سب  به كه است بوده پیيری آسي  افزايش بيشترين دارای

 كره  دكرر  اشراره  ،اسرت  شده واقع شهر غرب  ةپهن در كه ،نيته اين در 99 ةمنطق به دباي ،البته است.

 تروان  مر   شرتال   ةنيتر  در امرا  است. شده رو هروب تجتعي افزايش با پیيری آسي  افزايش رغ  به

 ةنيتر  شررق   ةپهنر  در .كررد  تحليرل  مجزا صورت به نيته اين شرق  و غرب  ةپهن دو در را ارزياب 

 بيشرتر  شردت  بره  ه  جتعيت اخير ةده يک ط  ،است يافته افزايش پیيری آسي  كه ،شهر شتال 

 شردت  بره  را شرهر  از بخرش  اين آينده تتال اح های بحران در تواند م  تحوالت اين كه است شده

 شرهری  جتعيت افزايش با هتراه پیيری آسي  كاهش شتال  ةنيت غرب  ةپهن در .كند چالش دچار

 حير   از شرهر  از بخرش  ايرن  قبرو   مورد جتعيت پیيری ظرفيت به توان م  كه است شده حادث

 .دكر اشاره پیيری آسي  تغييرات

 نتیجه

 ريرزان  برنامره  و مرديران  برين  ويرژه   جايگاه از محيط  مخاطرات بررس  و تحليل و ارزياب  امروزه

 هرای  فعاليرت  بارگریاری  انسران ،  هرای  فعاليرت  شرهری،  وسرازهای  ساخت اغل  اما .است برخوردار



 033 تهران شهر کالن اخیر دهة یک پذیری آسیب شدت تغییرات با جمعیتی تحوالت فضایی همبستگی تحلیل

 و مخراطرات  ايرن  بره  توجره  بدون شهرها مناطق بين جتعيت  تحوالت هتچنين و ،شهرها ساختاری

 دنبرا   بره  را بسرياری  مرال   و جان  های خسارت تواند م  كه گيرد م  صورت محيط  پیيری ظرفيت

 بره  توجره  برا  و شرده  كارگرفتره  بره  تحليل  های مد  طريق از حاضر پژوهش در رو، ازين باشد. داشته

 شرهری  ساختار و ،طبيع  مخاطرات محيط ،  ةحوز سه در پیيری آسي  ارزياب  منتخ  های شاخص

 یهرا  يافتره  از دقيرق  و صحيح گيری نتيجه منظور به .آمد دست هب حاضر( پژوهش منتخ  های )حوزه

 جنروب  و ،شررق    شرتا   ، غربر    جنوب ، غرب   شتا  مركزی، ةپهن پن  به تهران شهر كنن ،پژوهش

 رونرد  بر (،2596-2555) بين زمان  بازه ط  محيط  پیيری آسي  روند .(9 )جدو  شد تقسي  شرق 

 هرای  سياسرت  ةواسرط  هبر  جتعيتر   تحركرات  و انسران   ایهر  فعاليت ةتوسع از حاصل فشار افزايش

 ،پهنره  اين شدن خال  شاهد نتيجه در .دارد تاكيد تهران شهر كنن مركزی مناطق در ويژه به شهرسازی

 افرزوده  روز طر   فعرا   و سراكن  غيرر  جتعيت بر كه درحال  ؛اي  بوده سکنه از ،92 ةمنطق خصوص به

 اداری و تجراری  هرای  فعاليرت  بره  بيشرتر  پهنره  اين حاضر حا  در كه معناست بدين اين .است شده

 هرای  معيرار  اسراس  برر  محيط  پیيری آسي  كاهش های سياست ،بنابراين .است كرده پيدا اختصاص

 ميررزان بيشررترين كرره 92 و ،99 ،95 ،7 ،6 منرراطق اولويررت بررا دبايرر عامررل ايررن منتخرر  ةگانررچهار

 ميرزان  بيشترين 6 ةمنطق ها بررس  طبق ميان اين در . شود اتخاذ اند داشته حوزه اين در را پیيری آسي 

 طلبد. م  را شهری مديريت ةويژ توجه رو ازين دارد. را شهری ساختار از ناش  پیيری آسي 

 در شرهری  سراختار  از ناشر   عامرل  پریيری  آسري   بررس  جهت شده درنظرگرفته معيار هشت

 بحرران  وقرو   هنگام شهر كنن اين رق ش و غرب  شتا  ةپهن پیيری آسي  گويای تهران شهر كنن

 ميرزان  بنردی  پهنره  در اثرگریار  شراخص  منزلرة  بره  ،جتعيرت  ترراك   معيرار  ميران  اين در كه است

 كراهش  سياسرت  .پس،اسرت  داشرته  تروجه   قابرل  نقرش  ،فضراي   سراختار  از ناش  پیيری آسي 

 در 9 جردو   در .اسرت  ضرروری  ها پهنه اين در جتعيت تراك  معيار به ويژه توجه با پیيری آسي 

 است. شده بندی جتع جتعيت  تغييرات و پیيری آسي  روندهای منطقه 22 و پهنه 0 قال 
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 تهران هرش کالن پذیری آسیب وضعیت .3 جدول

 ها پهنه
روند
 

ب
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ت
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طبیعی
 

ت
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آسی
 

پذیری
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ت
مخاطرا

 
محیطی

 

ت
وضعی

 
ب

آسی
 

پذیری
 

 در
برابر
 

ت
مخاطرا

 
طبیعی

 

روند
 

ت
تغییرا

 
جمعیتی

 
ة پهن

زی
رك
م

 

 افزايش نامحسوس نامحسوس نامحسوس ميزان بيشترين افزايش 6 ةمنطق
 افزايش نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس افزايش 7 منطقه
 افزايش نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس افزايش 95 منطقة
 افزايش نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس افزايش 99 منطقة
 كاهش نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس افزايش 92 منطقة

ة پهن
ا 
شت

 
ب 
غر

 

 ميزان بيشترين ميزان بيشترين نامحسوس نامحسوس 2 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 ميزان يشترينب ميزان بيشترين نامحسوس نامحسوس 0 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 29 منطقة
 و زلزله تهدبد

 سينب
 افزايش

 ميزان بيشترين ميزان بيشترين نامحسوس نامحسوس 22 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

ة پهن
ب
جنو

 
ب 
غر

 

 افزايش زلزله ديدته نامحسوس نامحسوس ميزان بيشترين نامحسوس 1 منطقة
 افزايش زلزله ديتهد نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 99 منطقة
 افزايش زلزله ديتهد نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 91 منطقة

 ةپهن
ب
جنو

 
ق 
شر

 

 افزايش زلزله ديتهد نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 94 منطقة

 ميزان نبيشتري ميزان بيشترين نامحسوس 90 منطقة
 ميزان بيشترين

 اداری( ةمحدود)
 كاهش زلزله ديتهد

 ميزان بيشترين نامحسوس نامحسوس 96 منطقة
 ميزان بيشترين

 اداری( ةمحدود)
 كاهش زلزله ديتهد

 ميزان بيشترين نامحسوس نامحسوس 25 منطقة
 ميزان بيشترين

 اداری( ةمحدود)
 افزايش زلزله ديتهد

 ةپهن
ا 
شت

 
ق 
شر

 

 نامحسوس نامحسوس نامحسوس زايشاف 9 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 ميزان بيشترين ميزان بيشترين نامحسوس افزايش 9 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 ميزان بيشترين ميزان بيشترين ميزان بيشترين افزايش 4 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 7 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 9 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش

 نامحسوس نامحسوس نامحسوس نامحسوس 99 منطقة
 و زلزله ديتهد

 سينب
 افزايش
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 رد تهديرد  ،موجرود  اسرناد  به توجه با ،طبيع  مخاطرات از ناش  پیيری آسي  ميزان بررس  در

 هرای  پهنره  هتچنين دارد. وجود شهر كل بر آن ثيرأت و زلزله وقو  نظر از جنوب  و شتال  های پهنه

 شردت  هب بايد هستند رو هروب سينب وقو  از ناش  تهديد با كه شرق  شتا  و غرب  شتا  و شتا 

 از ل احتترا  هرای  بحران از بعد تا شود صادر خطر هشدارهای و بگيرند قرار كنتر  و نظارت تحت

 كراهش  پيشرگيری  و كراهش  جهت پيشنهادی راهکارهای شود. جلوگيری مال  و جان  های سي آ

 :از ندا عبارت پیيری آسي 

 شرتا   های پهنه در فصل  بارندگ  از ناش  های آب دفع جهت ويژه مسيری گرفتن نظر در .9

 ؛شرق  و غرب 

 نقراط  دهر   ارتبراط  براى جنوب و شتا  ةپهن بين ثانويه ارتباط  هاى راه و مسيرها ةتوسع .2

 ؛لرزه زمين مثل ،خطرناک های موقعيت در نظر مورد

 ؛6 ةمنطق خصوص به ،مركزی ةپهن در موجود یها كاربری سازى مقاوم يا جاي  هجاب .9

 ؛مركزی ةپهن خصوص هب ،ها پهنه هتة در پیير آسي  عتوم  اماكن و ابنيه سازى مقاوم .4

 ؛جنوب  و شتال  های هنهپ در اصول  غير وسازهاى ساخت از پيشگيرى .0

 ؛ها پهنه هتة در پیيرى آسي  با مسکون  ةابني جاي  هجاب يا ،سازى مقاوم نوسازى، .6

 .مركزی ةپهن در مناس  گياه  پوشش تقويت يا ايجاد .7

 اقتصرادی  مختل  های بخش در دباي شدن اجراي  جهت حاضر پژوهش های يافته است گفتن 

 بره  شرهری  فضای اقتصادی ر اجتتاع  رخ ني  و محيط  تمخاطرا بين روابط تشريح و اجتتاع  و

 مرديريت  خررد  هرای  اليره  در پرژوهش  اين نتاي  است اميد ،بنابراين .شود ارزياب  مبسوط صورت

 بره  منراطق  از يک هر نقش تا شود بررس  تفصيل  طور به گانهودو بيست مناطق سطح در و شهری

 مفيرد  هرا  بحران انوا  برابر در آور تاب شهری ايجاد در شهری ةيکپارچ سيست  يک از جزئ  عنوان

 شود. واقع
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 پیوست

 بخرش  دو در پژوهشر   سنجشر    مد  در آمده دست هب فضاي  های تحليل مستندات قستت اين در

 و محيط  مخاطرات از ناش  پیيری آسي  معيارهای هتچنين و دور از سنجش بخش های شاخص

 است. شده ارائه نقشه صورت به شهری ساختار

 دور از سنجش بخش های شاخص ال (
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

   /  NDVI NIR RED NIR RED  

  
 )چپ( 2222 و )راست( 2212 های سال در (NDVI) سبزینگی شاخص .13 شکل

Normalized Difference Build-up Index (NDBI) 

   /  NDBI SWIR NIR SWIR NIR 

  
 )چپ( 2222 و )راست( 2212 های سال در (NDBI) شاخص .14 شکل
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Normalized Difference Moisture Index (NDMI):  
   /  NDMI NIR SWIR NIR SWIR  

  
 )چپ( 2222 و )راست( 2212 های سال در (NDMI) شاخص .15 شکل

Normalized Difference Water Index (NDWI):  
   /  NDWI NIR G NIR G  

  
 )چپ( 2222 و )راست( 2212 های سال در (NDWI) شاخص .12 شکل

 شهری ساختار و  محيط مخاطرات از ناش  پیيری آسي  معيارهای ب(
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 یشهر ساختار و یطیمح مخاطرات از یناش پذیری یبآس یارهایمع های خروجی .17 کلش
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 منابع
 در زيرساخت  ر كالبدى هاى پیيرى آسي  بندى پهنه» (.9919) عاطف  مژگان ؛شرق  عل  ؛سعيده اسدی،

 در واقرع  هراى  سکونتگاه :مطالعات  مورد ،جغرافياي  اطنعات سيست  از استفاده با لغزش زمين برابر

 .945 ر 921ص ص ،4 ش ،1 د بحران، مديريت و پيشگيرى دانش ،«البرز و تهران استان ةمحدود

 شناسراي  » (.9919) نسر   قنبرری  علر   ؛زفرقنردی  شتساي  اهلل فتح ؛مديری مهدی ؛سعيد ورك ، امين 

 هرای  مؤلفره  را اسرتخ  و محيطر   مخراطرات  برابرر  در شرهرها  پریيری  آسي  بر حاك  های ديدگاه

 ،لعامر  غيرر  پدافنرد  ةهفتر  ةنامر  ويژه ،9 د ،بحران مديريت ،«كيو روش از استفاده با آن در تأثيرگیار

 .99 ر 0ص ص

 رابطررة ي فضررا سررنجش» (.9916) پورطرراهری مهرردی ؛رفيعيرران مجتبرر  ؛احسرران سررينب، پاشررانژاد

 و پرژوهش ، « شرق يجانآذربا استان در ي روستا جامعة یآور تاب يتظرف و يط مح پیيری ي آس

 .957 ر 19ص ص ،2 ش ،6 س ،روستاي  ريزی برنامه

 و رونرد  تحروالت » (.9916) زاده عل  رست  اهلل ول  ؛اردهاي  قاست  عل  ؛صادق  رسو  ؛قربان حسين ،

 صص ،99 پياپ  ةشتار ،9 س ،ای منطقه ريزی برنامه ،«ايران های استان در داخل  مهاجرت الگوهای

 .99 ر 9

 توجره  برا  لررزه  زمين از ناش  پیيری آسي  كاهش» (.9915) درودی محتدرضا ؛شجاع  لين ؛حسين ،ذبيح 

 تبريرز،  ،فعرا   هرای  گسرل  مجاورت در شهری وساز ساخت التلل  بين كنفرانس اولين ،«شهری ساختار به

 ICCVAF01_175.html-ICCVAF01-https://www.civilica.com/Paper .تبريز شهرداری

 استفاده با دلف  و عامل  تحليل های مد  تطبيق  بررس » (.9919) بتانيان محتدرضا ؛هادی راد، رضاي 

 د ،شهر هويت ،«تهران سفيد خاک موردی: ةمطالع ،شهری های بافت فرسودگ  تشخيص در GIS از

 .96 ر 0ص ص ،99 ش ،6

 جهرت  بحرران  محرور  اجتترا   يريتمرد  ضررورت   بازشناس» (.9911) كاظت  داود ؛هادی راد، رضاي 

 مطالعرات  ،«تهرران(  شرهر  آبراد  يوسر   ةمحل : مطالعات ة)نتون زلزله بحران در پیيری ي آس كاهش

 .حصار هفت محيط 

 از اسرتفاده  برا  كرر   شرهر  حرري   محيطر   پیيری آسي  تحليل» (.9919) هتکاران و هادی راد، رضاي 

 .11 ر 19ص ص ،10 ش ،آبخيزداری های پژوهش ،«مراتب  سلسله تحليل روش
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 اقردامات  از ثرأمتر  جتعيرت  تراك  الگوی تغييرات فضاي  تحليل» (.9916) هتکاران و محتد سليتان ،

 .25 ر 7ص ص ،09 ش ،90 د ،جغرافيا ،«(9915ر  9970) تهران شهر كنن در نوسازی

 بررای  محيطر   زيسرت  پریيری  آسري   ارزيراب  » (.9994) فتحر   حتيرد  ؛محتدحسرين  زادگران،  شري 

 علروم  ،«مراتبر   سلسرله  روش بره  البررز  محيطر   زيست ةگان سه های حوزه در ای قهمنط ريزی برنامه

 .25 ر 9صص  ،95 ش ،9 د ،محيط 
 برر  تأكيد با شهرها، به يانيروستا مهاجرت در مؤثر عوامل» (.9991) گرجيان پروين ؛عل  الدين ، شتس

 .19 ر 70ص ص ،99 ش ،0 س ،جغرافياي  انداز چش  ،«دو( رست  دهستان )مورد: مهاجرت ةشبک

 ةناحي در محيط  پیيری آسي  و حساس مناطق بندی پهنه» (.9991) شيخ  محتد ؛اكبر عل  پور، شتس 

 جغرافيرای  هرای  پرژوهش  ،«مراتبر   سلسرله  تحليرل  فراينرد  و فازی بندی طبقه روش با فارس غرب

 .69 ر 09ص ص ،79 ش طبيع ،

 داخلر   مهراجرت  برر  توسرعه  تأثير فضاي  تنوسانا تحليل» (.9916) شکريان  محسن ؛رسو  صادق ،

 .275 ر 240ص ص ،2 ش ،9 د ،«شهری( ر )روستاي  محل  ةتوسع ،«ايران در شهرستان  بين

 9 ةمنطقر  بافت پیيری آسي  ارزياب » (.9910) گودرزی وحيد ؛لطيف  رضا غنم ؛الدين شهاب لو، عيس 

 ،جغرافياي  اطنعات ،«GIS سيست  و IHWP روش از استفاده با احتتال  ةزلزل برابر در تهران شهر

 .97 ر 79ص ص ،955 ش ،20 د

 ةكران ةمنطق در محيط  پیيری آسي  فضاي  تحليل» (.9917) سينب پاشانژاد احسان ؛ابولفضل قنبری،

 .92 ر 90ص ص ،9 ش ،0 س ،محيط  مخاطرات فضاي  تحليل ،«اروميه ةدرياچ شرق 

 بحرران  مرديريت  بر كيدأت با زلزله برابر در شهری پیيری آسي  ارزياب » (.9919) زلف  عل  ؛ابولفضل قنبری،

 .74ر  01ص ص ،4 پياپ  شتاره ،9 س ،محيط  مخاطرات فضاي  تحليل ،«كاشتر شهر در شهری

 مركرز  ،«تهرران  جرامع  طرر   سيل، مطالعات گزارش» (.9994) تهران شهر ريزی برنامه و مطالعات مركز

 تهران. شهرداری تهران، شهر ريزی برنامه و مطالعات

 ةزمينر  در آسرياي   منتخر   كشرورهای  سياست  تجربيات تطبيق  ةمطالع» (.9910) حسين  قربان ؛محتود مشفق،

 .21 ر 9ص ص ،9 ش ،9 س ،«ای منطقه و شهری ةتوسع ريزی برنامه ،«شهری جتعيت متوازن توزيع

 از استفاده با طالقان شهرستان محيط  پیيری آسي  ارزياب » (.9916) منشاه  مري  ؛اصغر عل  هداي ،

 .90 ر 9ص ص ،9 ش ،9 د ،نجات و امداد ،«مراتب  سلسله تحليل روش
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