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پهنهبندی مناطق حساس و آسیب پذیری محیطی در منطقه یک کالن شهر
تهران با روش طبقهبندی فازی و فرایند سلسله مراتبی
2

رعنا نوروزی طیوال * ،1یوسف بینایی

-1کارشناسی ارشد ژئومورفولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهریزي شهري ،شهرداري ایزدشهر
پذیرش مقاله1396/11/18 :
تأیيد نهایی مقاله1397/3/12 :
چكیده
کالنشهرهاي امروزي ،در نقاط مختلف دنيا به دالیل متعدد همواره در معرض آسيب ناشی از مخاطرات طبيعی
قرار دارند ،که افزایش خسارات جانی و مالی را نيز به دليل تراکم باالي جمعيت و تأسيسات به همراه دارد .این
امر نوعی چالش را از لحاظ مخاطرات شهري براي برنامهریزان در پی خواهد داشت .منطقه یک کالن شهر تهران
با قرارگيري در معرض دامنه ارتفاعی متفاوت ،گسلها و رودخانههاي شمال تهران و کاربري شهري مستعد و
تشدیدکننده خطر ،داراي مخاطرات و محدودیتهاي ژئومورفولوژیک متنوعی است که الزم است بهمنظور کاهش
آن اقدامات اوليهاي صورت پذیرد .در این مطالعه سعی گردید با بکارگيري از دادههاي حاصل از مدل سازي
معيارها و الیههاي موثر محيطی با روش فرایند تحليل سلسله مراتبی ( )AHPو طبقهبندي با روش فازي تحليل
گردد و به کمک تحليل فضایی باالي سامانه اطالعات جغرافيایی ( )GISميزان آسيب پذیري محيطی ناحيه
مورد توجه قرار گيرد و پهنهبندي گردد .بنابر نتایج حاصل از محاسبات انجام شده ميزان آسيب پذیري منطقه
دو کالن شهر تهران با مدل ترکيبی  AHP-Fuzzyبر مبناي وزنهاي محاسبه شده تعيين شد .نواحی  8 ،3و 4
آسيب پذیرترین بخشهاي شهر در برابر مخاطرات طبيعی است؛ در صورتیکه نواحی  1و  2کمترین آسيب
پذیري را در برابر وقوع مخاطرات محيطی دارند .نقشه پهنهبندي آسيب پذیري نشان میدهد که  28/22درصد
از کل منطقه تحتتأثير آسيب پذیري با رده زیاد است که بيشترین مساحت این رده در ناحيه  3واقع شده است
و محالت گالبدره ،دربند و تجریش را بيشتر در بر میگيرد این در حاليست که منطقه یک کالن شهر تهران به
علت ساخت و ساز شهري غير اصولی بدون توجه به شبکه زهکشی طبيعی با افزایش سطوح با نفوذ ناپذیر کم
و غير قابل نفوذ باعث کاهش نفوذ آب حاصل از بارش و افزایش رواناب گردیده است.
واژههای کلیدی :پهنهبندي آسيب پذیري ،مسيلهاي شمال تهران ،منطقه یک تهران ،روش فازي.
* -نویسنده مسئول09393925737 :

Email: ra.norouzi@yahoo.com
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کالنشهر تهران کدام هستند؟ همچنين کدام
مناطق مستعد آسيب بيشتر در زمان مخاطرات
طبيعی و انسانی است .از مهمترین مطالعاتی که در
سطح جهان و ایران در زمينهي پهنهبندي انجام
شده است ،میتوان به این موارد اشاره کرد :اکسوي
وارکانگلو ( )2012در مطالعهاي براي تشخيﺺ
نواحی حساس به زمينلغزش در غرب دریاي سياه
از طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي و همچنين منطق
فازي براي شناسایی زمينلغزشهاي این ناحيه
استفاده نمودهاند .آنها با استفاده از تکنيک
جداسازي و همچنين  10عامل تأثيرگذار همراه با
 70زمينلغزش رخ داده به بررسی و ترسيم نقشهي
پهنهبندي منطقه با کمک  5تابع عضویت فازي
براي طبقهبندي زمينلغزشهاي رخ داده بر روي
تصویر سنجنده  ETMپرداختند .نتایج نشان داد که
عملگر فازي از نظر دقت نسبت به سایر توابع
عضویت فازي با وﺿع موجود تطابق بيشتري دارد.
چن و همکاران ( 1918و  )2011روش تحليل
خوشهاي فازي و شاخﺺهاي مساحت تحتتأثير
قرارگرفته ،تعداد تلفات جانی ،تعداد خانههاي ویران
شده و ميزان خسارت اقتصادي مستقيم را در
طبقهبندي خطر سيالب را در  30استان چين به
کار بردهاند و به این نتيجه رسيدهاند که روش
تحليل خوشهاي فازي روشی مناسب براي
طبقهبندي خطر سيالب است .باهاتو و موریاما
( )2010به بررسی محرکههاي رشد شهري در
درهي کادماندو و با استفاده از فرایند آناليز سلسله
مراتبی پرداخته که در این روش با استفاده از مدل
تحليل سلسله مراتبی( )AHP1محرکههاي فيزیکی،
اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر توسعهي شهر براي سه
ناحيهي هسته ،حاشيه و نواحی روستایی مورد
بررسی قرار دادهاند .سينها و همکاران ( )2008با
استفاده از مدل  AHPدر رودخانه کوسی ،واقع در
شرق هندوستان ،به تهيهي نقشه خطر سيالب با

مقدمه

قبالً تصور میشد وقوع حوادث و بالیاي طبيعی در
مناطق شهري آثار و پيامدهاي کمتري در مقایسه
با مناطق روستایی دارد .اما امروزه با توجه به
تغييرات مشخﺺ که در ساختار و سازمان شهرها به
وجود آمده ،آنها را در برابر مخاطرات محيطی
ﺿربهپذیر کرده است (عسگري )1382 ،و ميلياردها
تومان خسارت به اموال انسان وارد میکند .مسر
( )1382معتقد است در سال  2025بيش از 5
ميليارد نفر در نواحی شهري جهان زندگی خواهند
کرد که  80درصد این افراد در شهرهاي کشورهاي
کمتر توسعه یافته سکونت خواهند داشت و افزایش
خسارات جانی و مالی را نيز به دليل تراکم باالي
جمعيت و تأسيسات به همراه دارد .این امر نوعی
چالش را از لحاظ مخاطرات شهري براي برنامهریزان
در پی خواهد داشت .امروزه استفاده از سيستم
اطالعات جغرافيایی در برنامهریزي شهري،
پهنهبندي آسيبپذیري و مکانیابی مناسب را براي
عملگردهاي شهري فراهم میآورد .در این ميان
استفاده از سيستمهاي اطالعات جغرافيایی براساس
منطق فازي از انعطاف بيشتري برخوردار میباشد؛
بنابراین با شناسایی و پهنهبندي مناطق پرمخاطره
میتوان تا حدي از وقوع مخاطرات و خسارات ناشی
از آن کاست .منطقه یک کالن شهر تهران با
قرارگيري در معرض دامنه ارتفاعی متفاوت ،گسلها
و رودخانههاي شمال تهران و کاربري شهري
مستعد و تشدیدکننده خطر که داراي مخاطرات و
محدودیتهاي ژئومورفولوژیک متنوعی است ،الزم
است بهمنظور کاهش آن اقدامات اوليهاي صورت
پذیرد .در این پژوهش با رویکرد توصيفی-تحليلی،
به ارزیابی آسيبپذیري در منطقه یک کالنشهر
تهران ،پرداخته می شود و به دنبال پاسخ به این
سؤال است که فرایندها و مخاطرات ژئومورفولوژیک
محدودکنندهي توسعه و امنيت منطقه یک
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استفاده از الیههاي اطالعاتی ژئومورفولوژي کاربري
اراﺿی ،توپوگرافی و تراکم جمعيت اقدام کردد.
سيرینيوس و همکاران ( )2008جهت تحليل تناوب
سيالب منطقهاي روشی مرکب از نقشه عوارض خود
سازمان یافته و الگوریتم  c-meanخوشهبندي فازي
را به کار برده و کارایی این روش را در حوﺿههاي
آبخيز ایالت ایندیانا در آمریکا مورد بررسی قرار
دادهاند .نتایج نشان داده است که روش تحليل
تناوب سيالب منطقهاي با روشهاي مبنی بر تحليل
رگرسيونی و همبستگی چند متغيره قابل مقایسه
است .گرسوسکی و همکاران ( )2006در پژوهشی
به پهنهبندي خطر زمينلغزش با استفاده از منطق
فازي و تحليل سلسله مراتبی پرداختند و به این
نتيجه رسيدند که استفاده از مجموعههاي فازي
محدودیت روشهاي کمی را برطرف ساخته است.
موراث و کاندن در سال ( ،)2003پژوهشی تحت
عنوان استفاده از روابط فازي جهت توليد نقشههاي
توانمندي زمينلغزش در غرب دریاي سياه (ترکيه)
و به این نتيجه رسيدهاند که به دليل پيچيده بودن
ماهيت پدیده زمينلغزش و دخالت عوامل متعدد
در رخداد آن ،استفاده از روابط فازي در تهيهي
نقشههاي پهنهبندي خطر زمينلغزش نسبت به
سایر روشها بهتر واقعيت رخداد زمينلغزش را
نشان میدهد .ژیانگ و همکاران ( )2001با استفاده
از مدلهاي فازي ( )SFC3( ،)FCA2و ( )FSM4در
مالزي به ارزیابی خطر بالیاي طبيعی از جمله سيل
پرداختند و نشان دادند که استفاده از روشهاي
فوق براي ارزیابی آسان و مؤثر خطر سيل میتواند
مطلوب باشد .تودینی ( ،)1999براي دستیابی به
نقشهي پيشبينی و مدیریت خطر سيالب از
سيستم عملکردي تصميم استفاده کرد .جانگ و
همکاران ( )1996نوعی روش ارزیابی کمی را با
استفاده از منطق فازي براي شناسایی و پهنهبندي
نواحی داراي استعداد زمينلغزش بهکار گرفتند.
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ویلت و شاردا ( ،)1991براي بررسی امکان استفاده
از فرایند تحليل سلسله مراتبی ( )AHPدر
پروژههاي کنترل سيالب رودخانه گرند و تار در
اکالهاماي آمریکا ،مناطق مستعد سيالب را
شناسایی کردند .از جمله کارهایی که در داخل
کشور انجام شده ،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
نسرین نژاد و همکاران ( )1393به پهنهبندي
پتانسيل سيلخيزي حوزه آبریز باغان با استفاده از
روش تحليل سلسله مراتبی فازي پرداختند و از
آنجاییکه  22درصد منطقه در پهنههاي
سيلخيزي خطرپذیر زیاد تا خيلی زیاد در برگرفته
است که بيشترین نقش را در توليد رواناب دارند و
عمليات آبخيزداري در این منطقه در اولویت
هستند .افتادگان ملکيان و همکاران ( )1391عوامل
مؤثر در سيلخيزي حوزههاي آبخيز اخترآباد را
شناسایی و با استفاده از فرایند تحليل سلسله
مراتبی فازي پتانسيل سيلخيزي را در حوزه
پهنهبندي کردند پور موسوي و همکاران ()1391
به ارزیابی آسيبپذیري ساختمانهاي شهر با مدل
تحليل سلسله مراتبی فازي و  GISدر منطقه 3
تهران پرداختند که مهمترین دالیل این
آسيبپذیري را استفاده از مصالح بیدوام و کم
مقاوم در ساخت و سازها ،باال بودن عمر
ساختمانها ،مکانیابی ساخت و سازها بر روي
زمين ناپایدار و  ...دانستند .صفاري و اخدر (،)1391
با استفاده از مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع
عضویت فازي ،ارتباطی مریوان سنندج را مورد
پهنهبندي خطر زمينلغزش قراردادند .به این منظور
معيارهاي ،ارتفاع ،شيب ،فاصله از گسل ،واحدهاي
سنگشناسی ،فاصله از آبراههها ،فاصله از جاده ،نوع
کاربري اراﺿی ،پوشش گياهی ،خاک و بارش را
مورد ارزیابی قراردادند .نتایج نشان داد که از ميان
دو روش مورد بحث ،استفاده از مدل نسبت فراوانی
به دليل فازي سازي مناسب هر معيار با استناد به
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نقشههاي پراکنش زمينلغزشهاي رخ داده و نحوه
تفکيک روش مناسبتري براي پهنهبندي
زمينلغزشها در این جاده ارتباطی محسوب
میشود .احد نژاد و همکاران ( ،)1389به بررسی
وﺿعيت آسيبپذیري لرزهاي مناطق مختلف شهر
زنجان میپردازند .در این پژوهش با استفاده از
فرایند تحليل سلسله مراتبی وزنهاي هر یک از
عاملها در آسيبپذیري لرزهاي به دست میآید.
پس از آن با استفاده از تابع آستانه خطی ،عاملهاي
مورد بررسی به یک مقياس مشترک تبدیل
گردیدهاند .در نهایت با ارائه سناریوهاي زلزله
درشدتهاي مختلف و با استفاده از مدلهاي
موجود در زمينه خسارات ،به ارزیابی خسارات
انسانی ،اقتصادي و انسانی شهر زنجان پرداخته
است .شمسیپور و شيخی ( )1389به پهنهبندي
مناطق حساس و آسيبپذیري محيطی در ناحيه
غرب فارس ،با روش طبقهبندي فازي و فرایند
تحليل سلسله مراتبی پرداختند و مناطق مستعد
آسيب را در آن منطقه شناسایی کردند .پور قاسمی
و همکاران ( ،)1388با استفاده از روش

38

تصميمگيري چند معياره فازي بخشی از حوﺿه
آبخيز هراز را مورد ارزیابی خطر زمينلغزش
قراردادند .آنها در این ارزیابی عوامل شيب ،جهت
شيب ،ارتفاع ،زمينشناسی ،کاربري اراﺿی ،فاصله
از گسل ،فاصله از آبراهه و فاصله از جاده را بهعنوان
عوامل مؤثر در خطر زمينلغزش مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد  29/42درصد از منطقه داراي
حساسيت زیاد 32/19 ،درصد حساسيت زیاد،
 30/36درصد متوسط و  8/04درصد حساسيت
کمی را از نظر پتانسيل بروز زمينلغزش دارند.
زنگیآبادي و همکاران ( )1387شاخﺺهاي
آسيبپذیري مساکن شهر اصفهان در برابر زلزله
مورد تحليل قراردادند که مطالعهي آنها نشان داد،
ميزان آسيبپذیري مساکن شهر اصفهان در برابر
خطر زلزله باالست .در ارزیابی آسيبپذیري
سازههاي شهري و سنجش آسيبپذیري آنها از
زلزله با به کارگيري روش تحليل سلسله مراتبی و
سيستم اطالعات جغرافيایی میتوان به پهنهبندي
آسيبپذیري شهري دستیافت (شکل .)1

شکل  :1موقعيت منطقه موردمطالعه
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که در مجاورت کوهستان قرار گرفته داراي اقليمی
سرد و نيمه مرطوب و در نواحی مرتفعتر آن اقليمی
سرد همراه با زمستانهاي طوالنی میباشد
(درفشی .)1390 ،بهطور ميانگين شمال تهران 184
ميليمتر (حدود  )%75بيش از مرکز شهر تهران
بارندگی دارد .در حال حاﺿر بخشی از
سکونتگاههاي روستایی شمال تهران و مراکز
گردشگري ،در طول درههاي کوهستانی شمال
تهران و موازي با آبراهههاي اصلی استقرار و توسعه
یافتهاند؛ عالوه بر این ،حریم توسعه شهري تهران
بخشی از ساختوسازها و سکونتگاههاي شهري را
بر روي دامنههاي کم ارتفاع شمالی توسعه داده
است .ناپایداريهاي دامنهاي در محدوده دامنههاي
کوهستانی و نيز احتمال سيالب و آبگرفتگی
سکونتگاهها در محدوده آبراههها ،عمدهترین
مخاطراتی است که این اراﺿی را تحتتأثير قرار
میدهد به لحاظ توپوگرافی ،شيب عمومی منطقه
شمال به جنوب بوده که هر چه به سمت شمال
برویم ،ميزان شيب افزایش مییابد .توپوگرافی
منطقه در قسمتهاي شمالی کامالً کوهستانی و با
شيب زیاد است .باالترین نقطه در این گستره در
حدود  1800متر از سطح دریا و زاویه شيب بين
 30تا  50درجه است .شمال تهران بهویژه منطقه
یک شهرداري شامل چندین رود دره همچنين قلل
مرتفع میشود برخی رود درههاي کوچک که از
شرق به غرب عبارتند از تنگه کهنه دارآباد ،دارآباد،
دره جمشيدیه ،گالب دره ،دربند ،ولنجک و درکه
در این منطقه قرار دارد؛ که نسبتاً کمعمق
میباشند .این رود درهها به علت صخرهاي بودن و
شيب زیاد نقش مهمی در خروجی رواناب حاصل از
بارش و برف و خط القعر بلنديها و ارتفاعات
کوههاي شمال تهران در منطقه یک دارد (نوروزي،
 .)1395روش پژوهش توصيفی–تحليلی و
پيمایشی است .جمعآوري دادهها و اطالعات از

مواد و روشها
شهر تهران در  51درجه و  6دقيقه تا  51درجه و
 38دقيقه طول شرقی و  35درجه و  34دقيقه تا
 35درجه و  51دقيقه عرض شمالی قرار گرفته است
و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد بين  1800متر در
شمال و  1200متر در مرکز و  1050متر در جنوب
متغير است .تهران در دامنههاي جنوبی رشته کوه
البرز گسترده شده است .از جنوب به کوههاي ري
و بیبی شهربانو و دشتهاي هموار شهریار و ورامين
و از شمال توسط کوهستان البرز محدود شده است
(موسسه جغرافيایی و کارتوگرافی گيتاشناسی،
 )1387منطقه یک شهرداري تهران با مساحت
 3604هکتار ،شمالیترین منطقه تهران به شمار
میرود بهطوريکه مرز شمالی آن بر مرز شمال
تهران (خطوط ارتفاعی  1800متر) منطبق است.
این منطقه از غرب توسط رود-دره درکه با منطقه
 ،2از جنوب توسط بزرگراه چمران ،مدرس و صدر
با منطقه  3و از جنوب شرقی توسط بزرگراه ازگل
با منطقه  4شهرداري تهران هممرز است .کاربري
عمده در منطقه یک مسکونی است و حضور
کاربريهاي فرا منطقهاي و فراشهري بهویژه
کاربريهاي دیپلماتيک و گردشگري در منطقه از
اهميت برخوردار میباشد (مهندسين مشاور بافت
شهر .)1384 ،در حال حاﺿر داراي  9ناحيه و 33
محله هست (طرح تفضيلی منطقه یک شهر تهران،
 )1386و جمعيت آن همواره در حال افزایش است
این منطقه از عوارض طبيعی چون رود دره ،تپه و
کوههایی برخوردار است که از جهات گوناگون
اسباب عدم توسعه و امنيت و یا در مواردي توسعه
را فراهم آورده است .از لحاظ زمينشناسی بيشتر
مساحت این منطقه را سازندهاي آبرفتی و خاک
ليتوسل نيمه مرطوب که بسيار کمعمق هستند ،در
برگرفته است .آبوهواي منطقه یک تهران تا حد
زیادي همخوان با اقليم شهر تهران است .از آنجایی
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طریق منابع کتابخانهاي و مطالعات ميدانی انجام
گرفته است .براي دستيابی به ادبيات تئوریک
موﺿوع و تحليل دادههاي گردآوري شده از منابع
کتابخانهاي بهره گرفته شده است و براي تجزیه و
تحليل دادهها و اطالعات و ارزیابی آنها از روش

40

سلسله مراتبی  AHPو منطق فازي و نرمافزار GIS

استفاده شده است .دادهها براساس جدول  1در
جهت تعيين پهنههاي آسيب پذیر در برابر
مخاطرات محيطی به کار گرفته شدند.

جدول  :1داده هاي مورد نياز

براي بررسی و مطالعه دقيقتر و ارزیابی آسيبپذیر
در منطقه یک کالن شهر تهران ،از ترکيب دو مدل
تحليل سللللسلللله مراتبی ( )AHPو منطق فازي
ا ستفاده شده ا ست .مراحل این دو مدل به شرح
زیر است:
-1تعيين معيللار و زیر معيللارهللاي پهنللهبنللدي
آسيبپذیري در منطقه یک کالنشهر تهران
-2ارزشدهی به معيارها و زیر معيارها
-3تهيه نقشه استاندارد شده
-4بهينه سازي (ا ستاندارد سازي یا فازي سازي)
الیههاي اطالعاتی براساس منطق فازي
-5محاسبه نرخ ناسازگاري
-6اعمال وزن نهایی به معيارها و ترکيب با الیههاي
فازي شده
-7په نهب ندي آسللل يب پذیري در منط قه یک
کالنشهر تهران

تعیین معیار و زیر معیارهای پهنهبندی آسیبپذیری:

براساس مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته در
مورد خطر ،عوامل بسياري در آن نقش دارند
براساس نظر کارشناسان با توجه به ویژگیهاي
منطقه یک شهرداري تهران مهمترین عواملی که در
بررسی ميزان آسيبپذیري منطقه حائز اهميت
است شامل فاصله از مراکز خطر (گسل) ،فاصله از
مراکز درمانی (مراکز امداد ،مدیریت بحران،
آتشنشانی ،بيمارستان) ،فاصله از مراکز خدماتی
(خدمات پذیرایی و اقامتی ،خدمات مالی و تجاري،
حمل و نقل شهري ،رفاهی و فراغتی ،خدمات
اجتماعی) ،فاصله از شبکه زهکشی ،فاصله از معابر،
کاربري ،بافت فرسوده ،تراکم جمعيت و شيب است
(شکل .)2
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شکل  :2فهرست معيار و زیر معيارهاي موثر در پهنهبندي آسيب پذیري
ارزشدهی و اولویتبندی به معیارها

تهیهی نقشه استانداردشده

این مرحله با تهيهي پرسشنامهاي بهمنظور تعيين
معيارها و اولویتبندي آنها ،با استفاده از روش
 AHP-FUZZYطراحی شد .جهت بررسی
سازگاري مدل با منطقه نيز از نظر کارشناسان سه
گروه علمی شامل ژئومورفولوژِي ،برنامهریزي
شهري ،عمران (سازه) که شامل  12نفر بودند،
معيارهاي موردنظر برحسب اولویت با انتخاب
عددي بين  9-1جهت تعيين اهميت این معيارها
تکميل شد؛ بنابراین برآیند امتيازات و وزنهاي به
دست آمده ،مالک تعيين ميزان اهميت هر یک از
معيارها و زیر معيارها قرار گرفت.

در فرایند پهنهبندي آسيبپذیري مناطق داراي
شرایط آسيبپذیري در زمان وقوع مخاطرات،
استخراج الیههاي اطالعاتی موردنياز ،اولين مرحله
از مراحل عملی تحقيق است .اکثر الیهها براي
معيارهاي موردنياز پهنهبندي آسيبپذیري با
دستور  Distanceو الیههاي پوليگونی آن با دستور
 Polygon to Rasterارزشدهی و رستري شدند.
بهینهسازی (استانداردسازی یا فازی سازی)
الیههای اطالعاتی براساس منطق فازی

آمادهسازی دادهها و رابطه معیار و آسیبپذیری :در
این مرحله  10متغير تحقيق براساس جدول 2
مورد بررسی قرار میگيرد:

جدول  :2رابطه معيارها و آسيبپذیري
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فازی سازی الیهها :فازي سازي الیههاي پهنهبندي
آسيبپذیري و تهيه نقشههاي فازي ،با استفاده از
دستور  fuzzy membershipدر نرمافزار
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 ArcGIS10انجام شده است که روابط مورد استفاده
براي توابع عضویت فازي ،نوع تابع و شکل توابع
براساس جدول  3حاصل شد.

جدول  :3روابط استانداردسازي (نرمال سازي) معيارهاي قانون تصميم تحقيق
( c ،b ،aو  dنقاط کنترل توابع فازي میباشند (در واقع این نقاط تعيين کننده نقطه عطف در استانداردسازي هستند)

مراکز درمانی-امدادي ،تراکم جمعيت ،عرض معابر،
شيب فاصله از مراکز خدماتی و فاصله از رودخانه
است که جهت تعيين وزن کلی ،اولویتبندي آنها
براساس روابط موجود در ماتریسی به ابعاد 9*9
براي مقایسه دو به دو متغيرها و تعيين ارجحيت
آنها قرار گرفت که در شکل  3و جدول  4نشان
داده شده است.

تعیین وزن هر الیه و محاسبه نرخ ناسازگاری

مرحلهي بعد از مقایسهي زوجی پارامترها،
محاسبهي وزن زیرمعيارها و محاسبه نرخ
ناسازگاري ( )0/02میباشد که در این پژوهش
توسط نرمافزار  Expert choiceانجام شد که
متغيرهاي مؤثر در آسيب پذیري که شامل بافت
فرسوده ،کاربري ،فاصله از مراکز خطر ،فاصله از

جدول :4مقایسات زوجی بهدست آمده براي شاخﺺهاي پهنهبندي آسيبپذیري در منطقه یک کالنشهر تهران

شکل  :3وزن نهایی به دست آمده براي شاخﺺهاي پهنهبندي آسيبپذیري در منطقه یک کالنشهر تهران
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بحث و نتایج
جانی و مالی ناگهانی و شدیدي را ایجاد میکنند و
ریزشها در گروههاي بعدي قرار دارند .افزایش
جمعيت و گسترش تاسيسات انسانی ،مطالعهي
دقيق پتانسيل تخریب را در مناطق  22گانه تهران
ﺿروري میکند (قهرودي تالی و همکاران.)1391 ،
با توجه به ویژگیهاي منطقه یک شهرداري تهران،
مهمترین عواملی که در بروز و آسيبرسانی خطر
در این منطقه تأثير دارند شامل کاربري اراﺿی،
فاصله از مراکز خطر ،فاصله از مراکز درمانی-امداد،
فاصله از مسيل ،فاصله از معابر ،تراکم جمعيت،
بافت فرسوده ،شيب زمين است .الیههاي مرتبط با
هر یک از متغيرها در ابتدا به صورت رستري تهيه
شدند و در ادامه دامنه ارزش هر پيکسل به روش
فازي استانداردسازي شده و مقادیر آنها یکسان
سازي و در دامنه صفر تا یک قرار گرفت .شکل (-4
 )12نقشه فازي شده متغيرهاي موجود در پژوهش
حاﺿر است.

شناخت شرایط طبيعی بسترهاي شهري ،از جمله
زمينشناسی ،ژئومورفولوژي ،اقليمی و زیست
محيطی ،ﺿرورت مدیریت شهري است .وجود
پرشمار گسلهها ،به ویژه در زمينهاي آبرفتی ،هم-
چنين گسترش بی رویهي شهرهاي بزرگ و ایجاد
سازههاي سنگين ،ناپایداري بسترهاي شهري را
تشدید میکند و تغييراتی در سامانهي طبيعی
محيط ایجاد کرده و مورفوژنژ شهري را دچار تحول
خواهد کرد (شهرام روستایی .)1390 ،بستر شهر
تهران با ﺿخامت بيش از  500متر از نهشتههاي
کواترنري ،گسلهاي عميق ،نشست و رانش زمين و
سيستم زهکشی نامنظم و ساخت و ساز ناکارآمد و
سطوح نفوذناپذیر ،مستعد تخریب ناشی از وقوع
زمين لرزه و سيالب است (محمد کاظم جعفري،
 .)1381از طرفی در شهر تهران زمينهاي با شيب
باالي  15درجه ،در معرض حرکت دامنهاي هستند،
در این جا الزم به ذکر است که با توجه به بررسی-
هاي انجام شده بين حرکات دامنهاي ،زمين لغزش-
ها بيشترین فراوانی را دارند و براي شهرها خسارات

شکل  :4نقشه فازي سازي الیه فاصله از مراکزخدماتی

شکل  :6نقشه فازي سازي الیه شيب

شکل  :5نقشه فازي سازي تراکم جمعيت

شکل  :7نقشه فازي سازي الیه فاصله از رودخانه
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شکل :8نقشه فازي سازي الیه فاصله از مراکز خطر
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شکل  :9نقشه فازي سازي الیه فاصله از معابر

شکل  :10نقشه فازي سازي الیه فاصله از مراکز درمانی–امداد

شکل  :11نقشه فازي سازي الیه کاربري

شکل  :12نقشه فازي سازي الیه بافت فرسوده

طيف متفاوتی از خطر را نشان میدهد .به منظور
ردهبندي آسيب پذیري ،نقشه تهيه شده بر پایه
مقادیر بهدست آمده براي پيکسلهاي موجود در
نقشه ،عمليات طبقهبندي ( )reclassصورت گرفت
و منطقه  1تهران به سه کالس آسيب پذیري یعنی
کم ،متوسط و زیاد تقسيمبندي شد .به اینترتيب
نقشه پهنهبندي آسيبپذیري به دست میآید
(شکل .)13

پهنهبندی آسیبپذیری و تحلیل آن
اعمال وزن نهایی به معیارها و ترکیب با الیههای فازی

شده :به منظور پهنهبندي آسيب پذیري منطقه 1
تهران ،اهميت محاسبه شده براي هر یک از متغيرها
به صورت وزن در الیه فازي شده اعمال گردید و در
نهایت عمليات جمع الیهها در محيط سيستم
اطالعات جغرافيایی با استفاده از دستور spatial
 analyzeو دستور  raster calculatorنتایج را
محاسبه کردیم .خروجی مراحل فوق نقشه پهنه-
بندي آسيب پذیري منطقه مورد مطالعه است که
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شکل  :13نقشه پهنهبندي آسيب پذیري منطقه یک کالن شهر تهران

امامزاده قاسللم ،کاشللانک ،چيذر ،دارآباد ،شللهرک
غرب ،باغ فردوس ،قيطریه ،گالبدره ،جماران ،ازگل،
اراج ،حکمت ،دزاشلليب و حصللار بوعلی) مشللاهده
میشلللود در حالی که رده کم با  17/20درصلللد
کمترین مساحت منطقه یک کالنشهر تهران را در
بر گرفته است.

نتایج جدول  5درصلللد ردههاي آسللليبپذیري در
مسلللاحت کل منطقه یک تهران براسلللاس نظرات
کارشللناسللان نشللان میدهد ،که رده متوسللط با
 54/59درصد بيشترین مساحت منطقه و رده زیاد
 28/22در صد از منطقه را در برگرفته ا ست که در
محالت (گالبللدره ،دربنللد ،زعفرانيلله ،تجریش،

جدول  :5درصد ردههاي آسيبپذیري هر رده در مساحت کل منطقه یک کالنشهر تهران

منطقه در ناحيهي  7و کمترین درصللد مسللاحت
( )1/30در ناحيه  6واقع شللده اسللت و بيشللترین
درصللد مسللاحت رده زیاد ( )3/74در ناحيه  3که
محالت گال بدره ،درب ند و ا مام زاده قاسلللم را در
برگرفته است و کمترین درصد ( )0/45در ناحيه 1
است.

نتایج جدول  6درصلللد ردههاي آسللليبپذیري هر
ناحيه در کل منطقه یک کالن شهر تهران برا ساس
نظرات کارشللناسللان نشللان میدهد که بيشللترین
درصد مساحت ( )7/21رده کم نسبت به مساحت
کل منطقه در ناحيه  10و کمترین درصللد ()0/77
در ناحيه  6منطقه یک ا ست درحالیکه بي شترین
در صد م ساحت ( )9/84رده متو سط ن سبت بهکل
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جدول  :6درصد ردههاي آسيبپذیري هر ناحيه درکل منطقه یک کالنشهر تهران

شهري ،عمران (سازه) در وزندهی به معيارها
استفاده گردید .نتایج بدست آمده از مدل
 FUZZY_AHPنشان داد منطقه مورد مطالعه
آسيب پذیر است و با توجه به نتایج حاصل شده از
نقشه و جداول آسيبپذیري میتوان گفت که نقشه
آسيبپذیري میتواند بازتاب مناسبی از
وﺿعيتهاي هيدرولوژي ،اجتماعی ،فيزیکی،
اقتصادي نواحی مختلف منطقه  1تهران در برابر
آسيبپذیري منتج از مخاطرات ارائه دهد .ميزان
آسيبپذیري این منطقه بر مبناي وزنهاي محاسبه
شده از روش سلسله مراتبی /فازي با استفاده از
تحليل زونی ،آسيب پذیري نواحی مختلف این
منطقه را براساس اولویت معيارهاي بافت فرسوده،
نوع کاربري ،فاصله از مراکز خطر(گسل) ،تراکم
جمعيت باال و شيب و غيره در برابر سيل و زلزله و
زمين لغزش را نشان داد .عامل شيب یکی از
پيامدهاي طبيعی توپوگرافی این منطقه است.
شهرهاي کوهستانی ،پایکوهی و یا شيبدار و یا
شهرهاي مستقر در دامنههاي درهاي و مخروط
افکنهها معموال و ﺿمن اینکه شيب عمومی آنها
در یک جهت است ،در جهات مختلف نيز داراي
شيب هستند .وجود این شيبها اگرچه از بعضی
جهات مانند زیبایی شهر ،جلوگيري از انباشت مواد
تخریبی در سطح شهر و یا شستشوي طبيعی معابر
توسط رواناب (به هنگام بارندگی) و غيره حائز
اهميت است وليکن شيب سطح شهرها باالخﺺ
شيبهاي بحرانی و بيش از اندازه میتواند مشکالتی
نظير وقوع سيل ،دشواري حمل و نقل درون شهري،
اختالل در احداث بناها و تأسيسات ،حرکات و

مدلهاي زیادي جهلت تحليلل و ارزیلابی آسليب
پللذیري شللهرها در برابللر مخاطرات محيطی
(سيل ،زلزله ،زمين لغزش و غيره) ارائلله شللده
اسللت و تحقيقات مختلفی نيز چه در داخلل و چله
در خلارج کشور صورت گرفته است .در دنياي امروز
با توجه به اینکله بلا علدم قطعيت و اطمينان در
زمينههاي مختلف روبرو هسلتيم و بسياري از
متغيرهاي مربوط بله مسلایل موجلود در دنياي
واقعی متغيرهاي کيفی و زبانی هستند ،بنابراین ،در
این گونه مسایل بهتر است از ملدلهلاي
تصلميمگيري فازي استفاده گلردد .بدون شک
آسليب پلذیري هلر منطقهاي در ارتباط با
خصوصيات انسانی آن منطقله بوده و انعکاسلی از
رفتلار انسلان و شليوه ملدیریت انسانی آن منطقله
اسلت ،چلرا کله سلاخت و سلاز و اجللراي اصللول
مهندسللی در سللاختمان و سازههاي شهري بلله
نظللرات و تفکرات و شيوه مدیریت انسان بسلتگی
دارد ،پلس در هر تحقيقی بایستی مدلهاي مورد
اسلتفاده بلا شلرایط منطقه مورد مطالعله
سلازگاري داشلته باشلند ،کله در ایلن راسلتا
اسلتفاده از نظلرات مختللف کارشناسانی که با شهر
و ساختمان و مخاطرات در ارتبلاط هستند و در
تعيين معيارها و وزن دهی به آنها میتوانند موثر
بوده و موجب اطمينان نتایج شوند ،میتوانلد مفيلد
باشد .با توجه به اینکه در بسياري از موارد با عدم
اطمينان روبه رو هستيم ،از مدل فازي در برآورد
آسيب پذیري استفاده شده است .جهت بررسی
سازگاري مدل با منطقه نيز از نظر کارشناسان سه
گروه علمی شامل ژئومورفولوژِي ،برنامهریزي
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دیناميکهاي دامنهاي مخرب و امثال آن را به بار
آورد (قهرودي تالی و همکاران )1391 ،این در
حاليست که مهمترین رودخانههایی که
سکونتگاههاي شهر تهران و این منطقه را تحتتأثير
قرار میدهند و همواره یک عامل خطرساز از نظر
سيالب محسوب میشوند ،رودخانههاي شمال
تهران میباشند ،این رودخانهها علیرغم ميانگين
دبلی کلم ،از جریانلات سليالبی نسبت ًا باالیی
برخوردار هستند که میتواند عامل ایجاد
سيالبهاي شدید در مناطق پایيندست گلردد طی
سالهاي  1348تا  1361تعداد  21سيل در شمال
تهران رخ داده که موجب مرگ  25نفر شده است
همچنين در فاصله سالهاي  1362تا  1374تعداد
 12سيل در این منطقه رخ داده که تلفات جانی نيز
به دنبال داشته است (نوروزي و همکاران.)2017 ،
از اینرو منطقه  1تهران که در راستاي رودخانههاي
شمال تهران از جمله رودخانه مقصود بيگ که
سکونتگاههاي زیادي در بستر آن قرار گرفته و وقوع
سيالبهایی که زمينه خسارات زیادي را فراهم
میکند ،رودخانهي درکه که تقریباً همهساله
جریانهاي سيالبی با شدت و ﺿعفهاي مختلف در
آن رخ میدهد و رودخانهاي فرحزاد و کن و دربند

47

که برآورد شده که  2150نفر در رویداد سيل عظيم
سال  1333و  300نفر در سيل سال  1366حوﺿه
آبخيز دربند کشته شدند ،از طرفی این منطقه به
علت عبور گسل هاي متعدد اصلی و فرعی یکی از
حساس ترین و آسيب پذیرترین مناطق تهران به
شمار میرود و عواملی چون گسلهاي زلزله خيز،
آب ،شيب زیاد منطقه و فرسایش از عوامل وقوع یا
پتانسيل زمين لغزش در این منطقه به ویژه در
هنگام وقوع زلزله مﻰباشند که بيشتر منطبق بر
قسمتهاي شمالی و مرکزي محدوده و مناطق
دامنهاي مسلط بر منطقه یک میباشند و هرچه از
باالدست به شمال به سمت پایين دست و جنوب
حوﺿههاي آبخيز منطقه یک حرکت کنيم از ميزان
خطر زمين لغزش کاسته میشود هرکدام از موارد
فوق تهدید جدي و مهمی براي منطقه  1تلقی می-
شود .وجود بافت فرسوده در منطقه که بيشترین
مساحت آن را بافت ناپایدار در برگرفته ،تراکم
جمعيت باال ،فضاي سبز ناچيز و درصد باالي
کاربري شهري و مسکونی با سطوح نفوذ ناپذیر در
این منطقه ،آسيب پذیري ناشی از مخاطرات
محيطی را در در مواجهه با عوامل محيط طبيعی
دوچندان میکند (جدول  7و .)8

جدول  :7مشخصات بافت فرسوده منطقه یک کالن شهر تهران
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جدول  :8مشخصات کاربري منطقه یک کالن شهر تهران

برگرفته است ،شامل میشود که در مسير مراکز
خطر (گسل شمال تهران) واقع شده است که گسلی
لرزهخيز است که تجربه مخاطرات زیادي را داشته
است و به علت شيبهاي تند و تغييرات شدید
توپوگرافی ،فعاليتهاي زمين ساختی ،گسلش،
بارندگی و آبهاي سطحی فراوان ،آبوهواي سرد و
یخبندانهاي زمستانی و تراکم باالي ساختمانها
خطر وقوع انواع مختلف زمينلغزشها (درکه،
ولنجک ،دربند ،سعدآباد ،گالبدره ،جمشيدیه،
جمشيدیه ميانی و پایين ،دارآباد ،باقالزار و ازگل)
بسيار زیاد است .در نهایت با وجود عالیم موجود در
احتمال وقوع مخاطرات سيل و زلزله و زمينلغزش،
تمامی این مسائل میتواند موجب ایجاد خسارت و
تخریب زیرساختها در منطقه یک کالنشهر تهران
گردد و میتواند بهعنوان مانع و محدودکنندهي
توسعه و امنيت ،رفاه و آسایش شهروندان گردد .با
توجه به نقشه نهایی به دست آمده از پهنهبندي
آسيبپذیري و در راستاي توسعه و امنيت شهري،
ﺿمن شناسایی پهنههاي خطر باید از ساختوساز
در محدوده با خطر زیاد و حریم و مسيلها و
روددرههاي متعدد در منطقه یک (درکه ،ولنجک،
دربند ،سعدآباد ،گالب دره ،جمشيدیه و  )...و در
مسير گسلها ممانعت به عمل آید و بایستی همه
کاربريهاي مختلف شهري از جمله کاربريهاي
مسکونی با استفاده از روشها و تکنيکهاي
مهندسی پایدار شوند.

نتیجه گیری
توجه به اهميت شناسایی عوامل خطرآفرین و
محدودیت ساز در برنامهریزي توسعه کاربردي و
اقتصادي منطقه یک کالنشهر تهران ،روش مطالعه
و تحليل مبانی با نظر کارشناسانه و بهرهگيري از
مدل فرایند تحليل سلسله مراتبی فازي قرار گرفت
و باروي همگذاري الیههاي مختلف ،نقشه به
دستآمده نشان میدهد که  28/22درصد از منطقه
در رده آسيبپذیري زیاد قرار دارد که مناطق با
آسيبپذیري زیاد بيشتر ناحيه  3و محالت گالبدره،
دربند و امام زاده قاسم را در بر میگيرد که در تأکيد
بر تمرکز شدت آسيبپذیري زیاد در این ناحيه،
مراجعه به نقشههاي موﺿوعی آسيبپذیري علل آن
را بهوﺿوح آشکار میکند که در راستاي مسيلهاي
دربند و گالبدره قرار گرفته که بيشترین بافت
منطقه ناپایدار و کاربري مسکونی–اداري با تراکم
جمعيت باال و سطح نفوذپذیر کم که گسلهاي
چون گسل شمال تهران از آن گذشته و خالی از
کاربري خدماتی و امدادي است .این درحاليست که
بيشترین مساحت آن را کاربري مسکونی-اداري در
برگرفته است به نحوي که کاربريهایی که مرتبط
با ساخت و سازهاي شهري در منطقه بوده و به علت
نفوذپذیري کمتر ،نقش بيشتري در توليد رواناب و
در نتيجه سيلخيزي داشتهاند از طرفی بيشترین
مساحت این ناحيه را بافت ناپایدار با تراکم
ساختمانهایی که تراکم جمعيت باالیی را در
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پانوشت
1-Analytic Hierarchy Process
2-Fuzzy comprehensive assessment

3-Simple fuzzy classification
4-Fuzzy similarity method
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