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چکیده
افزایش جمعیت مناطق شهری تهران خ جرا

ظ زا ر  تالکشم نآ تیف ک دبلا ییییییییی  ،اجتم عا ییی  ،اقتص طیحم تسیز و یدا ی ار 

یارب     

تپذیری ناشی از عدم توجه برنامهریزان به مس لئا
برنامهریزان شهری و شهروندان فراهم آورده است که بخش بزرگی از این جمعی 
تراکمی میباشد .این معضل زمانی دوچندان میشود که در بافت فرسوده مناطق شهری برای ایجاد انگیزه در میان شهروندان جهت
یدهد .هدف این پژوهش کاربردی ،بررسی اث تار
نوسازی بافت تسهیالتی ارائه می گردد که ناخواسته تراکم جمعیتی را افزایش م 
تراکم جمعیتی ،تراکم کاربری و تراکم ساختمانی بر تابآوری ،محالت ناحیه کی

منطقه چه نارهت رهش هدرا     م یییباشد نیا رد    .

پژوهش از مدل فازی استفاده شده است و روش جمعآوری دادهها نیز به ص و یدانسا ترو

گ تروص ینادیم ر .تسا هتف جیاتن       

بآوری نشان میدهد یعنی با افزایش تراکم ،می ات ناز بب بببآوری مح شهاک تال   
حاصل رابطه من یف را بین تراکمهای شهری با تا 

و

بآوری حایز اهمیت است مدل فازی بهترین گزینه برای
بپذیری آنها افزایش می یابد .از آنجا یی که عدم قطعیت در مبحث تا 
آسی 
نرمال نمودن دادهها میباشد که مورد استفاده قرارگرفته است .براساس این پژوهش محله د کژ ام باالترین رتب دوخ هب ار یمکارت ه     
اختصاص میدهد که نشان از پایین بودن تابآوری این محله و افزایش آسیبپذیری آن دارد و محله آهنگران ب کارت نیرتمک ا ممم ممم
م
بآورترین محله ناحیه کی
کاربری و تراکم ارتفاعی تا 

یباشد.
منطقه  14از منظر تراکمی م 

واژگان کلیدی :تابآوری ،تراکم جمعیتی ،تراکم ساختمانی ،تراکم کاربری ،محله
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مقدمه
تابآوری شهری مقوله ایست که اخیرًاًا مرکز توجه فعالیتهای برنامهریزان شهری و مدیران شهری قرارگرفت تسا ه   
بآوری
و مسولیت رسیدگی به اختالالت بالقوه ،تغییرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیط ات .دراد هدهعرب ار ی ببب ببب
شهری استراتژی توسعه است که در زمینههای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی و سایر زمینههاایی ک هعسوت ناکما ه    
تهاای برنامهههریزززی می
دارند مطرح می گردد .این تفکر و اندیشه مسلمًاًا یک بعد جدید و قانع کننده ای به سیاست ت
افزاید و بشر را با چشم انداز جدیدی در برنامهریزی شهری مواجه می نماید ( .) Philip Harrison& et al,2014این
بآوری مقیاسی
مفهوم نقطه مقابل آسیبپذیری است یعنی یک سیستم تاب آور نیست چون آسیبپ یذ ررر اس ات .ت بب بب
است که انعطافپذیری فضای جغرافیایی در برابر مخاطرات بالقوه را بیان میکند و مکانهای مختلف

ب هجوت اب ه    

موقعیت قرارگیری خود دارای تابآوری متفاوتی در برابر بالیا میباش ندوب روحم ناکم لدم هک دن ب کرد یار    

   

تابآوری در میان جغرافیدانان بشیار حائز اهمیت است .مدل دراپ یکی از مدلهای مکان محور که ب نیارف ا دددددهاای
بپذیری و تابآوری ذات یناکم ی   
چند بعدی اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و غیره در ارتباط است و در این مدل آسی 
مورد مطالع ارق ه ر گ یم  ی جو و در و ریثات کرتشم ه

بآوری را مط دیامن یم حر    
بپ یذ ررری و تاب ب
ذگ ا د ر ررررر ر رر ررررررررر آسیب ب

بپ یذ ررری و
( .)Ramezanzadeh mahdi,2014در پژوهش حاضر نیز تراکم مکانی به عنوان یک شاخص موثر در آسی 
بآوری
تابآوری مورد بررسی قرارگرفته است .افزایش جمعیت کالن شهرها یکی از چالشهای جدی است ک ات ه بب بب
شهرها را کاهش میدهد و شهرها را در مقابل خطرات بالقوه آسیبپذیرتر می نماید .بروز بالیا و افزایش مخ تارطا
در سالهای اخیر به صورت فزایندهای جوامع را آسیبپذیرتر نموده و عدم قطعیت و ریسکها را افزایش داده است.
بپذیری شهری معمو ًالًال تا بعد از وقوع سوانح نادید هتفرگ ه    می ی
با این حال تعدیل آسی 
یش ششوند ( .)Mayunga, 2007
صهای اصلی در تابآوری ش یسررب دروم یره    
براین اساس در این پژوهش تراکم جمعیتی به عنوان یکی از شاخ 
قرار می گیرد چرا که مدیریت شهری را با محدودیت زمین ،افزایش قیمت زمین و کمبود سرانهها ،مش نیمات تالک   
مایحتاج اولیه شهروندان از قبیل غذا ،آب مواجه هستند .البت یهب و تباث دح ه ننن ن نننننهای ب  تیعمج مکارت یار در نیب     
کشورهای مختلف وجود ندارد و تراکم شهری پیچیده تر از آن است ک کت شرگن اب ه

نآ یهدناماس هب یدعب     

  

پرداخته شود ( ) Pourmohamadi & ghorbani, 2003بنابراین رویکرد شهرهای مختلف جهان در خ مکارت صوص   
جمعیت با نگرش متمرکز و پر ازدحام در شهرهای صنعتی ،زمینهای برای یافتن تع لدا

طنم قق قققهای در انگلس وب نات ده   

است ولیکن آنچه در عمل محقق گردیده است نشان میدهد که شهرهای بسیار متراکم هنگ کنگ بسیار مطلوووبتررر
از ناحیه کم تراکم نایروبی میباشد از طرف دیگر مجتمعهای بلند مرتبه اروپایی ب یاپ مالعا ا ا بیرخت مسینردم ن      
م
یشوند ( )Ghaed rahmati & Et al,2011در نتیجه زمانی تراکم جمعیت مطلوب است که سطح سرانههای ش یره
متعادل باشد.
از آنجایی که ایران به صورت بالقوه در جریان مخاطرات مختلف

ی ،زیس و یطیحم ت
ی ،اقت داص ی ی
ی ،اجتم عا ی ی
عیبط یی یی

کالبدی قرار دارد افزایش تابآوری و نگرش پیشگیرانه در مرکز توجه برنامهریزززان ق سا نیارب .دراد رار اس نییعت      
ضوابط تراکم جمعیتی ،تراکم کاربری و تراکم ساختمانی یکی از رویکردهای مهم این مبحث در بررسی اثر تراکم بر
یباشد.
بآوری مناطق شهری م 
تا 

بآوری مناطق شهری41 ...
بررسی اثر تراکم بر تا 

روند افزایش جمعیت کالن شهر تهران و منطقه چهارده ،تراکم جمعیتی و ساختمانی فزایندهای را خ تیفرظ زا جرا   
محیطی و خدمات شهری تحمیل نموده است و بهسازی و نوسازی بافتهای منطقه نیز با تسهیالت تشویقی گسترده
تنها برای بهسازی بافت صورت گرفته است که کمتر به پیامدهای افزایش ت و یتیعمج مکار

ارس دوبمک نننن نننننههاای آن

مخصوصا در بافت فرسوده توجه نموده است .از منظر دیگر تسهیالت تشویقی باعث رونق و انگیزه بیشتر شهروندان
به نوسازی گردیده است و با وجود منافع اقتصادی که پیامد کمبود مسکن در ک رهش نال    ته هبترم دنلب تسا نار     
سازی محور اصلی نوسازی بافتهای شهری قرار گرفته است .لذا ضرورت بررسی عوامل موثر در تابآوری منطقه
چهارده کالن شهر تهران را ایجاد نموده است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و دادههای مربوطه به تراکم جمعیت از مر ک رب ناریا رامآ ز یرخآ ساسا

نننننن نننننن
ن

سرشماری عمومی نفوس و مسکن استخراج شده است و دادههای مربوط به تراکم کاربری ،تراکم ساختمانی و سطح
شهاای
و سرانههای کاربری هر محله از شهرداری منطقه چهارده شهر تهران تهیه شده است.با استفاده از مدلها و رو 
آماری و با رویکرد فازی دادههای مربوط به وضعیت تراکم در ارتباط با تا 
بآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در کشورهای جهان سوم ،از جمله ایران برخورد با پدیده تراکم بیشتر تک بعدی و عمدتا با نگ اصتقا شر د ماجنا ی    
یشود که نم 
م
یتواند به اهداف مورد نظر خود برسد ( .)Jomeh pour & Et al, 2013در اصل تراکم جمعیت ش یره
بآوری ش هک تسا حرطم یره
به عنوان یکی از مولفههای موثر در تا 

یتواند شیازفا رد    
منوناق ن ومن د د نآ ن        می ی

تابآوری شهرها موثر باشد .بنابراین بروز بحرانهای زیست محیطی ،تغییرات آب و هوایی ،کاهش منابع سرزمینی و
عدم امکان خود پاالیی مناطق شهری که ناشی از تجمع بیش از حد جمعیت در واحد سطح یا تراکم شهری میباشد
ضرورت بررسی تاثیر تراکم شهری بر تابآوری شهر را افزایش میدهد .عالوه بر ای  تفاب هک یقطانم ن ف هدوسر      
دارند نیز هم از نظر نفوذپذیری ،دانه بندی ،معابر و غیره دچار آسیب هستند هم از جانب تراکم جمعیت نارحب اب ی    
مواجه هستند لذا مدیران شهری برای بهسازی و اصالح نمودن بافت فرسوده شهروندان را تش قیو
نمایند درحالی که شهروندان نیز عالوه بر نوسازی مسکن به دنبال صرفه اقتصادی با تس تالیه

م یزاسون هب ی    

برنامهههریزززان ش یره

هماهنگ میشوند و ناخواسته تراکم جمعیتی بافت ریز دانه افزایش چند برابری خواهد یافت که خ تاناکما زا جرا   
خدماتی و دسترسی محالت میباشد .به عبارت بهتر تبدیل شدن منازل یک یا دو طبقه به  4یا  5طبق یگداس هب ه    
محله را با تراکم جمعیتی فراوانی مواجه می سازد .اما در تراکم ساختمانی و تراکم کاربری نیز چنین رابط ططهای برق رار
است چراکه تراکم ساختمانی مستقیما بر روی تراکم جمعیتی موثر است و هر دو تراکم کمبوددهاای س براک هنار ری   
مختلف را برای محالت ایجاد می نمایند و در نهایت برای نوسازی مجدد بافت مذکور تا غیر قاب ندش یرادهگن ل    
منازل  50سال زمان نیاز است .پس رویکرد مواجه با چنین نوسازی که تدریجی و آرام و در ع تسا ایوپ لاح نی     
بپذیری را در آینده ک و دهد شها
میبایستی با برنامهریزی دقیق تری صورت گیرد تا پیامدهای آسی 

ار تالحم

با    

یشود چرا ک ماج هب ه عع ع ععععهای با
بآوری محله منجر نم 
افزایش تابآوری مواجه سازد .البته تنها تغییرات کالبدی به تا 
بپذیری ک بای شها ددددد ،ول رب نکی ر ضوم یس وع    
پویایی اجتماعی باال نیاز دارد تا حتی با افزایش تراکم جمعیت ،آسی 
مذکور پژوهشی خاص را می طلبد که از مجال این مبحث خارج است.
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بنابراین در این پژوهش به این سوال پاسخ خواهیم داد که ،آیا تراکم جمعیتی ،تراکم کاربری و ت رب ینامتخاس مکار    
بآوری محلههای ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران موثر است ؟
کاهش تا 
بآوری ش هتخان
الزم به ذکر است اساسا افزایش تراکم جمعیت مناطق به عنوان یک خطر بالقوه جدی در ک ات شها بب بب
میشود که پیامدهای ناگواری را برای شهرها در پی خواهند داشت و معموال در اکوسیستمها با ت ینارحب دح مکار    
مطرح م 
یشوند که افزایش جمعیت در محیط با مقاومت محیط و بروز بحران مواجه میشود) Mahdavi, 2006( .
هدف از این پژوهش شناسایی وضعیت تراکم جمعیتی ،ساختمانی و تراکم کاربری در یکی از نواحی منطقه چه هدرا
  

یباشد که بر اساس معیارهای تابآوری در سطح محالت م رب درو ر زا سپ .تفرگ دهاوخ رارق یس    
شهر تهران م 
مشخص شدن رتبه هر محله در سه معیار مطرح شده ،مجموع امتیازات جایگاه محالت را در سطح ناحیه یک منطقه
چهارده مشخص می نماید .از جنبه دیگر شناسایی اثر افزایش تراکم جمعیت بر کاهش تابآوری نیز م و هجوت درو
بررسی واقع می گردد .در نهایت از آخرین وض ن تالحم تیع

قق ق ققققشهاای در مح طی

 Gisترس هک دش دهاوخ می

   

یدهد.
تابآوری هر محله را نشان م 
مبانی نظری و ادبیات
 تراکم شهریبر اساس برآورد سازمان ملل در  50سال مابین  1975 - 2025نسبت شهرنشینی در جهان به  37.7درصد تیعمج و    
شهری از  1.58میلیارد نفر به  5.06میلیارد نفر افرایش یابد که میانگین رشد آن معادل  2.38درصد اب .دوب دهاوخ     
وجود این ،میانگین رشد جمعیت شهری در کشورهای درحال توسعه سریع تر خواهد بود .به طوری که در  50س لا
مذکور این نسبت برای کشورهای درحال توسعه  3.21در مقایسه با  0.71درصد برای کشورهای توسعه یافته است (
 .) burgess,2000براساس سرشماری سال  75منطقه  14یکی از مناطق پر تراکم شهر تهران میباشد که  412نف رد ر
هکتار جمعیت داشته است.
کهاایش در شهرررهاا را اف شیاز
فرایند شهرنشینی آسیبپذیری نسبت به مخاطرات را به واسطه تمرکز انسان و تملک ک
میدهد (  .) quarantelli,2003اما نحوه توزیع جمعیت چگونه بوده اس رب یریثات هچ و ت

نج بببب ب ببببببههاای گون نوگا

سکونت در شهر داشته است؟ براین اساس مبحث تراکم جمعیت در شهر در رابطه با تراکم ارتفاعی و تراکم ک یربرا
یکند.
مطرح می گردد .تراکم در واقع میزان پراکندگی و یا فشردگی یک عامل را در یک محدوده فض یا ی یعت  ین    می ی
عامل قابل بررسی در تراکم میتواند متفاوت باشد نکته ثاب  ییاضف دحاو مکارت رد ت ا تس

مامت رد هراومه هک         

یتوووان به
مطالعات مربوط به تراکم ،یک محدوده یا واحد فضایی مورد نظر میباشد ( .)Arianfar,2002ت ار مکار می ی
عنوان یک سیستم اندازهگیری تعریف کرد که ما را قادر می سازد تا به یک شکل ریاضی و ساده تعداد افراد در سطح
معینی از زمین به عنوان تراکم جمعیتی یا مقدار زیربنای واقع در سطح معینی از زمین را به عن ینامتخاس مکارت ناو    
ی،
ت ،موقعی میلقا لئاسم یسایس ت یی یی یییی
محاسبه و تعریف نماییم ( .) Azizi,2002تراکم شهرها تابعی از ش یعمج رام تت تت
شرایط اقتصادی امکانات بالقوه و بالفعل محیطی (  )ziari,2002و سلسله مراتب تقسیمات کاربری شهررر ،تقس تامی
کالبدی شهر ،چگونگی منطقه بندی شهر و بسیاری عوامل دیگر است () Azizi,2002
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مفهوم محلهی ،کوچه
در سلسله مراتب کالبدی هفت طبقه برای شهر کوچک تعیین شده است که به ترتیب از یک واحد مس نوک ی ی
یشود .از نظر کوین لینچ محل یکی ه   
یا گروه مسکونی ،کوی یا واحد همسایگی ،محله ،برزن ،ناحیه ،منطقه تشکیل م 
یشود .محله قسمتی از ش تسا ره   
از  5عامل سازنده سیمای شهر است و به عنوان یک عامل هویت بخش شناخته م 
که دارای خصوصیات مشترکی میباشند و کامالشناختی هستند و میتوان سیمای محلهها را از درون آنه صیخشت ا   
ته ،ا
داد .خصوصیاتی که پیکر محلهای را مشخص میکند بافت ،فض لحم یا هه ههه ،ف لحم مر هه ههه ،اج لحم یاز هه ههه ،فعالیت ت
توپوگرافی زمین و اجتماعی و اقتصادی و غیره میباشد .البت د یرهش نیصصختم نیب ه ر وم  ر و یتیعمج هزادنا د      
یداند و در
وسعت اختالف نظر وجود دارد مثال جان جاکوبز استقالل محله را در جمعیتی بیشتر از یکصد هزار نفر م 
مقابل الکساندر روابط اجتماعی در جوام رگ رد ار یلحم ع ووو ووووههاای کوچک

یکند.
 500تا  2000نف وجتسج ر    می ی

( )Shirani,2003و محسن حبیبی و همکاران محله را برای سکونت و اش لاغت

 700 - 1250خ عاعش هنماد اب راونا     

یکند ( Habibi & Et
دسترسی  0 30 - 375متر ( 5-4دقیقه پیاده) با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و دبستان تعریف م 

)al,1999
اما در پژوهش حاضر محلههای یک کالن شهر مورد بررسی قرار گرفته است ک رکلمع ه د و 

تارف یشقن ر  زا  مممم م مممممموارد

یباشد .لذا م اهنت تالحم یدنب زر     
مذکور دارد و ابعاد و اندازههای جمعیتی آن فراتر از اندازه انسانی مطرح شده م 
براساس خصوصیت کالبدی و بدون توجه به اندازه جمعیتی و خدماتی تقسیم بندی گردیده است.
مفهوم تابآوریمفه ات مو بب بب
بآوری (  ) resilienceتوس طططهالین رد گ

 1973در زمین را یژولوکا ه ا  .دش هئ (((( ((((( Behtash & et al,

.)2014تابآوری شهری مفهوم و مولود جدیدی در فضای شهری است که در چند سال گذشته با سرعت ب یالا ی رد 
کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته است و به عنوان سیاستی در برنامهریزی فضایی و جغرافی حرطم یرهش یا    
شده است .تابآوری در فرهنگ لغات توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر شناوری ،خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه
بآوری در حال دگرگونی و تحول است و نوپا است لذا تع فیرا
شده است ( .)Rezaei, 2014از آنجایی که بحث تا 
نیز در حال تکامل هستند لذا سعی شده است تا آخرین تعاریف موجود آورده شودد درح میهافم هدنیآ رد هک یلا     
دیگری ممکن است مطرح گردد ،چرا که با تغییر و جهتگیری تحوالت بشری موضوع م دهاوخ لماکت زین روکذ     
یافت .چارچوب تابآوری که توسط بنیاد راکفلر و آروپ برای شهرها ارائه شده است تعریف ساده و مفیدی دارد:
یتوانند در آن زندگی ،فعالیت
یشود که مردم م 
« تابآوری شهری ،به حداقل ظرفیت شهرها برای ایفای نقش گفته م 

بپ یذ ررر این
و پیشرفت نمایند بدون اینکه با شوک و استرس روب دنوش ور    – ب یسآ و ریقف یاهرهش رد هک هژیو ببببب ببببب

حداقلها تنها برای زنده ماندن خواهد بود »
و یا حتی ساده تر نیز تعریف شده است« :شهرهای تاب آور میتوانند در برابر شوکها مقاوم نک ت ن  ای د در ماگنه     
بروز حوادث با نقشی قوی تر ظاهر شوند») Philip harison & Et al, 2014 ( .
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یهاای
تعاریف فوق به وضوح حوزه عملکرد تابآوری شهری را روشن می نمایند ولیکن این موض چیپ اب عو ی گد ییی ییی
بآوری ب ارفا تیفرظ ه د دد دددد،
بیشتری مواجه است و دانشمندان مفاهیم پیچیده تری را مطرح می نمایند نامه  نددددد « :تاب ب
ت،
یشود ک ش اهنت هن ه ا ارییغت لم تتتتت تتتتت
کها گفته م 
گروههای اجتماعی یا سیستمهای اکولوژی -اجتماعی شهرها و شهر 
اختالالت ،سختیها و بالیای زندگی میشود بلکه راهی برای انطباق ،ن سر و یروآو یی یییدن ب رت بولطم تیعقوم ه

   

یباشد».
م
برای واکر و سالت (  ،)walker&saltسه عنصر کلیدی در تفکر تابآوری وجود دارد .اول ،ما باید درک کنیم ک رد ه
سیستمهای اکولوژی اجتماعی ،انسان و طبیعت هرگز از هم جدا زندگی نمیکنند .دوم آگاهی نسبت به این سیستمها
شهاای مش تکرا ییی،
است که بسیار پیچیده است .سوم آمادگی برای بهبود ظرفیت انطباقی سیستم است ک لماش ه    رو 
فپذیر و مبتنی بر یادگیری است (همان منبع)
انعطا 
تابآوری رویکردی چند وجهی است که ابعادی چهارگانه شامل اقتصادی ،کالبدی ،نهادی و اجتم یعا

یباشد و 
می ی

براساس عناصر کلیدی فوق در این پژوهش سعی شده است تا وضعیت کالبدی محالت ناحی چ هقطنم کی ه ه هدرا     
ی ،پیچید اطعنا و یگ فففففپ یذ ررری خاصی
شهر تهران به طور اخص مورد تاکید قرار گیرد و تراکمهای شهری از پوی یا ی ی
برخوردار هستند که ضرورت توجه به آن انگیزه نگارش را ایجاد نموده است.
ی ،تفکی و ک
از جمله اصولی که گادزچاک برای دستیابی به تابآوری شهری مطرح نموده است فراوان دمآراک و ی یی یی
وابستگی ،استحکام و انعطافپذیری ،خودمختاری و همکاری ،برنامهریزی و سازگاری میباشد که در فضای پیچیده
شهری عاملی برای کارآمدی و تاب آور شدن شهرها محسوب م 
یشود ( )Rezaei, 2014
کاربرد منطق فازیعدم توفیق نسبی در زمینه شناخت مکانیزم ایجاد و پیش بینی حوادث سبب شده تا اکثر تحقیقات به سمت ش تخان
عوامل موثر در میزان آسیبپذیری متمایل گردد .یافتههای حاصل شد مآ تسدب تخانش هژیو هب ه ده تیهام زا       
بپذیری نقش هر یک و ارتباط آنها زمینه ساز انجام فرایندهایی بوده است ک هزوح رد ه   
عاملهای موثر بر میزان آسی 
یش ششود
بها یاد می ی
بها ،ایجاد آمادگی ،عکس العمل سریع و بازسازی آسی 
مدیریت بحران از آنها با عناوین کاهش اسی 
(  .) Waugh,2000بر این اساس ضرورت شناخت محیطهای شهری که ترکیبی پیچیده از عوامل مختلف

 طبترم وو ووو

موثر در آسیبپذیری را درخود گردآوردهاند بیشتر میشود.برای ترکیب معیارها روشهای متف وجو یتوا د د هک درا    
ی ،ش صع هکب ب و یعونصم ی
مهم ترین آنها شامل منطق بولین ،منطق همپوشانی ،منطق احتماالت ،ضریب همبس گت ی ی
یباشند.
منطق فازی م 
تئوری مجموعههای فازی روشی جذاب برای حالتی است که قضاوتهای فردی و مبهم در مورد یک پدیده منحصر
به فرد وارد مدلهای احتمالی یا ریاضی می گ در د د (  .)Vojoudi & zare, 2006ای زا یرایسب تسا رداق هیرظن ن   

  

مفاهیم ،متغیرها و سیستمهایی را که نادقیق و مبهم اند صورت بندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدالل ،کنترل
ب ،جم و ع
و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد .درجه عضویتپذیری ،اجتماع ،اشتراک ،م مت ممم ،ضرب ب
گاما توانهای اساسی این مدل تلفیق محسوب م 
یشوند ( .)Pour ahmad & Et al,2007با توجه به ماهی عوضوم ت   
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شهای متف وکذم توا رر ررر ،منطق هدش باختنا یزاف     
پژوهش حاضر کمیت وکیفیت دادهها و دامنه دادهها از بین رو 
است.
فازی سازی دادهها در پژوهشیش ششودو
در شرایط کنونی شناخت ارزش و مقادیر موثر در تصمیمگیری انسانی در قالب مفاهیم مطلق عددی بی نا می ی
نمیتوان از واژهای مانند تقریبا در بیان کمی استفاده کرد .مفهوم فازی برای بیان مفاهیم غیر دقیق مطرح شد تسا ه   
که برای بیان بسیاری از عبارات انسانی استفاده شود .مجموعههای فازی ،مجموعههای عرفی رایجی میباشند ک رد ه
یشوند بسط داده شدهاند .مجموعههاای ف یزا
قالب عبارات ریاضی به گونهای که در زندگی روزمره عموم استفاده م 
مجموعههایی فراتر از مجموعههای رایج میباشند که بر مبن  تیوضع هجرد یا یک فیرعت هعومجم هب رصنع

     

میشوند .مجموعههای رایج با اختصار سازی در اطالعات وخصوصیات اشیاء نحوه عضویت آنه صود هب ار ا و تر    
مثبت یا منفی تعیین م 
یکنند)Ghaed rahmati & Et al,2011( .

تصویر شماره  –1نحوه عضویت در الگوی فازی
Source: Ghaed rahmati & Et al,2011

یباشد .ف زا ییی س یش هب یزا ووو ووووههاای
فازی سازی اعداد به معنای تبدیل آنها از اعداد ارزشی و قطعی به اعداد فازی م 
یتوانددد ب شور ه
مختلفی قابل انجام است به این منظور فرمولها و توابع مختلفی ارائه شده اس یزاس یزاف .ت     می ی
مستقیم صورت گیرد و یا با استفاده از الگوریتمها یا عبارتهای منطقی انجام شود .شیوه استفاده شد یزاف تهج ه    
سازی اعداد در این پژوهش مبتنی بر روش استفاده از روش مستقیم میباشد که با استفاده از اعداد مثلث رب ینتبم ی    
دامنه حداقل و حد اکثر در یک مجموعه عدد فازی مثلثی بر مبنای دامنه مزبور محاس دع و هب د نآ یزاف 
یشود:
م

جارختسا     

)FCM=(xij-Xmax / Xmax – Xmin

 :FCMنشاندهنده درجه عضویت تراکم به مجموعه یا مجموعههای هدف است
 :Xijبیانگر شاخص  xدر تراکم مطالعه شده است.
 :Xmax,Xminبیانگر دامنه حداکثر و حداقل شاخص Xدر مجموعه هدف است.
قابل توجه است که تعیین درجه عضویت باید بر مبنای یک مجموعه یا شاخص مرجع صورت گیرد تا شئی یا اش ءای
مورد بررسی بر مبنای آن سنجیده و درجه عضویت آنها نسبت به شاخص مرجع صورت گیرد.
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بحث
وضعیت منطقه مورد مطالعهمنطقه چهارده شهرداری در شرق شهر تهران قرار دارد و در شمار مناطق کم وسعت تهران محس بو
منطقه دارای  6ناحیه و  25محله است و وسعت آن بدون حریم  54 . 14کیل و عبرم رتمو

یش ششود .این
می ی

میرح باستحا اب      

64 . 23

یدهد.
یباشد که  2.3درصد از مساحت کل شهر تهران را به خود اخصاص م 
کیلومتر مربع م 
در این پژوهش ناحیه یک منطقه  14به عنوان نمونه موردی مورد مطالعه قرارگرفته است که در این ناحیه  8محله به
نامهای شکوفه ،چهارصد دستگاه ،نیکنام ،جابری ،دژکام ،آهنگران ،شاهین و مینای شمالی قرار دارند که از نظر تراکم
جمعیتی ،کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است .بلحاظ بافت شهری نیز این منطقه به دو بخش شرقی و غربی تقس می
میشود که بخش شرقی از نظر دانه بندی و نفوذپذیری مناسب تر از بخش غربی است ک کی هیحان هتبلا ه زین

رد   

  

بخش غربی یعنی در فرسوده نفوذ ناپذیر قرار گرفته است.


نقشه شماره  -1موقعیت منطقه  14و ناحیه  1منطقه  14شهر تهران
نقشه شماره  -2وسعت محالت ناحیه  1منطقه  14شهر تهران

)Source:Shahr o khaneh Consulting Engineers (2006
)Source: Assistant of Urban Planning and Development Region14 of Tehran(2012

جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع دارای عملکرد سکونتی است که استقرار مراکزی در حد تامین نیازززهاای
یهاای
سطح  3خدمات یعنی سطح منطقهای را پذیرا می گردد ( .) Assistant of planning,2012مساحت پهن دنب ه یی یی
عمده در منطقه  14به شرح ذیل است:
-1پهنه سکونت  69.3درصد از مساحت کل پهنه
-2پهنه فعالیت  63 . 11درصد از مساحت کل پهنه
-3پهنه مختلط  94.61درصد از مساحت کل پهنه
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-4پهنه حفاظت  2.85درصد از مساحت کل پهنه
سهم جمعیت منطقه از جمعیت  8.7میلیون نفری پیش بینی شده برای تهران در افق طرح (  ) 1405به میزان 490000
یباشددد (
یباشد و ظرفیت جمعیتپذیری سکونت منطقه نیز از میزان  10.5میلیون نفری تهران  550000نفر می ی
نفر م 
.)Master Plan for the region 14 in Tehran
روند تغییرات جمعیتی منطقه  14شهر تهران به همراه نرخ رشد جمعیت به شرح جدول زی هک تسا هدش هدروآ ر

   

یباشد.
حاکی از افزایش جمعیت در سطح منطقه مورد مطالعه م 
جدول  –1جمعیت ،خانوار و بعد خانوار منطقه  14در سی سال گذشته
تعداد خانوار

بعد خانوار

95733

2. 4
4. 4

90340

2. 4

96339

جمعیت منطقه 14

درصد نرخ رشد

398859

-

9 35 1

395968

1365

6 40756

1370

116493

1375

3.38

129770

.07 1

438952

1385

3.15

9 5364 1

1.98

484333

4

- 0.12

سالهای آماری

8 .5 0
- 0.64

98152

1390

Source: Research Findings

تحلیل تراکم جمعیتییکی از اصلی ترین مباحث برنامهریزی شهری ،مطالعات جمعیتی است چرا که جوام دعاصت تروص هب یناسنا ع      
هندسی و منابع غذایی به صورت تصاعد حسابی گسترش می یابند .عالوه بر آن نگرشهای خوشبینانه و بدبینان ننهای
یداند و از طرفی پاسخگویی به نیازهاای
در مواجه با این مطالعات وجود دارد که جامعه انسانی را محرک و سرمایه م 
اولیه شهروندان را بحران زا میشمارد .بنابراین ضرورت و اهمی رب ت ر  یم نادنچ ود ار شخب نیا یس ن ( .دیام      
 .)Mahdavi,2006جدول فوق حاکی از آن است که در سال  13 59منطقه جمعیتی برابر با  398859نفر داش تسا هت   
یها نتنها افزایشی وجود ندارد بلکه جمعیت
که در سال  1390به  484333نفر رسیده است البته در برخی از سرشمار 
یباشد که تراکم جمعیت در سالهاای
منطقه کاهش نیز یافته است .از آنجایی که وسعت منطقه  02 . 22کیلومتر مربع م 
 75 - 90در این منطقه به ترتیب  991 ،971و  219میباشد که نشان از روند افزایشی تراکم جمعیت در سالهای اخیر
است.
جدول  - 2تغییرات جمعیت در سطح محالت ناحیه یک منطقه  14شهر تهران
نام محالت

ردیف

282

3.04

10293

8099

39 . 36

6828

شکوفه

1

ت ر ا ک م 39

نرخ رشد 85 -39

جمعیت39

جمعیت 85

مساحت هکتار

جمعیت 75

314

3.18

9207

7166

23 . 29

6049

چهارصد دستگاه

2

435

2.29

18098

15092

57 . 41

9 273 1

نیکنام

3

437

3.23

4187 1

11001

04. 32

9286

جابری

4

431

2.83

00 5 16

13195

25 . 38

11138

دژکام

5

953

-9 .7 1

7630

8817

25 . 21

1 745

آهنگران

6

292

- 9.64

9352

21059

39. 13

17776

شاهین

7

369

0.85

9367 1

18096

38 . 52

15274

مینای شمالی

8

369

0.25

34 6401

102525

283.4

مجموع

9

Source: Research Findings
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نمودار شماره  -1تراکم جمعیتی محالت ناحیه یک منطقه  14شهر تهران در سنوات گذشته Source: Research Findings

تحلیل وضعیت تراکم جمعیت محالت ناحیه یک منطقه  14نشان میدهد که تمام محالت این ناحیه در سنوات گذشته با
رشد جمعیتی و تراکم جمعیت مواجه میباشند و لیکن بنظر می رسد عبور اتوبان امام علی یکی از عوامل اص شهاک یل   
یباشد .بدون شک افزایش تراکم جمعیت در محالت مخصوص ًاًا رد 
شدید تراکم جمعیت در دو محله شاهین و آهنگران م 
بافت فرسوده و نفوذ ناپذیر امکان آسیبپذیری شهروندان را در مقابل بالیا افزایش خواهد داد و امکان کم ار یناسر ک   
با مشکل جدی مواجه می سازد .البته تراکم جمعیت در سطح ناحیه نیز دورههاای زم زا ینا

 1375 - 1393م درو بررسی

قرار گرفته است که نشان از افزایش تراکم جمعیتی دارد و به ترتیب از سال  1393 - 1375به ترتیب  361 ، 305و  369نفر
در هکتار میباشد که بر اهمیت و ضرورت توجه به مقوله اندازه جمعیتی در واحد سطح و مدیریت و برنامهریزی در این
بخش می افزاید.

تحلیل تراکم کاربریتراکم کاربری زمین شهری از جمله مواردی است که نقش مهمیدر کاهش آسیبپذیری من قطا

نیارب .دراد یرهش    

اساس کاربریهای فضای باز و ساخته شده محور اصلی قرار گرفته است چرا که هر چه کاربری ساخته شد رتشیب ه   
باشد میزان آسیبپذیری مناطق بیشتر خواهد بود ( .تراکم زلزله) دراین مرحله فضای شهری از نظر تراکم ک و یربرا
نهای بایر ،ساخته نشدهها ،فضای س زب
فضای باز مورد تحلیل قرار گرفته است که کاربری فضای باز شامل معابر ،زمی 
وپارکها میباشد وسایر کاربریها به عنوان فضای ساخته شده ناحیه منطقه چهارده در نظر گرفته شده است .ب قبط ر
یدهد که بیشترین تراکم کاربری در بین محالت هشتگانه به ترتی تالحم هب طوبرم ب     
لها نشان م 
جدول زیر تحلی 
شاهین ،دژکام ،جابری و شکوفه به خود اختصاص دادهاند و کمترین کاربری را محله آهنگران دارد.
جدول  –3تراکم کاربری ناحیه یک منطقه چهارده به تفکیک محالت
تراک م ک ا ر بر ی

نسبت ک یاضف ل   

نس ریاس تب       

نس یربراک تب       

ب از

یها
ک ا ر بر 

فضای سبز

26 . 72

74 . 27

33 . 63

67 . 36

85 . 67

15 . 32

نسبت کاربری معابر

نام محالت

0.09

65.72

شکوفه

.17 1

35.5

چهارصد دستگاه

0.21

31.5

نیکنام

0.09
0
0.44

47 . 72

53 . 27

0

0

53 . 27

ج ا بر ی

14. 75

59 . 24

1.0

0

49 . 24

دژکام

59.2

40.8

7.1

3.58

25.53

آهنگران

92 . 86

80. 13

8 .0 0

3.99

1 .0 9

شاهین

74 .76

26 . 32

1.54

2.45

27 . 28

مینای شمالی

69.6

30.4

8.2

3.1

26.3

مجموع ناحیه یک

)Source: Office Services Modernization Area 1(2015

بآوری مناطق شهری49 ...
بررسی اثر تراکم بر تا 

تحلیل تراکم ارتفاعیبپ یذ ررری
از نظر آسیبپذیری مخصوصًاًا در مقابل زلزله ،ساختمانهای بلند و تراکم ارتفاعی زیاد باع یسآ شیازفا ث ببب ببب
شهر و شهروند میشوند که شامل-1 :ساختمانهای بلند برای ساختمانهای مجاور به صورت بحران ثانوی عمل نموده
و با فروریختن آنها ساختمانهای مجاور آسیب می بینند-2 .تراکم ارتفاعی زیاد باعث مسدود شدن خیابانهای مجاور
میشود-3 .به دلیل حجم زیاد آواربرداری عمال نجات جان ساکنین ساختمانهای بلند بس و لکشم رای

نکمم ریغ     

است.
ل ،روش گاب عنام هیواز( یرا    
عالوه بر استفاده از زمین جه متخاس عافترا لرتنک ت ا ر ن وووو وووووشهاای دیگ ماش یر لل لل
روشنایی) ،روش تعیین سطح اشغال زمین و طبقات ،روش سطح فض اب یا زز ززز ،روش س امسآ یراکشآ حط ننن نننن ،روش
شاخص روشنایی م 
یباشند ( )Pourmohamadi,2003و عوامل دیگری نظیر ارتفاع و تعداد خانهها نیز باید ب لرتنک ه
درآیند که این کنترل به وسیله منطقه بندی ارتفاعی انجام م 
یشود (.)Hayraskar, 1989
یهای بعمل آمده از صدور پروانه ساختمانی براساس تعد یط تاقبط دا     سا لللهاای  1391 - 1393به
مطابق با بررس 
یدهد بیشترین تعداد پروانههای صادر شده
تفکیک محالت ناحیه یک منطقه  14که در جدول زیر آمده است نشان م 
در محالت مینای شمالی ،نیکنام ،دژکام میباشد که همان مناطقی هستند که بلحاظ تراکم جمعیت یربراک مکارت و ی    
نیز رتبههای نخست را دارا میباشند .بنابراین سوگیری در تراکم ساختمانی نیز میتواند ب هلحم تیعمج شیازفا ر     
بپذیری را افزایش دهد.
افزوده و میزان آسی 

نمودار شماره  -2تعداد پروانههای ساختمانی منطقه چهارده به تفکیک طبقات از سال 1931- 93 31
Source: Tehran Statistical Yearbook of Municipality

لهای  1931- 93 31ناحیه یک منطقه  14شهر تهران به تفکیک محالت
جدول  -4میزان پروانههای ساختمانی صادر شده در سا 
مجموع
236

پنج طبقه وبیشتر
234

چهار طبقه
398

نا م
شکوفه

589

221

368

چهارصد دستگاه

988

471

517

نیکنام

737

752

480

جابری
دژکام

984

337

647

339

162

77 1

آهنگران

482

277

205

شاهین

74 11

669

505

5 92 5

8262

3297

مینای شمالی
مجموع

)Source: Office Services Modernization Area 1(2015
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کاربرد فازی در نرمال سازی دادههاهنگامیکه یک متغیر اعداد را به عنوان مقدار بپذیرد ما یک چ  میراد نآ ندرک هلومرف یارب صخشم بوچرا ا ام        
هنگامیکه متغیری واژهها را به عنوان مقدار می گیرد در آن صورت چارچوب مشخ رد نآ ندرک هلومرف یارب یص
تئوری ریاضیات کالسیک نداریم .منطق فازی تعمیمی از منطق ریاضی ارسطویی است ک مدع یزاس لدم یارب ه
قطعیت و عملیات استدالل تقریبی مورد استفاده قرار می گیرد.ب فالخر

هک تالامتحا هیرظن

  
    

صت نآرد ااااا اااااادفی ب ندو

اساس عدم قطعیت است در نظریههای فازی منشاء نا اطمینانی مرزهای مصادیق حکم مورد نظر است .ب هب هجوت ا    
رشد روز افزون تراکمهای شهری ،لزوم توجه به رویکردی جامع برای نظارت ب و فیکو مک ر

ک مکارت راثآ ا الم ً     

محسوس است .در این قسمت هدف آن است که با مدل سازی و با حف د و شزرا اب لوصا ظ و زا یر

آ بیاعم نننن ننننن،

تهاا
نظامی جامع از کمیتهای موثر در بحث وضعیت بهینه تراکمهای شهری و سپس قواعد فازی بر مبنای این کمی 
بیان شود .نکته مهم و وجه افتراق تراکم بر منطق فازی و تراکم مرسوم آن است که در تراکم بر منطق فازی قب لو

ای   

رد کامل ( تراکم زیاد یا تراکم کم ) مد نظر نیست و از این رو امکان ایجاد تراکم ما بین (ت ایز یلیخ مکار ددددددد ،زیادد،
متوسط ،کم و ) ...را در نظر می گیرد .ضمن اینکه نظام فازی درجه تراکم را به هریک از گروووههاا (ب لاثم ناونع ه   
تراکم مفید ،تراکم خوب ،تراکم مجاز و ) ...بدست میدهد .نتیجه اینکه بر اساس نظام فازی ،این امک حارط هب نا ان    
شهری و معماران داده میشود که براساس معیارهای از پیش تعیین شده فازی (درج  اب )مکارت تا د تق     

واطمین نا

بیشتری سازههای مورد نظر را طراحی کنند.
دراین پژوهش بر اساس روش مجموع ساده وزنی فازی امتیاز و رتبه محالت در هر س دش هبساحم مکارت عون ه ه     
است و پس از آن با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره ارتباط تابآوری با انواع تراکم م رب درو ر رارق یس    
گرفته است .روش مجموع ساده وزنی تقریبا همانند روش مجموع ساده وزنی است با این تف یاهریغتم زا هک توا    
فازی و عملیات فازی در طول محاسبه استفاده میشود (اکبری زاهدی کیوان  .) 1378ذدر این روش در ابتدا حد ب الا
یش ششود .پ نآ زا س
و حد پایین انواع تراکم شناسایی و دامنه فازی به این صورت  F=(Xmax – Xmin )/ 7محاسبه م 
برای درجه عضویت در بازه ( 1تا  )8مقادیر محاسبه شده برای هر تراکم امتیاز بندی شده و امتیاز ه زا مکارت عون ر   
یک تا هشت تعیین می گردد.
دامنه فازی تراکم ساختمانی911 :

دامنه تراکم کاربری4 :

دامنه فازی تراکم جمعیتی22 :

اکنون میتوان با توجه به امتیازات تراکمهای مختلف رتبه محالت ناحیه یک را براساس جدول ش هرام  5و  6نش نا
یتوووان ب اب مکارت یارب لیلحت ه
بآوری می ی
داد .پس از بدست آوردن امتیازات مربوطه به عنوان معیاری ب ات یار بب بب
بآوری پرداخت.
تا 

   

بآوری مناطق شهری15 ...
بررسی اثر تراکم بر تا 
جدول شماره  -5محاسبه امتیاز تراکمی (جمعیتی ،کاربری ،ارتفاعی ) بر اساس مدل فازی
رتبه

تراکم ارتفاعی

رتبه

رتبه

تراکم کاربری

تراکم جمعیتی

نا م

5

236

4

26 . 72

8

282

شکوفه

5

589

6

33 . 63

6

314

چهارصد دستگاه

2

988

5

85 . 67

2

435

نیکنام

4

737

4

47 . 72

1

437

جابری
دژکام

2

984

3

14. 75

2

431

8

339

8

59.2

4

953

آهنگران

6

482

1

92 . 86

7

292

شاهین

1

74 11

5

74 .76

3

369

مینای شمالی

Source: Research Findings

جدول شماره  -6رتبه بندی تراکم در سطح محالت ناحیه یک منطقه چهارده بر اساس مدل فازی
رتبه تراکم

میانگین رتبه تراکم

ت را کم
ارتفاعی

کاربری

جمعیتی

نام محالت

6

5.67

5

4

8

شکوفه

6

5.67

5

6

6

چهارصد دستگاه

2

0 3.0

2

5

2

نیکنام

2

0 3.0

4

4

1

جابری

1

2.33

2

3

2

دژکام

8

6.67

8

8

4

آهنگران

4

4.67

6

1

7

شاهین

2

0 3.0

1

5

3

مینای شمالی

Source: Research Findings

مهای سه گانه (جمعیتی ،کاربری و ساختمانی) به تفکیک محالت ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران
نقشه  -3نتایج تراک 
Source: Authors
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نتیجهگیری
بآوری
مبحث تراکم یکی از عوامل اصلی موثر بر تابآوری مناطق شهری است که افزایش آن بر ک ات نازیم شها ببب ببب
تاثیر فزاینده دارد و بررسی این مقوله در شهر تهران مخصوصا در بافت فرسوده بس  .تسا تیمها زئاح رای د نیار      
پژوهش با استفاده از مجموع روش ساده وزنی فازی امتیاز و رتبه مخالت ناحیه یک منطقه چهارده در ه عون هس ر    
تراکم محاسبه شده است.
براین اساس محله دژکام باالترین میانگین رتبه تراکمی را به خود اختصاص میدهد که در مجموع برترین تراکمها را
در سطح محالت دارد .رتبه دوم بلحاظ تراکمی مربوط به سه محله به نامهای جابری ،نیکنام و مین تسا یلامش یا    
که محله جابری بیشترین تراکم جمعیتی را در ناحیه م  دراد هعلاطم درو (( (((  437نف اتکه رد ر رر ررر) و مین زین یلامش یا    
بیشترین تراکم ساختمانی را در ناحیه مذکور دارد و پایین ترین رتبه تراکمی مربوط به محل هک تسا نارگنهآ ه

رد

  

تراکم کاربری و ساختمانی پایین ترین رتبه را در سطح ناحیه و از نظر جمعیتی رتبهای تقریبا متوسط را دارد بن نیاربا
با توجه به اینکه هنوز نوسازی در بافت این محله انجام نشده است تراکم جمعیت سرن ینارحب هلحرم هب زین ی ی هد       
بآوری محالت کاهش می یابد.
است .به هرحال هرچه میزان تراکم افزایش می یابد تا 
با توجه به جمیع جهات در مقوله تراکمیباید به این نکته اشاره کرد که درصد اندکی از ناحیه مذکور نوس دش یزا هه ههه
است و از آنجایی که نوسازی ساختمانهای بیش از چهار و پنج طبقه برای شهروندان جذابیت دارد و منافع اقتصادی
و نیاز سکونتی آنان را تامین میکند لذا اهمیت توجه به اندازه جمعیتی و حد بحرانی آن نباید نادید  دوش هتفرگ ه و
عواقب نوسازی اهمیت ویژهای دارد چرا که تامین آب آشامیدنی سالم ،هوای پاک ،دفع فاضالب و مقولههایی از این
دست مدیران شهری را با مشکالت عدیدهای مواجه می سازد .بنابراین پیشنهاد می گردد عالوه بر نوس جیردت یزا ی   
بافت محالت که هر  50 - 40سال یکبار صورت می گیرد فضای کالبدی با اصول شهرسازی مطابقت داده ش  ات دو از   
نظر شبکه معابر ،همجواریها ،تراکم جمعیتی و ساختمانی و ارتفاعی و غیره با معیارهای شهرهای ت گنهامه روآ با   
بآوری
گردد .در نتیجه بنظر می رسد بررسی برنامههای توسعه مناطق شهری توسط نهادهای مرتبط با محوری ات ت بب بب
بسیار ارزشمند خواهد بود چرا که مناطق شهری را به سمت پایداری هدایت خواهد کرد و آسیبببپ یذ ررری در مقابل
بحران را کاهش خواهد داد.
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