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تحلیل متغیرهای اثرگذار عوامل فضایی لبه شهری بر مدیریت بحران شهرها )موردمطالعه 
 41/404404تاریخ پذیرش: 0/0041//41تاریخ  دریافت:شهرداری تهران(                       51منطقه  

 دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرحسین حسین پور پروشی :

 دانشیار ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرآزاده اربابی سبزواری *:

 :استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرفاطمه ادیبی سعدی نژاد 

 چکیده
کوونوتوی توانست برای تشریح اشکال توسعه فضایی و س شهر می تا پیش از آغاز قرن بیستم، استفاده از دو مفهوم شهر و روستا و در معدودی موارد، کالن

های نوینی در سوازموان  گیری پدیده موجود آن زمان کافی باشد. اما توسعه و گسترش شهرنشینی قرن بیستمی در دو مقیاس خرد و کالن موجب شکل
دنود. های نوظهور کور هایی برای پدیده سازی های فضایی، اندیشمندان علوم مرتبط نیز شروع به مفهوم گیری این پدیده تبع شکل فضایی سرزمین شد. به

رویی شوهوری و  نشینی و پراکنده توان در ساخت مفاهیمی چون شهرهای جدید و شهرهای اقماری، حومه بازتاب تحوالت فضایی در مقیاس خرد را می
شوهورهوای  روستایی شهرهوا و کوالن -شهری و... سراغ گرفت که همگی در طول قرن بیستم و در هاله شهری  -های فرا  ها، سکونتگاه اخیرتر شهر لبه
هوای  های گذشته با وجوود دروازه ای شهر در زمان عنوان یکی از مناطق حاشیه تهران به 41توسعه شکل گرفتند. منطقه  یافته یا درحال کشورهای توسعه

گیری منطقه با موقعیت  بدیهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد و شکلهای اصلی ورود مسافران به شهر تهران بوده است.  عنوان یکی از محل متعدد به
ن ای آن پیوند داشته است. تاجائیکه این امر در تعیین هویت و سیمای شهری منطقه نقش اصلی و قطعی پیدا کرده است. هود  ایو ای و دروازه حاشیه

نفر است کوه از ایون   /0شهر تهران و میزان تأثیر آن بر مدیریت بحران است. جامعه آماری این پژوهش  کالن 41ی شهری منطقه  پژوهش بررسی لبه
نظران، خبرگان و متخصصان در پژوهش هستند. معیارهای مورد بررسی قرار گرفوتوه شوامول  نفر کارشناسان اداره کل حریم و مابقی صاحب  /0میزان 

 MIC MACافوزار  عوامل کالبدی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی با زیرمعیارهای مشخص هستند که این زیرمعیارها کدگذاری شده و سپس در نورم
مورد تحلیل قرار گرفته است. در آخر مشخص گردید بیشترین تأثیر مستقیم و مستقیوم بوالوقووه،  MDI,MPDI,MII,MPIIهای   صورت ماتریس به

( کمترین تأثیرات  مستقیم، مستقیم بالقوه و تأثیرات غیرمستقیم و غیرمستقیوم 100تأثیرات غیرمستقیم و غیرمستقیم بالقوه، مربوط به کاربری با رتبه )
( است. همچنین بیشترین وابستگی مستقیم، مستقیم بالقوه و وابستگی غویورمسوتوقویوم، /03بالقوه مربوط به ساختار جنسی جمعیت محدوده با رتبه )

 ( است. /00( و کمترین آن مختص به  رشد جمعیت با رتبه )180غیرمستقیم بالقوه در ادوار تاریخی مربوط به بستر طبیعی با عدد )

 MIC MACشهر تهران،  پژوهی، کالن لبه شهری، مدیریت بحران، آیندهکلمات کلیدی: 

Analysis of the effective variables of spatial factors of urban edge on urban crisis 

management (case study of 15th district of Tehran Municipality) 
Hossein Hosseinpour Proshi1, * Azadeh Arbabi Sabzevari2, Fatemeh Adibi Saadinejad3  

Abstract: 
Prior to the beginning of the twentieth century, the use of the two concepts of city and village, and in a few cases, the me-
tropolis, could be sufficient to describe the existing forms of spatial and residential development of the time. But the de-
velopment and expansion of twentieth century urbanization on both micro and macro scales led to the formation of new 
phenomena in the space organization of the earth. As a result of the formation of these spatial phenomena, related science 
thinkers also began to conceptualize emerging phenomena. The reflection of micro-scale spatial developments can be 
found in the construction of concepts such as new cities and satellite cities, suburbs and scattered urban surface and more 
recently the city of the edges, metropolitan settlements, etc., all during the twentieth century and in Urban-rural aura Cities 
and metropolises of developed or developing countries were formed. District 15 of Tehran as one of the suburbs of the 
city in the past, despite the numerous gates, has been one of the main places for travelers to enter the city of Tehran. It is 
obvious that the main and continuous feature of the growth and formation of the region is related to its marginal and gate-
way status. Insofar as this matter has played a major and definite role in determining the identity and urban image of the 
region. The purpose of this study is to investigate the urban edge of the 15th metropolitan area of Tehran and its impact on 
crisis management. The statistical population of this research is 60 people, of which 20 are experts of the General Direc-
torate of Privacy and the rest are experts, experts and specialists in the research. The studied criteria include physical, cul-
tural, managerial and social factors with specific sub-criteria that these sub-criteria are coded and then analyzed in MIC 
MAC software as MDI, MPDI, MII, MPII matrices. Finally, it was found that the most potential direct and indirect ef-
fects, potential indirect and indirect effects, are related to the user with the rank (496). The lowest direct, potential direct 
effects and potential indirect and indirect effects are related to the gender structure of the population of the range (230). 
Also, the highest direct, potential direct dependence and indirect, potential indirect dependence in historical periods are 
related to the natural bed with the number (486) and the lowest is related to population growth with the number (220). 

Key words: Urban Edge, Crisis Management, Futurology, Tehran Metropolis, MIC MAC 

1PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch 

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch 

3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch 



 

2         

     
٢٢شماره  

 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 علمی و پژوهشی

ه 
 لب
ی
ضای

ل ف
وام
 ع
ذار
رگ
 اث
ی
ها
یر
تغ
ل م

لی
ح
ت

/..
...
ت
ری
دی
ر م
ی ب
هر
ش

ی 
وار
بز
 س
ی
باب
 ار
ده
آزا

 

 مقدمه:

شهرها در طول تاریخ تحوالت خود در ایران )همانند دیگر 

با ]0[اند  شهرهای جهان(، همواره با پیرامون خود ارتباط داشته

های جدیدتر، رابطه بین شهر و پیرامونش نیز  گذار شهر به دوره

های شهری در دوره اسالمی،  که لبه طوری شود. به دچار تحول می

ها،  های مضر برای ساکنین شهر، نظیر گورستان اغلب به کاربری

ها و نظایر آن اختصاص داده  ها، رنگرزی ها، دباغی کشتارگاه

شویم، همگام با  تر می هر چه به زمان کنونی نزدیک]0[شود  می

های  افزایش جمعیت ساکن در شهرها، هم روند توسعه لبه

های شهری  گیرد، و هم لبه شهری شدت بیشتری به خود می

های فقیر جامعه در قالب نواحی  تبدیل به محل سکونت گروه

شود. با عبور از این  نشینی می آبادها و زاغه نشین، حلبی حاشیه

دوره و ورود به مرحله مدرنیزاسیون و تحوالت شهری مدرن و 

ادغام تدریجی نواحی حاشیه و پیراشهری به درون مناطق 

های شهری را به شکل فزاینده و  شهری، رشد افقی شهر، لبه

 .]1[دهد.  مستمر تغییر می

به گسترش  این فرایند گسترش مستمر، امروزه باتوجه

ای شدن و شروع برخی روندهای  شهرها و چندهسته کالن

های پیرامون،  ها از بخش مرکزی به بخش تمرکززدایی فعالیت

ماهیت و مفهوم لبه شهری دچار یک تحول بنیادین شده 

گذارد.  .و از دوره خاص از تحوالت خود را پشت سر می]/4[است

رسیم،  که ما هر چه از زمان گذشته به زمان کنونی می طوری به

بدین ]40[ای تدریج جای خود را به شهر لبه مفهوم لبه شهری به

های  تر از انواع کاربری معنا که با یک پهنه بسیار گسترده

ها مواجهیم که به طور  مسکونی، تجاری و تفریحی در لبه

شهری را  -شهری و بیرون -ای از عناصر درون زمان، مجموعه هم

تنها مرز بین شهر و  داده است. در چنین حالتی نه در خود جای

تر شده، بلکه همچنین وقتی ما از  تر و مبهم پیرامونش نامشخص

کنیم، با یک پهنه سکونتگاهی و فعالیتی  لبه شهری صحبت می

های پیرامونی نشان  سروکار داریم که خود را در قالب شهرک

منظور درک  رسد که هر تالشی به دهد. از این رو، به نظر می می

های  های شهر، و پژوهش درباره فرایندها و پویایی ماهیت لبه

 فضایی در آن، نیازمند یک تغییر اساسی در مفهوم و ماهیت لبه

 ]40[ایم مواجه شده ای تحت عنوانی مانند شهر لبه

های اخویر شواهد رشود شوتابان  شهر تهران در طوی دهوه کالن

ها بوده است.  شهرنشینی و توسعه فضایی به سمت پیرامون و لبه

ها و  ها یکوی از دغدغوه این رشد فزاینده سبب شده است که لبه

های جنوب شوهر  ویژه در لبه شهر باشد به مسائل بزرگ این کالن

تریون  در ایون پوژوهش یکوی از پرتنش 41لبه شهری منطقوه 

شهر تهوران اسوت ایون لبوه بوا چالوش  های شهری در کالن لبه

اقتصادی، اجتماعی و محیطوی بوسیاری هموراه اسوت ازجملوه 

مسائلی که در این لبه شهری با آن مواجه هستیم، شامل تخریب 

هوای  هوای کوشاورزی پویرامون، وجوود کاربری محیطی و زمین

ناسازگار شهری، رشد پراکنده و ناپیوسته  بودون انوسجام، نبوود 

بودن حس تعلق به مکان، ناپایوداری  تراکم بهینه در بافت،  پایین

 اقتصادی و ناامنی و شکا  طبقاتی باال است.

های شهری همواره در تالقی بین فضاهای  که لبه ازآنجایی

غیرشهری )عمدتاً کشاورزی و روستایی( و فضاهای شهری 

وسازهای شهری( قرار دارند، مسئله حیات یک شهر  )ساخت

های دارد، زیرا  شدت وابسته به نوع الگوی رشد شهری در لبه به

ترین منابع  بردن مهم یک الگوی رشد ناپایدار و اتالفی سبب ازبین

طبیعی و حیاتی شهر خواهد شد که تجدید آنها تقریباً غیرممکن 

اساس پرداختن به وضعیت توسعه شهری در  خواهد بود. براین

ای که در آنها در پیش گرفته  ها و نوع الگوهای توسعه لبه

شود، در نهایت سرنوشت آینده یک شهر را تعیین خواهد  می

 .]8[کرد. 

های مختلف  های شهری، در طول دوره الگوهای رشد در لبه

وکیف توسعه شهری  های متفاوتی داشتند، زیرا کم زمانی، ویژگی

طورکلی ما  های خاص خود است. به ای دارای ویژگی در هر دوره

های بارو مبنا به سمت  ای از لبه مرحله شاهد یک گذار سه

های کمربندی مبنا و در نهایت شهرک مبنا هستیم که  لبه

 .]7[های هریک بسیار متفاوت با دیگری است  ویژگی

شهرداری تهران در لبه جنوبی و در بافت  41که منطقه  ازآنجایی

قدیم شهر تهران، محور مواصالتی غرب به شرق و اتوبان امام 

رضا واقع گردیده است، از نظر روند رشد دچار مشکالتی بوده 

است که تأثیر متقابل بر امنیت اجتماعی و جرایم در این منطقه 

 .دارد
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 مروری بر پیشینه پژوهش:

گوام  توان اظهار نمود اولین پیش به  تحقیقات خارجی  می باتوجه

ای را  است که شهرهای لبه] 48[ در مقوله لبه شهری جول گارو 

داند و در مطالعه خود در بین شهرهوای  موج سوم تاریخ شهر می

کونود.  ای معرفی موی عنوان  شهرهای لبه مکان را به 403امریکا 

گیرد. وی همچنویون  شاخص، صورت می 1این معرفی بر اساس 

ای  ( شهرهای لبوه4سازد:  ای را از هم متمایز می سه نوع شهر لبه

یافتن  در پیرامون یک بازار خرید یا تقاطع بزرگوراه  که در توسعه

که در اصول  « شهرهای لبه» (  0گوید،  می boomersکه بدان 

تور  مراکز فعالیت هستند که بر روی یک شهر یا شهرک قدیوموی

شوهورهوای » (  3گوید، و  می uptownsاند و به آن  ساخته شده

ریزی جامع در حاشیه  های جدید با برنامه که شامل شهرک « لبه

ها است که شامل نواحی مسکونی، فراغت و خرید و است و  حومه

( 1//0رابرت النگ )  گوید.  همچنین می Greenfieldsبه آنها 

تر از  های جدید شهری در پیرامون مادرشهرها بسیار متنوع پدیده

هوایوی  عالوه، شاخص گیرد. به آن چیزی است که گارو در نظر می

بونودی شوهورهوای لوبوه  منظور شناسایی و طبوقوه که گارو به

سوم از پدیده جدید شهوری  مورداستفاده قرار داده است تنها یک

منوظوور درک  دهد. این در حالی است که به را در خود جای می

های شهری ما نویوازمونود  پیچیدگی و ماهیت متنوع این توسعه

را به مفهوم  واژگان دیگری هستیم. وی اصطالح شهرهای بی لبه

( در 0/47آنا فوراستوا ). ] 40[ کند  شهرهای لبه گارو اضافه می

های حاشیه شهوری،  سازی، زیرساخت ای با عنوان خصوصی مقاله

، شروع و در سوال 4080های  زمانی که در سال  با بررسی  دوره

است باهد  تشکیل دو ائتال  دولتی و خصوصوی بورای  0/40

های فیزیکی و اجتماعی  ریزی و توسعه زیرساخت کمک به برنامه

دهند، و با بررسی راهکارهوای  در شهر روس هیل تشکیل شد می

های مخرب در حواشی شوهوری  دادن زیرساخت اجرایی به سامان

ای شهر اصوالح  دهند تا پویایی و سرزندگی لبه حاشیه خاتمه می

هندسی گردد و در نتیجه باعث سرزندگی و تقویت درک و حس 

بصری ساکنان آن قسمت منجر گردیده است. در بحث سووابوق 

هایی که در داخل کشور انجام  ترین پژوهش تحقیقات داخلی مهم

شده با موضوع لبه شهری عمدتاً دارای دو ویژگی اساسی اسوت: 

هایی که مبتنی بر درک لینچی از لبوه شوهوری  نخست پژوهش

شهری و اثرات آن بر خوانایی و هوویوت  مثابه یک عنصر درون به

هایی که به پدیده اسپرال و اثرات رشد  شهری است. دوم پژوهش

هوای کشواورزی و  های شهری پیراموون زمویون شهری در لبه

حال رویکرد اصلی ایون  اند. بااین های روستایی پرداخته سکونتگاه

های شهری بر پایه گسوتورش فضوایوی  پژوهش مبتنی بر تز لبه

سوازی و  ای با موضوع بواززنوده است. فرشته )فرهودی( در مقاله

گیری از نورپردازی بوا  با بهره در اصفهانارتقای کیفی لبه شهری 

کارگیری نوور در راسوتوای  روش توصیفی تحلیلی وبا هد  به

های تحقیق رنوگ و  های شهری است یافته بخشی به لبه هویت

های نورپردازی و ویژگی فضوا و  جهت تابش و نوع المپ. حالت

های شهری در شب است و در نتیجوه  عناصر مورد نورپردازی لبه

های مختلف نورپردازی در  ها و روش با تحلیل این عوامل تکنیک

مووحود           . ] /0[   های شهر و محالت را به دسوت مویواورنود. لبه

هوای  ای با عنوان تحلیل اثرات انوطوبواق لوبوه ( در مقاله4301) 

شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هونود، قولومورو 

نمایند. سه نموونوه  جغرافیایی را شهرهای هندوستان انتخاب می

موردی در کشور هند بررسی شد. رود گنگ در شهر بنارس، لبوه 

دریاچه پوشکار و لبه ساحل بمبئی، سه نمونه مطالعاتی هستنود 

ای شهری بر روی عناصر طبیعی ساحلی منطبق  ها، لبه که در آن

 اند.  شده

های  دهد که چگونه ایجاد کاربری بررسی این سه نمونه نشان می

گیری فضاهای جوموعوی و  تجاری، ایجاد فضاهای آیینی، شکل

هوای  حضور شهروندان و تعامالت اجتماعی ایشان در کنار لوبوه

های شوهوری و  عنوان آثار و نتایج انطباق لبه تواند به طبیعی، می

ای با  ( در مقاله4307اسفندیاری ) . حساب آید عوارض طبیعی به

عنوان لوبوه  موضوع ارزیابی کمی خط آسمان در مناظر شهری به

شهر با تأکید بر ابزارهای نوین تحلیل منظر شوهوری بوا روش 

ای است که بوا اسوتوفواده از  تحقیقی کمّی و پژوهشی کتابخانه

افزارهای مربوطه، خوط  مفاهیمی در زمینه ریاضیات جدید و نرم

گیری سیمای شهر  های فرکتال در شکل عنوان پدیده آسمان را به

های پیچویودگوی و  کند. این مطالعه با بررسی ویژگی تحلیل می

عونووان روش  عددی در تصاویر،  تحلیل عدد بعد فرکتال را بوه

آوری داده انتخاب کرده که در این روش، عدد بعد فرکتوال  جمع

خط آسمان درهرتصویر محاسبه شده اسوت و ایون عودد در 

های مکانی و کویوفویوت  ها، ویژگی مقایسه با بعد دیگر سکانس

 کند. .  فضایی را مشخص می
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ای با عنوان بررسی کیفیت نفوذپذیری  ( در مقاله4307کیایی )

لبه بر تأمین امنیت فضا نمونه موردی: تحلیل فضایی ساختار 

تیمچه در بازارهای سنتی ایران است. تحقیق به این صورت 

شووکل گرفت که پس از تدوین چارچوب نظری تحقیق، سووه 

پارامتوور خوانایووی،کنترل و دسترسووی بصری و  یکپارچگووی 

عنوان عواموول مؤثر بر امنیت فضایووی معرفی  فضایی به

های موردی شامل هفت الگوی تیمچووه  گردید. نمونه می

باکیفیت نفوذپذیری متفاوت در لبووه آنها هستند. نتایج تحقیق 

ی نفوذناپذیر از نظر شوواخص خوانایی در  نشووان داد که تیمچه

واسطه داشتن تنها یک ورودی،  سووطح مطلوبی قرار دارد و به

آورد.  امووکان کنتوورل ورود و خووروج افووراد را فراهووم می

ی چهووار جهت نفوذپذیر،  ایوون در حالووی اسووت کووه تیمچه

های کنترل و یکپارچگی فضایی در سطح  از منظر شاخص

ها قرار دارد که این موضوع در  باالتری نسبت به سایر تیمچه

 .ها تأثیر بسزایی دارد گونه از تیمچه تأمین امنیت این

 چارچوب نظری پژوهش

 مبانی نظری

ی شهری: لبه شهری به مناطق جدیداً شهری شده در  لبه

ویژه در کشورهای  مدارهای پیرامون شهرها اشاره دارد، به

فصل مشترک شهری»یا «  پیراشهری»توسعه که به آن  درحال

 شود.  نیز گفته می« فضاهای درحال گذار»و یا « روستایی-

(Adell, 199در شهرهای اروپایی، لبه .)  های شهری، به نواحی

]04[شود.  ای با مرفولوژی روستایی و تحت نفوذ شهر گفته می

پیرانشهر، فضایی در پیرامونِ نواحی شهری است که با .

پیور و همکاران، )شود  آمیخته می اندازهای روستایی درهم چشم

تر یا کشورهای  در کشورهای صنعتی قدیمی(.  0/44

ای با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و  پساصنعتی، پیرانشهر ناحیه

تازگی صنعتی شده و بیشتر  باز ساخت فضایی و در کشورهای به

ای با شهرنشینی آشفته  توسعه، پیرانشهر ناحیه کشورهای درحال

شود. در هر دو مورد  رویی می است که منجر به پراکنده

تنها به هاله بین شهر و پیرامون آن و پهنه در حال  پیرانشهر نه

شود، بلکه گونه جدیدی از قلمرو چند عملکردی  گذار گفته می

های مشترکی در این نواحی مشاهده  شود. ویژگی تلقی می

اجتماعات پراکنده و فقدان حکمروایی    شود که عبارتند از: می

 .]00[فضایی 

مدیریت بحران، اصطالحی است که تمامی مدیریت بحران: 

ریزی برای بحران و مرتبط با بحران مشتمل بر  های برنامه جنبه

گیرد. همچنین این  های قبل و بعد از بحران را در بر می فعالیت

ی مخاطرات و پیامدهای بحران  اصطالح به مدیریت هر دوجانبه

پردازد. مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی شامل  نیز می

سازی  ها، آمادگی، واکنش و بازسازی عادی کاهش خسارت

است. مدیریت بحران درواقع عبارت است از ایجاد آمادگی و 

کردن تمهیدات و تدارکات الزم برای رویارویی با بحران و  فراهم

 عبارت  بحران  مدیریت  .رساندنن آثار تخریبی آن حداقل یا به

 و  ریزی برنامه  فناوری،  دانش  کاربرد  ی حرفه  و  نظام  از  است

 است  غیرمترقبه. بدیهی  حوادث  با  مقابله  جهت  مدیریت،

 حوادث  با  برخورد  در  مناسب  عملی  و  علمی  مدیریت  چنانچه

 بالیا  از  ناشی  انسانی  های خسارت  نباشد،  موجود  غیرمترقبه

 .]3[بود.  خواهد برابر چندین

 که  شود می  گفته  اقداماتی  مجموعه  به  بحران  دانش مدیریت

 و  حوادث  اثرات  کاهش  جهت  بحران  وقوع  بعد  و  حین  قبل،

 خاص  ارتباط  به باتوجه   شود می  انجام  ها پذیری آسیب  کاهش

 و  شهری  مدیریت  شهری،  ریزی برنامه  مباحث  با  این دانش

 مسائل  از  ترکیبی  توان می  را  بحران شهری  جغرافیا، مدیریت

 ایجاد  آن  دانست که هد   شهری  ریزی و برنامه  مدیریتی

 شهری  های برنامه  و  ها کنترل طرح  ها، ریزی بین برنامه  هماهنگی

 ای شیوه  به  ها برنامه  این  اجرای  و  تدوین  ای که گونه به  است،

 بر باتکیه  شهری  ریزی برنامه  دانش  .]41[گیرد  صورت  مطلوب

 با  و  خود  مفاهیم  و  اصول  تبیین  تواند با می  جغرافیایی  های داده

 کاهش  جهت  الزم  ها، اصول مدیریتی داده  این  از  استفاده

 این  درآورد.   اجرا  به  برابر حوادث  در  را  شهرها  پذیری آسیب

 اصول،  کارگیری به  شود که بدانیم با می  روشن  هنگامی  مسئله

 و  بافت  مانند  این دانش  در  موجود  مفاهیم  تبیین  و  ضوابط

 و  های ارتباطی شبکه  شهری،  اراضی  کاربری  شهر،  ساختار

تبعات   و  اثرات  زیادی  حد  توان تا می  های شهری زیرساخت

 .]47[داد کاهش را طبیعی حوادث وقوع از ناشی
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بحران عبارت است از: وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا 

هایی از آن را مختل کرده پایداری آن را برهم زند. به  قسمت

ری ناگهانی در یک یا غییبیان دیگر بحران وضعیتی است که ت

آورد. شدت و  چند قسمت از عوامل متغیر سیستم به وجود می

ها بستگی به عوامل تشدیدکننده و یا عناصر  ضعف بحران

های موجود برای مدیریت و  دهنده بحران و تکنیک کاهش

توان  باالخره مهار آن دارد. از نظر عملیاتی نیز بحران را می

وتحلیل کرد که در آن دوسری  صورت یک سیستم، تجزیه به

عوامل مختلف یکی محیط و ساختار سیستم و دیگری عواملی 

که موجد بحران هستند، وجود دارد. تعیین اینکه کدام یک از 

ی سیستم در مقابل بحران  دهنده عوامل و عناصر تشکیل

ی  پذیری و تأثیرپذیری بیشتری دارد، یکی از وظایف اولیه آسیب

پذیرترین  تحقیق و پژوهش مدیریت بحران است تعیین آسیب

گردد که  بخش سیستم در عمل به بخشی از سیستم بر می

 .]0[ .باالترین رسیدگی را نیاز دارد

 ریزی مدیریت بحران برنامه

ریزی مدیریت بحران فرایند جامعی است که تمامی  برنامه

وپس از وقوع آن  سانحه پیش   های مقابله با عوارض یک فعالیت

با   گیرد. این فرایند درواقع به معنای مدیریت مقابله را در برمی

خطرات احتمالی و پیامدهای سوانح است. چنانچه اشاره شد، 

دو مقطع قبل و بعد از وقوع تحقق   های این فرایند در فعالیت

از   صورت منفک و مجزا یابند. گفتنی است این مقاطع به می

یکدیگر نبوده؛ بلکه درواقع مکمل و وابسته به یکدیگرند. 

را باید در مرحله قبل از وقوع   های پس از وقوع سانحه برنامه

 تعیین نموده و سپس پس از اجرا مورد ارزیابی قرارداد و

های پس از وقوع سانحه باید اصول  همچنین در اجرای برنامه

سانحه و آمادگی در برابر سانحه را   مربوط به تقلیل عوارض

 رعایت نمود.

 روش تحقیق و ابزارها

تحلیلی است که برای انجام تحقیق، -روش تحقیق توصیفی

وتحلیل  شهرداری تهران انتخاب گردید، تجزیه 41منطقه 

های مبتنی بر پایگاه  به روش شده باتوجه آوری اطالعات جمع

مک و مبتنی بر  افزارهای میک گیری از نرم اطالعاتی و با بهره

 پذیرد.  سیستم اطالعات جغرافیایی صورت می

 منظور انجام تحقیق صورت گرفت:  مراحل زیر به

مطالعه کارهای انجام شده در داخل و خارج از کشور و  •

هایی که  ها و روش بررسی چگونگی انجام آنها و نیز مدل

 جهت انجام کار مورداستفاده قرار گرفته است.

تهیه و گردآوری اطالعات موردنیاز از قبیل کاربری اراضی  •

و پراکنش آن، تراکم جمعیت، نوع مالکیت زمین در سطح 

منطقه، عناصر فضایی مثبت و منفی آن، مخاطرات 

محیطی منطقه، نوع بافت موجود در منطقه و الگوی 

 فضایی رشد آن.

افزار  های مربوطه، از نرم آوری داده در این تحقیق بعد از جمع

Mic Mac  منظور تحلیل ساختاری اثرات متقابل عوامل  به

بر مدیریت بحران  41ی شهری منطقه  فضایی و کالبدی لبه

افزار  استفاده شده که در ادامه چگونگی انجام تحقیق با این نرم

پژوهی  شود. محاسبات ماتریس متقاطع در آینده تشریح می

تحلیل اثرات و میزان ارتباط میان  mic macافزار  توسط نرم

گردد. میزان اثرات بین  های مربوطه بررسی می متغیرها با حوزه

به منزله تأثیر  4به منزله بدون تأثیر، /شود. سنجیده می 3تا  /

به منزله  3به منزله تأثیر متوسط و در نهایت عدد  0ضعیف،

بندی و  صورت رتبه تأثیر زیاد است که در نهایت متغیرها به

 گیرد. استخراج عوامل کلیدی صورت می

 

/ 4 0 3 

 تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر ضعیف بدون تأثیر

 : تناظر اعداد کالمی در ماتریس 4جدول شماره 
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جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل 

حریم شهرداری تهران و متخصصان و اساتید دانشگاه است که 

نفر  /0آمده از تعداد کل جامعه، شامل  دست بر اساس آمار به

نفر کارشناس شهرسازی و معماری  /0که از آن تعداد 

تهران و معاونت شهرسازی و معماری  41شهرداری منطقه 

شهرداری تهران و مابقی متخصصان و خبرگان پژوهش هستند. 

ها با  در این پژوهش به علت تعداد محدود جامعه آماری بررسی

آمده  دست گرفته است که آمار به استفاده از سرشماری صورت

( زن 14.8( و )18.0دهندگان مرد ) نفر هستند که پاسخ /0

( دکتری 31.0(کارشناسی ارشد و )01.1بودند، از این میزان )

سنجی از شیوه اعتبار محتوا استفاده  بودند. همچنین برای روایی

نامه تنظیم و سپس در اختیار متخصصان  گردید؛ یعنی پرسش

 باتجربه قرار گرفته که پس از تأیید روایی توسط آنها،

نامه از  برای تأیید پایایی پرسش  نامه نهایی استخراج شد. پرسش

 /70روش آزمون کرونباخ استفاده و ضریب آلفای کرونباخ 

نامه است که  دهنده پایایی مطلوب پرسش آمده که نشان دست به

ها از  وتحلیل یافته همبستگی درونی مناسب دارند، برای تجزیه

گیری  های تصمیم روش تحلیل ساختاری  که یکی از روش

ای است که بین معیارها و میزان ارتباط آنها و  مقایسه

 رود. بندی به کار می اولویت

 زیرمعیار معیار زیرمعیار معیار

 کالبدی

A1 شبکه دسترسی 

 فرهنگی

B1 ورسوم آداب 

A2 قطعه بندی B2 اوقات فراغت 

A3 کاربری B3 اشتغال 

A4 بستر طبیعی B4 میانگین ابعاد مسکن 

A5 فضای همکانی B5 میزان مشارکت اجتماعی 

A6 خوانایی  و  آشکاری B6 سرانه مالکیت خودرو 

A7 های شاخص المان 

 مدیریتی

C1 هماهنگی مدیریت شهری 

A8 طراحی مناسب برای مسیر  و لبه C2 حکمرانی خوب مدیریت شهری 

A9 بعد زیبایی شناسی C3 همپایانی مدیریت شهری 

A10 بعد عملکردی C4 وحدت و فرماندهی مدیریت شهری 

A11 نفوذ  پذیری C5 انسجام مدیریت شهری 

A12 ارتباط و  پیوند C6 بسترسازی مدیریت شهری 

A13 استمرار  و  وسعت دید C7 ساختار تشکیالتی در مدیریت شهری 

A14 تشخص C8 دیدگاه سیستمی مدیریت شهری 

A15 تباین 

 اجتماعی

D1 سرانه مالکیت خودرو 

A16 تقطیع D2 رشد جمعیت 

A17 نمود سه بعدی D3 سرانه  فضای سبز 

A18 سرزندگی D4 ساختار سنی جمعیت 

 شهر تهران کالن 41های تأثیرگذار در بررسی حریم منطقه  : مولفه0جدول شماره 



 علمی و پژوهشی

7         

٢٢شماره  
 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 

 
ه 
 لب
ی
ضای

ل ف
وام
 ع
ذار
رگ
 اث
ی
ها
یر
تغ
ل م

لی
ح
ت

/..
...
ت
ری
دی
ر م
ی ب
هر
ش

ی 
وار
بز
س
ی 
باب
 ار
ده
آزا

 
مک جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقواطوع  مدل میک

گونوه  افزار بدین پژوهی طراحی شده است. روش این نرم در آینده

های مهم در حوزه مووردنوظور را  است که ابتدا متغیرها و مؤلفه

ها را در ماتریسی مانند تحلیل اثورات  شناسایی کرده و سپس آن

وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه موربووطوه 

شود. متغیرهای مووجوود در  توسط خبرگان، تشخیص داده می

گذارنود. پوس  ها تأثیر می سطرها بر متغیرهای موجود در ستون

هوا،  بدین ترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار و متغیرهای ستون

های این مودل  (. یکی از ویژگی4301تأثیرپذیر هستند )روحانی،

مشخص نمودن اثرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهاست که به شکل 

( MPDI( تأثیرات مستقیوم بوالوقووه)MDIتأثیرات مستقیم )

(MPII( تأثیرات غیرمستقیم بالقوه )MIIتأثیرات غیرمستقیم)

 در آینده است.

 ها: ها و ارائه یافته بحث

مک استفاده  ها پژوهش از روش میک وتحلیل داده منظور تجزیه به

های آن تشریح گردید. این مرحولوه، نوتوایوج  شده است که گام

کارگیری این الگو، برای توعویویون ارتوبواطوات و  حاصل از به

ذکر است به علت حوجوم زیواد  گردد. شایان ها ارائه می اثرگذاری

محاسبات و جداول فقط جدول نهایی قطعی توأثویورگوذاری و 

گردد که منتج از زیرمعیوارهوای  اثرپذیر بودن معیارها ترسیم می

 کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی است.

 :شوند می بندی طبقه ذیل شرح معیارها  به پژوهش این در

 تأثیرگذار معیارهای

شونود.  عنوان ورودی سیستم محسوب می معیارهای تأثیرگذار به

کنترل نیستند، زیرا خارج  این معیارها عموماً توسط سیستم قابل

شوان  از دسترس سیستم قرار دارند و اثرگذاری آنها از اثرپذیوری

تأثیر سیستم قورار  بیشتر است، این معیارها بیشتر از آنکه تحت

ها هستند، زیرا تغییرات سویوسوتوم  ترین مؤلفه بگیرند و بحرانی

وابسته به آنها است و میزان کنترل بر این معیارها بسیار موهوم 

 است. 

از: هومواهونوگوی   عبارتونود  معیارهای تأثیرگذار پژوهش این  در

مدیریت شهری، حکمرانی خوب مدیوریوت شوهوری، انسوجوام 

طراحی مونواسوب مدیریت شهری، بسترسازی مدیریت شهری، 

 برای مسیر  و لبه، نفوذپذیری، کاربری و...

 معیارهای دووجهی

صورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر  زمان به این معیارها، هم

نمایند. طبیعت این معیارها با عدم پایداری آمویوخوتوه  عمل می

است، زیرا هر عمل و تغییری روی آنها واکنش و تغییر در دیگور 

معیارها را به دنبال دارد. معیارهای دووجهی در ایون پوژوهوش 

 ورسوم، اشتغال، میانگین ابعاد مسکن و. . اند از: آداب عبارت

 معیارهای تأثیرپذیر

این معیارها تأثیرگذاری پایین و تأثیرپوذیوری بواالیوی دارنود؛  

بنابراین نسبت به تکامل معیارهای دووجهی و تأثیرگذار بسویوار 

حسواب  عنوان خروجی سیستم به حساس هستند. این معیارها به

های تأثیرپذیر در این پژوهش شوامول: اوقوات  آیند. پیشران می

 شناسی، سرزندگی، رشد جمعیت و. . است. فراغت، بعد زیبایی

های در این بخش نشانگر این است که  اثورات مواتوریوس  یافته

MDI,MPDI به  زیرمعیارهای ثابت بیشترین اثرگذاری  باتوجه

مربوط به تغییر کاربری اراضی شوهوری بوا  41در حریم منطقه 

و کمترین اثرگذاری در این قسمت مربوط به سواخوتوار  13عدد 

است، تأثیرپذیر بودن عوامول رشود  /3جنسی جمعیت با عدد 

و در هومویون عوامول  17جمعیت، اثرگذارترین متغیر با عدد 

تأثویورگوذارتوریون  /0کمترین مربوط به بستر طبیعی و با عدد 

بوه   باتوجه MII,MPIIاثرترین متغیر است. در ماتریس  عامل کم

زیرمعیارهای ثابت بیشترین اثرپذیری مربوط به تغییر کواربوری 

و نیز کمترین در همین قسوموت  0/010اراضی شهری با عدد  

است و تأثیرپذیر بوودن  10707مربوط به بستر طبیعی با عدد  

و نیز در همین عامل مربووط  0/0/4عامل رشد جمعیت با عدد 

است که در مجموع ایون  31011به وجود بستر طبیعی با عدد 

آفرینی خود و تأثیرات باالی خود را در حریم منطقه  عوامل نقش

 شهر تهران دارند. کالن 41
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 به متغیرهای اثرگذار باتوجه MDI,MII,MPDIهای  : تأثیرات ماتریس3جدول شماره 

  
 ر د ی 

 ز ی ر   م ع ی ا ر ه ا  ک د 

س ق ت ی   
ت   م 

ی   ت ا ث ی ر ا 
 ا ث ر   گ  ذ ا ر 

M
D
I 

س ت ق ی   
ت   م 

 ت أ ث ی ر   پ ذ ی ر   ب و د ن   ا ث ر ا 
M
D
I 

ی 
 ا ث ر   گ ذ ا ر 

س ت ق ب   
ت   ب ی ر   م 

 ت ا ث ی ر ا 
M
I
I 

  
ت أ ث ی ر   

ذ
ت   ب ی ر   

ا ر   ب و د ن   ت  ا ث ی ر ا 

س ت ق ی   
 م 

M
I
I 

س ق ت ی   
ت   م 

ی   ت ا ث ی ر ا 
 ا ث ر   گ  ذ ا ر 

 ب ا ل ق و ه 
M
P
D
I 

س ت ق ی     
ت   م 

ت أ ث ی ر   پ ذ ی ر   ب و د ن   ا ث ر ا 

 ب ا ل ق و ه 
M
P
D
I 

ت 
ی   ت ا ث ی ر ا 

 ا ث ر   گ ذ ا ر 
س ت ق ب      ب ا ل ق و ه 

 ب ی ر   م 
M
P
I
I 

  

  
ت أ ث ی ر   

ذ
ت   ب ی ر   

ا ر   ب و د ن   ت  ا ث ی ر ا 

س ت ق ی   
م 

  
ب ا ل ق  و ه 

 
M
P
I
I 

1 A1 86873 78477 50 48 86873 78477 50 48 شبکه دسترسی 

2 A2 80394 81389 48 54 80394 81389 48 54 قطعه بندی 

3 A3 77847 90956 39 53 77847 90956 39 53 کاربری 

4 A4 34245 49727 20 36 34245 49727 20 36 بستر طبیعی 

5 A5 78520 98919 47 53 78520 98919 47 53 فضای همکانی 

6 A6 68990 55956 38 34 68990 55956 38 34 خوانایی  و  آشکاری 

7 A7 های شاخص المان  43 54 71968 89732 43 54 71968 89732 

8 A8 79059 67878 48 40 79059 67878 48 40 طراحی مناسب برای مسیر  و لبه 

9 A9 61035 62753 37 52 61035 62753 37 52 بعد زیبایی شناسی 

10 A10 81530 65171 49 39 81530 65171 49 39 بعد عملکردی 

11 A11 64438 65522 38 38 64438 65522 38 38 نفوذ  پذیری 

12 A12 51585 62560 32 37 51585 62560 32 37 ارتباط و  پیوند 

13 A13 69534 59166 42 35 69534 59166 42 35 استمرار  و  وسعت دید 

14 A14 68817 60412 41 36 68817 60412 41 36 تشخص 

15 A15 90852 85853 55 52 90852 85853 55 52 تباین 

16 A16 87184 70745 52 42 87184 70745 52 42 تقطیع 

17 A17 86762 64845 52 39 86762 64845 52 39 نمود سه بعدی 

18 A18 47337 58312 28 36 47337 58312 28 36 سرزندگی 

19 B1 51323 61056 30 36 51323 61056 30 36 آداب و رسوم 

20 B2 50094 49313 29 30 50094 49313 29 30 اوقات فراغت 

21 B3 46046 59441 27 35 46046 59441 27 35 اشتغال 

22 B4 41926 51310 25 31 41926 51310 25 31 میانگین ابعاد مسکن 

23 B5 67108 71668 40 43 67108 71668 40 43 میزان مشارکت اجتماعی 

24 B6 62499 60749 38 37 62499 60749 38 37 سرانه مالکیت خودرو 

25 C1 58253 89572 35 42 58253 89572 35 42 هماهنگی مدیریت شهری 

26 C2 57940 73426 35 44 57940 73426 35 44 حکمرانی خوب مدیریت شهری 

27 C3 51755 54215 31 33 51755 54215 31 33 همپایانی مدیریت شهری 

28 C4 45188 71958 27 43 45188 71958 27 43 وحدت و فرماندهی مدیریت شهری 

29 C5 51323 61056 33 36 51323 61056 33 36 انسجام مدیریت شهری 

30 C6 78520 86919 47 53 78520 86919 47 53 بسترسازی مدیریت شهری 

31 C7 
ساختار تشکیالتی در مدیریت 

 شهری
31 25 51310 41926 31 25 51310 41926 

32 C8 90852 85853 55 52 90852 85853 55 52 دیدگاه سیستمی مدیریت شهری 

33 D1 51755 54215 31 33 51755 54215 31 33 سرانه مالکیت خودرو 

34 D2 90201 71958 57 43 90201 71958 57 43 رشد جمعیت 

35 D3 68817 60412 41 36 68817 60412 41 36 سرانه  فضای سبز 

36 D4 79394 81389 28 30 79394 81389 28 30 ساختار سنی جمعیت 
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و تأثیر مستقیم  MDIدر بررسی این دو ماتریس تأثیر مستقیم 

به  مشخص گردید که تأثیرات در و  باتوجه  ، MPDIبالقوه 

( در قسمت متغیرهای Aوضعیت قرارگیری معیار کالبدی )

دووجهی که تأثیرپذیری باالیی دارند و اثرپذیر نیز هستند 

( در قسمت متغیرهای Cقرارمی گیرند. معیارهای مدیریتی )

تأثیرگذار ایفای نقش نموده، معیار فرهنگی در قسمت 

عنوان عوامل  متغیرهای وابسته و در نهایت عوامل اجتماعی به

ها ایفای نقش دارند. همچنین   کننده  در مرکز  پالن تنظیم

ترین اثرات  دهد قوی ها نشان می آمده از گرا  دست های به یافته

اثرات   اثرات نسبتاً قوی به رنگ آبی پررنگ،  با رنگ قرمز،

اثرترین به رنگ سیاه است که دقیقاً  رنگ و کم متوسط آبی کم

های  برگرفته از معیارها هستند. در ادامه فرایند تحلیل ماتریس

با عملکردهای  MPII  تأثیرات غیرمستقیم و غیرمستقیم بالقوه

( در Aدهنده این موضوع هستند معیار کالبدی ) خود نشان

قسمت متغیرهای دووجهی که تأثیرپذیری باالیی دارند و 

( در Cمعیارهای مدیریتی )  اثرپذیر نیز هستند قرار دارند.

معیار فرهنگی     قسمت متغیرهای تأثیرگذار ایفای نقش نموده،

(B   در قسمت متغیرهای وابسته و در نهایت عوامل اجتماعی )

  (D با این تفاوت که با تأثیرات غیرمستقیم خود در تمامی )

هستند و غیرمستقیم بر   A,B,Dنقاط درگیر، با معیارهای 

ها  آمده از گرا  دست های به روی آنها اثر دارد. همچنین  یافته

اثرات نسبتاً قوی به   ترین اثرات با رنگ قرمز، دهد قوی نشان می

اثرترین به  رنگ و کم اثرات متوسط آبی کم  رنگ آبی پررنگ،

رنگ سیاه است که این بار اثرات در ماتریس غیرمستقیم نسبتاً 

صورت مستقیم تأثیر  یعنی تمامی اثراتی که قبالً  به  قوی است.

کاهش است و سیستم را به  بسیار قوی داشته است این بار روبه

 نماید. سمت مطلوبیت هدایت می

 : اثرات و وابستگی نهایی تمامی عوامل1جدول شماره 

تأثیر مستقیم و  معیار ردیف

 بالقوه

وابستگی  معیار

مستقیم و 

 بالقوه

تأثیر  معیار

غیرمستقیم و 

 بالقوه

وابستگی  معیار

غیرمستقیم و 

 بالقوه

1 A5 173 C1 104 A5 108 C1 1/0 
2 C1 108 A7 110 C1 130 A7 18/ 
3 A2 110 A1 101 A2 130 C2 107 
4 A1 101 C2 101 A3 10/ A1 10/ 
5 A3 100 C3 101 A1 1/0 C3 133 
6 A7 383 B1 10/ A7 300 B1 130 
7 A4 371 A5 1/8 C2 38/ A5 180 
8 C2 371 B4 304 A4 373 B4 37/ 
9 A8 378 A15 304 A8 300 A16 318 
11 B1 300 A3 300 B2 317 B2 30/ 
11 C3 317 A6 37/ B1 304 A3 307 
12 B2 337 B2 300 C3 331 C5 300 
13 A9 33/ C7 300 A9 330 A6 33/ 
14 B3 33/ A9 313 B3 333 A9 308 
15 B5 304 A16 300 A5 301 B5 3/4 
16 C4 31/ B3 347 B5 307 C7 011 
17 D1 341 A14 008 D3 3/0 B3 081 
18 B4 341 D1 000 B4 347 D1 000 
19 D3 341 D2 078 C4 340 A8 180 
21 A6 3/7 C4 047 A6 088 C4 018 
21 D4 03/ A2 304 D4 017 A2 01/ 
22 D2 007 D4 3/1 D2 011 D4 030 
23 A10 031 A17 300 A10 008 A15 080 
24 C5 301 A4 018 A13 030 A13 300 
25 A11 344 B5 018 A17 338 A18 300 
26 B6 080 A13 018 B6 337 C6 301 
27 A16 010 C8 317 A12 001 A12 001 
28 C6 013 A10 300 C7 000 B6 017 
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تأثیر مستقیم و  معیار ردیف

 بالقوه

وابستگی  معیار

مستقیم و 

 بالقوه

تأثیر  معیار

غیرمستقیم و 

 بالقوه

وابستگی  معیار

غیرمستقیم و 

 بالقوه
29 A12 308 A18 000 A14 087 D3 000 
31 A14 308 C6 001 C5 00/ C8 003 
31 C8 330 A12 018 A18 30/ A10 300 
32 A15 007 B6 300 C6 337 A17 331 
33 A17 01/ A8 333 A15 300 A4 381 
34 C7 338 D3 380 C8 300 D2 00/ 
35 A13 017 C5 1/4 A16 317 A11 317 
36 A18 301 A11 003 A11 003 A14 080 

 : اثرات و وابستگی نهایی تمامی عوامل1جدول شماره 

آمدن تأثیرات نهایی و عوامل ارزیابی بوه دو صوورت  دست با به

عوامل انسانی و غیرانسانی که هر یک چوهوار گوروه شوامول: 

توان به این نتویوجوه  کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی می

رسید تأثیر مستقیم و مستقیم بالقوه، تأثیرات غیرمستوقویوم و 

( در ادوار 100غیرمستقیم بالقوه، مربوط به  کاربری با رتبوه )

گیرد نوتویوجوه  اعوموال  گذشته که در معیار کالبدی قرار می

های ناهماهنوگ در مودیوریوت حوریوم، مودیوریوت  سیاست

الجزایری حریم از نظر عملکردی، قلمرو جوغورافویوایوی،  مجمع

سازمانی، ضعف ابزارهای نظارتی و مدیریتوی و  های گسترده بدنه

شهر است و همچنویون  های تجاری به حریم کالن انتقال فعالیت

کمترین تأثیرات  مستقیم، مستقیم بالقوه و تأثیرات غیرمستقیم 

و غیرمستقیم بالقوه مربوط به ساختار جنسی جمعیت با رتوبوه)

(است. در بحث وابستگی مستقیم، مستقیوم بوالوقووه و 0/03

وابستگی غیرمستقیم، غیرمستقیم بالقوه بیشتریون توأثویور در 

( کوه در 108دوران تاریخی مربوط به بستر طبیعی با عودد )

های موهوم توهوران  است از چالش 41معیار کالبدی در منطقه 

ای کوه بوه  ازدیاد جمعیت یا به عبارتی انفجار آن است؛ مسئله

شهر ایجاد کرده   های دیگری را برای این کالن دنبال خود چالش

شاخص تراکم است. جمعیتی بیش از توان اکولوژیک و مساحت 

از آلودگی هوا،  ای  شهری انباشت شده است که مشکالت عدیده

تأمین منابع موردنیاز آب، افزایش جرم و جنایوت گورفوتوه توا 

و در صدر آن مسئله مورد پژوهش که حریم است.  نشینی حاشیه

در آخرین بررسی نیز به  زیرمعیار مربوط به رشد جمعویوت بوا 

 ( است./00رتبه )

 گیری: نتیجه

شوهور توهوران  بوحوث  گیری مناطق کوالن زمان با شکل هم

رفتن حریم و علل زمانی و تاریخی آن، و نویوز عووامول  ازدست

یابد. در ایون زمویونوه  دخیل در آن طی چند دهه اهمیت می

نشینی در قرن بیستوم و  گیری بحث حومه توان از آغاز شکل می

شهر به نظریه حفاظتی در قالب کمربند سبز اشواره  ظهور کالن

هوای پویوراموون  نمود. آنچه دارای  اهمیت است حفظ زمویون

منظور جلوگیری از توسعه فزاینده شهرنشینوی و  شهرها به کالن

بوه  شود که باتوجه پذیری شهری یاد می ابزار ارتقا کیفیت زیست

ها مدیریت  سیر تحول شهرنشینی و روند شهرگرایی در این سال

آن تغییرات بارزی یافته است و مدیریت یکپارچه حریم در ایون 

باال با همکاری اجتماعات مالی صوورت  به صورت از پایین زمینه به

زموان بوا  پذیرفته است که سعی شده است ایون انوگواره هوم

 گیری مسائل شهری مورد تجدیدنظر واقع گردد. شکل

موجب استقرار  41ای منطقه  ای و حاشیه موقعیت دروازه

های  های شهری مناسب با آن در منطقه گردید. کاربری کاربری

های مزاحم شهری، انبارها،  ونقل و انبار به همراه کارگاه حمل

ها، کارخانه سیمان و. . از عوامل مهم تأثیرگذار بر  اسقاط فروشی

روند. عالوه بر تأثیرگذاری  تحوالت کالبدی منطقه به شمار می

ای از تجهیزات  های فوق بر بافت مسکونی، استقرار پاره کاربری

شهری مانند گورستان در ایجاد حالت فضایی ویژه برای منطقه 

و جایگاه شهری آن نیز نقش جدی داشته است. وجود اراضی 

کشاورزی حاشیه شهری نیز عالوه بر تأثیر بر ساختار فرهنگی 

گیری و  وساز آنها بر شکل منطقه، چگونگی تفکیک و ساخت

 تحوالت بافت کالبدی منطقه نیز تأثیر خود را گذاشته است. 

 چارچوب  در  منطقه  بعدی  های توسعه  از  بخشی  هرچند

است؛ اما قشرهای   گرفته شکل  شهرسازی  مشخص  های برنامه

 شهری  حاشیه  و  درآمد کم  های گروه  از  نیز  ها برنامه  این  مخاطب

 بندی استخوان  در  جدی  کمبودهای  دلیل  همین  به  هستند. 

 .است مشهود منطقه کالبدی
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 های فرصت  از  برداری بهره  عدم کالبدی، های بافت هماهنگی  عدم

 ساماندهی  و  بازبینی  ضرورت   ...و  منطقه  طبیعی  جغرافیایی

 اهمیت  از  را  41  منطقه  کالبدی  سازمان  و  بندی استخوان  جدی

 .کند می برخوردار زیاد بسیار

این دهد  پایتخت نشان می 41بررسی متغیرهای تحقیق منطقه 

منطقه  به دلیل موقعیت قرارگیری در محدوده جنوبی 

شهر تهران، تحوالت فضایی مختلفی را تجربه نموده است.  کالن

که این منطقه در نقش یکی از محورهای ورودی اصلی  طوری به

های ارتباطی در این  تهران و همچنین عبور برخی شریان

شدت متأثر از منطق  به  یابی فضایی در آن، محدوده، سازمان

تحوالت اقتصادی و زیرساختی است و به دلیل موقعیت خاص 

های  گیری سکونتگاه و شکل  همواره مکان جذب جمعیت مهاجر

رسمی و غیررسمی در پیرامون تهران بوده و غالب ساکنین 

 و فقیر  جامعه هستند. مهاجر از طبقه اقتصادی پایین

 پایتخت  41لبه شهری منطقه   موجود  وضعیت  ارزیابی  و  بررسی

 بخشی،  مدیریت  حاکمیت  مدیریتی،  تفرق  وجود  دهنده نشان

 عمومی  بخش  و  دولتی  دوگانه  مدیریت  وجود ساختار

و   قانونی  های رویه  اعمال  با  همراه  ها( دهیاری  و  ها )شهرداری

قلمروی لبه شهری در این منطقه است.   مدیریت  در  متعارض

زمان کارکردهای کشاورزی، صنعتی و مسکونی در  حضور هم

ریزی مناسب بر اساس مدنظر  لبه منطقه، ضرورت توجه و برنامه

 .قراردادن چنین کارکردهایی را نیازمند است

نگر نیاز دارد  تخمین و برآورد ریسک و بحران، به رهیافتی جامع

ریزی و مدیریت  های مختلف، از جمله برنامه و در آن، از تخصص

عنوان ابزاری در  شود. برقراری این ارتباط، به شهری استفاده می

های  ها و سیاست پذیری شهرها و تهیة برنامه کاهش آسیب

 کند. ها عمل می تقلیل خسارت

در این مطالعه، هریک از معیارها و زیرمعیارها، به طور جداگانه 

بررسی شدند و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها به طور 

 در  همواره  شهری  های لبه  که  آنجایی  مشخص بیان شد و از

 دارند،  شهری قرار  فضاهای  و  غیرشهری  فضاهای  بین  تالقی

دارد؛  ها بستگی لبه در شهری رشد الگوی نوع به شهر یک حیات

 نوع  و  ها لبه  در  شهری  توسعه  به وضعیت  پرداختن  بنابراین،

سرنوشت   نهایت  در  کنند، از آن پیروی می که ای توسعه  الگوهای

 .کرد خواهد تعیین را شهر و منطقه  یک آینده و 
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