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 ریزی زمین شهری زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه –ارزیابی زمین 

 تهران( 22مطالعه موردی: منطقه )
 2 پرستمیهن انسیه، 1 کرم امیر

 09/05/1398، تاریخ تأیید: 21/08/1397تاریخ وصول: 

 
 چکیده

رسانی مطلوب مر خدما محال  شهری وکالن شهری را در ا، ی اخیررشد شتابان شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت در سده

فرآیند  از روش، رههای تصمیم گیری چند معیاا استفاده از تینیکب تحقیق این در. و بهینه با مشیال  جدی مواجه ساخته است

ریزی زمین شهری با استفاده از سیستم زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه –ارزیابی زمین  جهت AHPسلسله مراتبی 

گروه کاربری  5ر نظکاربری های اصلی مورد . استشده شهر تهران استفاده 22اطالعا  جغرافیایی در محدوده شهری منطقه 

براساس این . فراغتی هستند – و تفریحی طبیعی حفاظت، ارتفاع کم ساختمان، طبقه چند ساختمان، سازی شامل  بلندمرتبه

معیار 9 به شهری زمین ریزیبرنامه برای تهران شهرداری22 منطقه زمین در تناسب برای ارزیابی اصلی موثر پژوهش معیارهای

( راه) جاده از فاصله، لگس از فاصله، رودخانه از فاصله، ارضی واحد، اراضی کاربری، شناسیزمین، هتج، ارتفاع، شیب: شامل

درصد برای  5/12، سازی منطقه مورد مطالعه برای بلند مرتبه مساحت درصد3/19 دهد که نتایج نشان می. شودمی تقسیم

 توزیع میانی این پهنه ها به ترتیب از. مناسب هستند تفاعهای کم اربرای ساختمان  درصد15 /28های چند طبقه و ساختمان

ر نوار دمساحت منطقه  درصد6/17 طبیعی پهنه مناسب حفاظت. پاییوه در شمال به سمت جنوب و جنوب شرق محدوده است

سب است که منا فراغتی –منطقه برای کاربری تفریحی  درصد33/26 همچنین. ها را در بر می گیردشمالی پاییوهی و درون دره

کور ناسب مذتمطابقت ساخت و سازهای موجود با نقشه های . ها قرار داردعمدتا در بخش های پاییوهی شمالی و درون دره

 . شودیده نمیداما در برخی نواحی دیگر ، ی تطابق و همخوانی وجود دارددهد که در برخی نواحبرای کاربری های اصلی نشان می

سیستم اطالعات ، ريزي شهريبرنامه، تناسب اراضي، زيست محیطي _ارزيابي زمین ، شهري ژئومورفولوژي کلیدواژگان:

 فرآيند تحلیل سلسله مراتبي، جغرافیايي
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 مقدمه

. ریزی کالبدی آنها با شناخت وسیع درشرایط مورفولوژی وحتی اقلیمی در رابطه استیابی شهرها و برنامهمیان

ریزی شهری معموال به وضعیت گذشته موانع طبیعی در توسعه شهر توجه دارند و به وضع های برنامهها وسیاستطرح

ها تنها باتوجه به شیل سطح زمین و به صور  ایستا حال وآینده آن چندان توجهی نمی کنند زیرا معموال به ناهمواری

وطراحی شهری بعضاً باع  بروز ریزی فقدان یا کمبود مطالعا  طبیعی وژئومورفولوژییی در برنامه. نگاه میشود

برهمین اساس . حوادث ناگواری درسطح جهان گشته ولزوم انجام اینگونه مطالعا  را روشن نموده است

به نقش وتاثیر ، گذاردیابی شهرها وسازماندهی آنها تاثیر میبا تاکید بر متغیرهایی که برمیان 1ژئومورفولوژی شهری

 ,houg wood and gun, 1984). پردازدریزی شهری میطبیعی در برنامه شیل شناسی زمین و تحلیل متغیرهای

p. 220)  

 مختلف های واحد ترکیب از ها زمین این. دهندمی اختصاص خود به را ایگسترده و وسیع هایزمین هاشهر

 با آنها برخورد، کنند پیدا گسترش و یابند توسعه شهرها که اندازه هر. شده اند تشییل مورفولوژیک و توپوگرافی

 ژئومورفولوژی هایواحد. شودمی زیادتر آنها به مربوط موضوعا  و 2ژئومورفولوژی و توپوگرافی گوناگون هایواحد

 با نحوی به هاشهر عمران و توسعه راستای در اقدام گونه هر، ارتباطند در طبیعی محیط دینامیسم و پویایی با همیشه

 و اصول برخی اگر برخورد این در. کند می تالقی مورفولوژیک باپدیده های تیجهن در و مذکور دینامیسم و پویایی

 و تجهیزا  غالب بزرگی خطرا  و خورد می هم به، محیط 3مورفودینامیک تعادل، نشود رعایت ضروری نیا 

 بار به اپذیرین جبران نتایج که شودمی زیاد چنان 4مورفوژنز شد  گاهی. دهدمی قرار تهدید مورد را شهری امیانا 

ریزی کاربری اراضی شهری همواره به دلیل تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف شهر از جمله ساختار فضایی برنامه. آوردمی

های ترین بخشهای دیگر به عنوان ییی از مهممباح  پایداری و بسیاری جنبه، ارزش اقتصادی زمین، شهر

، شهرهای ایران به دلیل توسعه کالبدی سریع و افزایش جمعیت دربسیاری از. ریزی شهری مطرح بوده استبرنامه

، 6لغزش زمین، 5سیالب. برخی فرآیندهای طبیعی و مخاطرا  مربوط به آنها شهرها را مورد تهدید قرار می دهند

ریزی لذا با توجه به اهمیت برنامه. ها و زلزله از جمله آنهاستبه همراه خطرا  گسل 8گراییو روان 7فرونشست زمین

ریزی شهری و تناسب آن شهری و ایجاد رفاه عمومی برای شهروندان نیاز است تا معیارهای اصلی و اساسی در برنامه

 . با کاربری اراضی برای شهرها شناسایی گردد

 محدوده موردمطالعه

 شرقی هایطول بین تهران شهرداری 22 منطقه. (1بخشی از شهر تهران مرکز شهرستان تهران است)شیل 22منطقه 

 در و تهران شهر غربیشمال قسمت در 35 57’ 19” تا 35 32’ 16” شمالی هایعرض و 51 20’ 40” تا 51 5’ 10”

 در, مرکزی البرز کوهستان با شمال در منطقه این. است شده واقع وردیج و کن رودخانه آبریز حوضه دست پایین

 وردآورد کاشت دست هایجنگل محدوده با غرب در و کرج -تهران راه آزاد با جنوب در, کن رودخانه با شرق

 شهرداری 22 منطقه شمالی مرز ترتیب این به. است همجوار تهران شهرداری 21 و 5 مناطق با و گرددمی محدود

                                                           
1- urban geomorphology 

2- geomorphology 

3- morphodynamics 

4 - Morphogenesis  

5 -floodwater 

6- landslide 

7- Land subsidence 

8- liquefaction 
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 سال 30 طی که البرز کوهستان. است یافته توسعه متری 1800 ارتفاع تا البرز جنوبی های دامنه الیهمنتهی تا تهران

 از و کند می محصور را تهران جغرافیایی فضای شیل هاللی ای دیواره مانند نموده جذب خود بسوی را هرش اخیر

 شهر فیزییی گسترش مقابل در سختی بسیار مانع کوهستانی تنگناهای و زیاد شیب علت به متری 1800 ارتفاع

 65٬476 شامل( خانوار 38٬106) نفر 128٬958، 1390 سال سرشماری براساس منطقه این جمعیت آوردمی بوجود

 از ساالنه دمای و میانگین مترمیلی 300 منطقه حدود این در ساالنه بارندگی مجموع. بوده است زن 63٬482 و مرد

 غربی باد سال طول در منطقه غالب باد کلی به طور. است در جنوب منطقه متغیر درجه 18 تا درجه در ارتفاعا 12

شناسی از حیه دشت سر تهران و در قسمت دشت چیتگر قرار دارد و از لحاظ زمیناین محدوده در نا. باشدمی

اند و در رسوبا  نشین شدههای البرز حمل وتهی جنوبی کوهرسوبا  غیر متراکمی به وجود آمده که از دامنه

 . استشیب عمومی منطقه از شمال به سمت جنوب . این ناحیه یک سفره آب زیر زمینی وجود دارد 1آبرفتی

 
 وتهران ايران در تهران 22 منطقه موقعیت  :1 شکل

ین ت و چندبه طوری که با احداث اتوبان هم، این منطقه در سالهای اخیر دستخوش توسعه کالبدی سریعی گشته

های اختمانستوسعه فیزییی شدیدی را در قالب بلندمرتبه سازی و ، شهرک مسیونی و همچنین دریاچه خلیج فارس

 وجه به ساختارتدر حال حاضر نیز این توسعه کالبدی ادامه دارد و لذا لزوم . (3و  2داشته است)شیل چند طبقه 

 . محیطی و توپوگرافی و تناسب زمین برای توسعه کالبدی در این منطقه بسیار ضروری است

  داده ها و روش

 الف (داده ها

 موردی مطالعه) شهری کاربری زمین ریزینامهبر برای اراضی تناسب شناسایی پژوهش این در هدف که آنجایی از

 تحقیق کلی بطور. است کاربردی پژوهش یک لذا، است 2با استفاده از مدلی برای ارزیابی زمین( تهران شهر 22 منطقه

                                                           
1- Alluvial deposits 

2 - Land evaluation 
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 که آنجا از و ونیمه کمی تحلیلی - ای کتابخانه، هاداده گردآوری نظر از و کاربردی پژوهشی، هدف نظر از حاضر

داده های این پژوهش از . گیردمی جای نیز موردی مطالعا  زمره در، کندمی مطالعه تحقیق در را خاصی یمحدوده

بازدید زمینی و ، 1نقشه های مختلف پایه وبا استفاده از سیستم اطالعا  جغرافیایی، ایهای اسنادی وکتابخانهطریق داده

 . دهداین بررسی را نشان می فرآیند و مراحل 4شیل . داده های گوگل ارث تهیه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران22مین در منطقه زريزي کاربري نمودار مراحل بررسي ارزيابي تناسب زمین براي برنامه  :4شکل 

 (AHPب(روش : مدل فرآيند تحلیل سلسله مراتبي )

  باشد:ه زیر میمرحله عمد مستلزم چهاربه کارگیری مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

، اندتباط یری به صور  سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارگله و هدف تصمیمأمس، مرحله اولدر 

لسله سفرایند تحلیل . باشدمی« های تصمیمگزینه»و « شاخصهای تصمیم گیری»عناصر تصمیم شامل . شودمی مشخص

صلی اگر هدف سطح باال بیان. ی از سطوح استمراتبی نیازمند شیستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتب

های فرعی مین است به شاخصکه م)های عمده و اساسی نشان دهنده شاخص، سطح دوم. فرایند تصمیم گیری است

 . (1383)مهرگان, . کندهای تصمیم را ارائه میسطح آخر گزینه. باشدو جزئی تر در سطح بعدی شیسته شود( می

 مقایسا  زوجی() حیقضاو  ترجی مرحله دوم:

بر اساس هر شاخص و قضاو  در مورد اهمیت ، های مختلف تصمیمانجام مقایساتی بین گزینهدر این مرحله 

ها بر روی نقشه های عوامل و اعمال وزن، و گام نهایی های نسبیمحاسبا  وزن گام سوم. صور  می گیرد شاخص

                                                           
1- GIS 

 جمع آوری داده ها 

 پايگاه داده فضايیايجاد 

          نقشه ناي وكتسري

 ورستري

 

 

 
 

عوامل معيارها وانتخاب 

 مناسب

 محاسبه وزن عوامل

 ايجادماتريس 

 محاساه وزن عسامل 

  كاربري اصلي گروه نايتعريف 

 . ساختمان چندطاقه2.بلندمرتاه سازي 1

 . حفاظت طايعي4. ساختمان كم ارتفاع 3 

 فراغتي -. تفريحي 5 

 ه تناسب زمينبی چند معيارارزيا

 ارزيابي تناسب براي نريك از كاربري ناي ارضي 

 يط زمينيراتحليل يافته نا وتطايق با ش 

 كاربري ناي اصليبندي تناسب زمين براي نريك از  تهيه وطيقه 
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دهی در مدل گانه اصلی و معیارهای مورد بررسی برای وزن5 های(کاربری1جدول). باشدمعیارهای مورد مطالعه می

AHP دهدرا نشان می . 

  انواع کاربري هاي اصلي زمین وهمچنین عوامل ومتغیرهاي موردنظر براي تحلیل وارزيابي تناسب زمین : 1جدول 

دمرتبه بلن

 سازي

 فاکتورها فراغتي -تفريحي  حفاظت طبیعي ساختمان کم ارتفاع ساختمان چندطبقه

 ارتفاع * * * * *

 شیب  * * * *

 جهت دامنه ها  * * * *

 زمین شناسی * *   *

 فاصله از گسل   * * *

 فاصله از آبراهه *  * * *

 فاصله از جاده *  * * *

 کاربری زمین  * * * *

 زمین واحد *  *   

حفاظت طبیعی و ، های کم ارتفاعساختمان، های چندطبقهساختمان، های بلندمرتبهکاربری اصلی شامل ساختمان 5

، هاجهت دامنه، شیب زمین، معیارها وعوامل موثر در ارزیابی تناسب زمین نیز شامل ارتفاع. فراغتی هستند –تفریحی 

کاربری زمین و واحد زمین می ، فاصله از جاده، هافاصله از آبراهه، هالسنگ شناسی)زمین شناسی( فاصله از گس

پس از تعیین . دهد( نقشه های معیارهای اصلی جهت تحلیل و ارزیابی تناسب زمین را نشان می2شیل ). باشند

واهد شد و پس از های اصلی پنج گانه امتیازدار خطبقا  ارزش ومدار هر معیار با توجه به کاربری، معیارهای موردنظر

. های معیاری اعمال می گردداوزان نسبی هریک از معیارها مشخص و الیه، آن با اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

های اصلی پنج گانه به دست جمع جبری نقشه های امتیازدار وتناسب زمین برای هریک از کاربری، بدین ترتیب

 . خواهد آمد

 

 الف
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 پ
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 ت

 

 ج
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 چ

 

 یه
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 ر

 

 ژ

 –نقشه سطوح شیب  پ -سطوح ارتفاع  ب  -الف)معیارها واليه هاي نقشه اي مورد استفاده در مدل سازي تناسب زمین( 2شکل 

فاصله  -فاصله از رودخانه  ژ -فاصله از جاده  ر –جهت شیب دامنه ها ه  –واحد زمین  چ  –کاربري اراضي  ج  –زمین شناسي  ت 

 از گسل (

 يافته ها

 از فاصله، گسل از فاصله، شناسی زمین، ارتفاع، شیب: )شامل معیارها از هر یک تاثیرگذاری میزان سنجش ایبر

 هایکاربری از هریک ماتریس AHP ازروش استفاده با زمین( واحد، اراضی کاربری، جهت، جاده از فاصله، رودخانه

 و طبیعی حفاظت، ارتفاع کم ساختمان، طبقه چند ساختمان، سازی بلندمرتبه:  )شامل 22 منطقه در اراضی

معیار های   AHPبا استفاده از نرم افزار . (7تا  3)جدول . تشییل و وزن های معیارها بدست آمد فراغتی(_تفریحی
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دهی شدند و میزان تاثیرگذاری هر معیار بر روی تهران امتیازدهی و وزن 22ذکر شده برای استعداد اراضی منطقه 

در ادامه جداول مقایسا  زوجی و ماتریس استعداد اراضی منطقه ارائه شده . ده مشخص گردیدهای ذکر شکاربری

ها معیارهای در رابطه با کاربری. گرفت صور   AHP ONLINE افزار نرم استفاده با هامعیار زوجی مقایسا . است

مقایسا  زوجی و  7تا 3)جدول . اخذ کردند عوامل سایر به نسبت بیشتری وزن ترتیب به شناسی زمین، ارتفاع، شیب

بندی شده وسپس از طریق هریک از معیارها ابتدا طبقه، برای کمی سازی ارزش ها. (. دهدوزن معیارها را نشان می

ها فرآیند استانداردسازی و امتیازدهی با توجه به تاثیر و ارزش هریک از طبقا  کالس. امتیازدهی استاندارد شدند

در نظر  100تا  0امتیازدهی از ،   کالس ها از نظر تناسب برای هریک از کاربری های اصلیصور  گرفت و به طبقا

 . سپس وزن های معیارها درهریک از الیه ها ی نقشه ای ضرب شده وجمع جبری مجموع آنها بدست آمد. گرفته شد

ها به دست یک از کاربریهای تناسب زمین برحسب هر نقشه، پس از اعمال وزن ها در هریک از گروه های کاربری

 ( 3)شیل . آمد

 
 بلندمرتبه سازی   –(الف

 
 ساختمان چند طبقه( ب
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 ج( ساختمان کم ارتفاع

 
 د( حفاظت طبیعی

    
    ر( تفریحی فراغتی

  AHP مدل از بااستفاده سازي مرتبه بلند جهت اراضي استعداد  بندي طبقه( 3 شکل

، سازیبلند مرتبه هدف با 22 منطقه اراضی استعداد بندی طبقه برای معیارها دهیوزن از حاصله نهایی نقشه به باتوجه

 بخش، نامناسب بخش، نامناسب بسیار بخش:  شامل که شد تقسیم طبقه پنج به مطالعه مورد الف (محدوده -3شیل )
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، شمال شامل که باال و با ارتفاع پاییوهی هایمحدوده. باشدمی بسیارمناسب بخش و مناسب بخش، متوسط

تصاویر گوگل . است داده اختصاص خود به را مناسب بسیار طیف اغلب سازیمرتبه بلند برای و شرقی غربیشمال

های دهد که بخش هایی از این اراضی با تناسب مناسب درحال حاضر به ساختمانارث و بازدیدهای میدانی نشان می

 ب( -3طبقه شیل ) چند ساختمان هدف با اراضی استعداد بندی هطبق نقشه به باتوجه. اندبلندمرتبه اختصاص یافته

 ایجاد برای منطقه غرب در مالحظه قابل طور و به منطقه شرق از هاییو بخش غرب به متمایل و مرکزی های بخش

 باالی و غرب و شرق جنوب هایمحدوده در ارث گوگل تصویر در. است مناسب بسیار چندطبقه هایساختمان

 با اراضی استعداد نقشه به با توجه. هستیم شاهد را متعددی طبقه های چندساختمان 22 منطقه فارس یجخل دریاچه

 غرب جنوب از و بخشی شرقی وجنوب جنوبی هایمحدوده ج(-3ارتفاع شیل ) کم هایساختمان ساخت هدف

و  ساخت یدهنده نشان نیز ارث گوگل تصویر. شودمی قلمداد مناسب بسیار مرتبه بلند هایساختمان احداث برای

 د( -3اراضی شیل) طبیعی حفاظت برای اراضی استعداد طبق نقشه. است شده ذکر مناطق در  ارتفاع های کم ساز

 و کوهستانی هایبخش نامناسب بسیار طبیعی حفاظت برای جنوب از کوچیی های بخش و شرقی جنوب یمحدوده

 – تفریحی هدف برای اراضی استعداد بندی طبقه نقشهدر . اندمناسب بسیار طبیعی حفاظت هدف برای باال با ارتفاع

 باالتری ارتفاع هایی کهبخش نامناسب فراغتی – تفریحی هدف برای جنوبی، مرکزی های بخش ر( -3فراغتی شیل )

 ارکپ یدهنده نشان فراغتی – تفریحی با هدف ارث گوگل تصویر. ترند مناسب فراغتی – تفریحی هدف برای دارند

 . است شده ذکر یمحدوده در کاری جنگل و آبشار

 نتیجه گیري

 منطقه ریزی شهریبرنامه برای اراضی تناسب محیطی زیست – زمین ارزیابی پژوهش این از هدف اینیه به با توجه

 از استفاده اب و شد پرداخته پایه های نقشه تولید به، است جغرافیایی اطالعا  سیستم از استفاده با تهران شهرداری 22

 استعداد از حاکی حاصله نتایج. گردید برآورد حاضر پژوهش در آنها زوجی مقایسا  و معیارها ماتریس  AHP روش

 طبیعی حفاظت، ارتفاع کم ساختمان، طبقه چند ساختمان، سازیبلند مرتبه شامل طبقه پنج به 22 منطقه متفاو  اراضی

 بلند برای شرقی و غربی شمال، شمال شامل که باال و با ارتفاع کوهستانی هایمحدوده. می باشد فراغتی – و تفریحی

 شرقی وجنوب سوی جنوب به ولی است داده اختصاص خود به را مناسب بسیار طیف اغلب و مناسب سازیمرتبه

 و به همنطق شرق از هاییو بخش غرب به متمایل و مرکزی هایبخش. شودمی نامناسب سازیبلند مرتبه برای محدوده

 هایبخش آن بر خالف و است مناسب بسیار طبقه چند هایساختمان احداث برای منطقه غرب در مالحظه قابل طور

 غرب جنوب از بخشی و شرقی و جنوب جنوبی هایهمچنین محدوده. است نامناسب بسیار باال ارتفاع با و کوهستانی

 برای وضعیت رویممی پیش کوهستان سمت به هر چه. ندشومی قلمداد مناسب بسیار ارتفاع های کمساختمان برای

 دارند باالتری ارتفاع که هاییبخش، فراغتی – در رابطه با کاربری تفریحی. میشود ترمطلوب طبیعی حفاظت هدف

 . اندمناسب بسیار فراغتی – تفریحی هدف برای
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