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 چکیده

شده  شدیدتر ها، سیالب در نواحی شهری بیشتر وزیرساخت ۀبا رشد سریع ساخت و ساز شهری و شهرسازی و همچنین ایجاد و توسع
ست سکونتگاه. ا شهری در  سیالب  سارات و تخریبهای وقوع مخاطرات  سانی خ شهروندان های روانی و اجتماعی جبرانان ناپذیری به 

آوری سیییالب شییهری م ر  ثیرات روانی و اجتماعی سیییالب شییهری، توجه به رویکرد تابأکاهش ت ۀکند. از این رو در زمینوارد می

ی طبیعی، تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصییادی، آوری در برابر بالیادهد که ارتقاء تابم العات نشییان می ۀبررسییی پیشییینگردد. می

شده بر تاب ساختارهای یاد  سی  صلی این پژوهش برر ساس هدف ا در  تهران 4 ۀمن قآوری کالبدی و مدیریتی قرار دارد. بر همین ا

. باشدمی لیتحلی -حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی و توصیفی ۀشناسی م العبرابر سیالب شهری است. روش

شان پژوهش هاییافته شاخص اجتماعی که از داد ن شد.ترین مناطق میبه ترتیب م لوب 8و  3، 5فرهنگی نواحی  -لحاظ  لحاظ  از با

ساس  شاخص نظر  هستند. از اقتصادی آوریلحاظ تاب از نواحی ترینبه ترتیب م لوب 3و  6، 5 ۀمربوطه، من ق ۀفمؤل 8اقتصادی بر ا

آوری اند. در تاببوده نهادی -مدیریتی  آوریلحاظ تاب از نواحی ترینبا میانگین م لوب 6و  5نهادی نیز نواحی  -مدیریتی آوریتاب
دارای وضیییعیت  7و  9مشیییخص گردید که نواحی  AHPو  WLCهای کالبدی نیز با توجه به سیییاختار من قه و با اسیییتفاده از روش

 از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. 2و  1 ، 8ی وری کالبدی خوبی هستند ولی نواحآتاب

 .تهران 4 ۀآوری، من قتابسیل، شهری،  هایکونتگاهمخاطرات طبیعی، س :کلید واژگان
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 . مقدمه1
خاطرات طبیعی را می یدم پد یک  به عنوان   ۀتوان 

غیرمترقبه و ناگهانی دانسییت که موجب تیییعیا و از بین 

ماعی،  مامی سییی و  اقتصیییادی، اجت ندی ت رفتن توانم

یکی از انواع مخاطراتی گردد. فیزیکی در جامعه انسانی می

ای از کشییور را همواره تحت که هر سییاله بخش گسییترده

سیالب ست،  شد که می تأثیر قرار داده ا سریع با شد  با ر

شییهری و شییهرسییازی و همچنین ایجاد و سییاخت و سییاز 

سع ساخت ۀتو شتر وزیر شهری بی سیالب در نواحی   ها، 

 .3 شده است شدیدتر

فت عل  و تکنولووی و دسیییت یابی با وجود پیشیییر

شمندان به علت و چگونگی پیدایش بالیای طبیعی، اما  دان

هنوز انسان قادر به جلوگیری و حذف خ ر از زندگی خود 

ها سکونتگاه ۀبی روی ۀامروزه با رشد و توسعنشده است و 

ها، مسییا ل و یابی آنریزی صییحید در مکانو عدم برنامه

شیییماری را فراه  نموده اسیییت. از آنجا که مشیییکالت بی

ما اسیییت و  ۀمخاطرات طبیعی بخشیییی از زندگی روزمر

توان از هییا جلوگیری کرد، ولی میتوان از وقوع آننمی

صیییحید، مناسیییب و کاهنده، به طریق اقدامات مدیریتی 

کاهش داد.  یای طبیعی را  بل توجهی اثرات بال قا میزان 

سارات جانبی، مناطق مورد  شگیری از خ بنابراین جهت پی

تهدید این مخاطره باید با انجام ارزیابی و سییینجش میزان 

به درج با توجه  ناسیییایی، و  پذیری آسییییب ۀخ ر شییی

سته سالد شوند. در  سیاریبندی  از محققان  های اخیر، ب

های آوری در پژوهش، سیییاسییت و عرصییهبه مفهوم تاب

 .23 اندکاهش خ ر بالیا تأکید داشته

معنیای  بیه Resilioالتین  لغیت آوری ازتیاب ۀکلمی

شده است.  استخراج "کردن نشینی عقب ناگهانی طوربه"

آوری اقییدامی مجرد و مق عی پا از وقوع بحران تییاب

سیییسییت  شییهری اسییت که  نیسییت بلکه ویژگی تاتی هر

ای اسییت که توصیییا بایسییتی واجد آن باشیید و ویژگی

کند که یک سیییسییت  چقدر اختالل را بدون از دسییت می

 .7تواند جذب کند دادن سییاختار و عملکرد اصییلی، می

آوری به جای اینکه تنها به عنوان یک مفهوم با امروزه تاب

ه تفکر شیییناخت ۀیک تعریا بیان شیییود، به عنوان شییییو

 .6 شودمی

های وقوع مخاطرات سییییالب شیییهری در سیییکونتگاه

یب ماعی انسییییانی خسییییارات و تخر های روانی و اجت

به شیییهروندان وارد میجبران کند. از این رو در ناپذیری 

ثیرات روانی و اجتماعی سیییالب شییهری، أکاهش ت ۀزمین

 گردد.آوری سیالب شهری م ر  میتوجه به رویکرد تاب

 که اسیییت هاظرفیت از ایمجموعه عنوان به آوریتاب

ست و مداخالت طریق از تواندمی سعه ها،سیا  که یابد، تو

 و پاسییی  در جامعه توانایی افزایش و ایجاد به خود ۀنوب به

یابی بل در باز قا مک حوادث، م ندمی ک  آورتاب در. ک

 ت بیقی )که هایظرفیت به توجه و تمرکز جامعه، ساختن

 بالیا وقوع از قبل شییرای  به بازگشییت یندآفر از بخشییی

ند عواملی تأثیر تحت اسیییت   اقتصیییادی، اجتماعی، مان

 تغییراتی به پاس  در که است، جامعه و زیرساختی نهادی،

دارد  زیادی اهمیت آید، می وجود به خ ر وقوع از پا که

4. ست، اهمیت حا ز که آنچه بنابراین  از جوامع ارزیابی ا

صادی، اجتماعی، شرای  از برخورداری لحاظ  و نهادی اقت

ج در که اسییییت، زیرسییییاختی ها ۀنتی  میزان و کمبود

 .شد خواهد مشخص جوامع در هاپذیریآسیب

وجود  یآوری در برابر سیییالب در گرورسیییدن به تاب

باشد. توانایی یک سیست  زهکشی ریزی شهری میبرنامه

شهری برای بازیابی خود  ۀبرای واکنش، توانایی یک من ق

های چنین قابلیت سیییسییت پا از خسییارات سیییل و ه 

شاخص  ۀشهری برای تخلی سه  سیالب،  شی از  رواناب نا

. 2باشند آوری در برابر سیالب میمه  برای ارزیابی تاب

ستیابی به تاب سیالب در گروهمچنین د  یآوری در برابر 

اد یک طر  پاسخگویی واکنش اض راری و ایج ۀیک برنام

سعکلی برای تاب شهرها از طریق تو شدن  واحدهای  ۀآور 

ست سایگی محله ا ستیابی به تاب. 9 هم آوری در برابر د

ست که از طریق آن ها سیالب، نیازمند تبیین معیارهایی ا

پذیری مناطق شیییهری در بتوان به ارزیابی میزان آسییییب

معیارها، میزان برابر سیییالب پرداخت. البته در کنار تبیین 

 25بازگشت ۀ شدت خ ر نیز اهمیت فراوان دارد و در دور
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 .21توان برای این منظور پیشنهاد داد ساله را می 50و 

طبیعی  مخاطرات برابر در شیییهری آوریتاب ۀزمین در

 م العات گوناگونی انجام ایران در و المللیبین ۀجامع در

ست شده شاره می آن مورد چند به تیل در که ا  در شود؛ا

در  سنتی جوامع یآورتاببا بررسی  7المللی؛ بین س د

در مواجهه  یکه جوامع سیینت دریافت ،یعیطب یایبرابر بال

خ ر،  یتبا اسیییتفاده از چهار بعد ماه یای طبیعیبا بال

سی ساختار فرهنگ آوری،تاب یزانم ستو  یران مد هاییا

ندیم ند. توان مت نشیییان ده قاو  1 دیگر در تحقیقی م

یاها یآورتاب در برابر  آوریباز در تاب یشهرها و نقش ف

 و شهری ریزیبرنامه لرزه را م ر  نموده و بر نقش ینزم

مه نا ید آورتاب بازسیییازی در توانی باز بر ند. می تأک ک

ابزار  یک به عنوانرا  یشیییهر یمورفولوو 12 همچنین

ستند و سونامی در برابریع سر یآورتاب یبرا شهر دان  در 

که شییکل و مقر  رسیییدندیجه نت ینبه ا یلی،تالچاهونو شیی

در برابر  یآورتابدر  سزاییهب آن نقش یشهر و مورفولوو

نام قاندارد.  یسیییو غام  به 2 برخی دیگر از محق اد

. دنپردازریزی شهری میبرنامه باآوری در برابر سیالب تاب

آوری سیل چگونه تابدهد که نشان می قیتحقاین  ۀنتیح

سازی کرد و با استفاده از یک شاخص چند توان مدلرا می

سیالب شهری به  آوریمعیاری به نام شاخص فیایی تاب

 ۀتوان به م العاز م العات داخلی می آن مدل دست یافت.

19 ،نهادی و اقتصیییادی آوریتاب عنوان ارزیابی تحت 

های شهر محله ۀزلزل) سواند طبیعی برابر در شهری جوامع

 قی ریه، دهدمی نشییان پژوهش اشییاره کرد. نتای   تهران

 و اقتصادی یآورتاب نظر از مرغیو قلعه نارمک ستارخان،

در دارند.  قرار تا چهارم اول هایرتبه در ترتیب به نهادی

 اقتصادی-اجتماعی ساختارها نبه تبی 17 تحقیقی دیگر

 بر تأکید با بالیای طبیعی برابر در محلی جوامع آوریتاب

 عوامل که اسیییت آن بیانگر تحقیق هاییافته پرداختند.

 با همراه جوامع شییایسییتگی و فرهنگی –فردی، اجتماعی

ساختی ضعیت در عوامل زیر سبی و شته قرار منا  در و دا

عوامل  که دهدمی نشییان مسیییر تحلیل نتای  عین حال

بیشیییترین  فردی عوامل آن از پا و نهادی – مدیریتی

 ۀحوضییی دو سیییاکنین یآورتاب بهبود و ارتقاء در تأثیر

 .دارند سردآبرود و آبرودنمک

های تدوین و سییینجشبه  13 همچنین  راهبرد

 ۀمحل شیییهری قدی  بافت در بحران، مقابل در آوریتاب

 آبادفیض ۀمحل که موقعیت پرداختند کرمانشییاه آبادفیض

 قرار متوسی ی وضیعیت و در تدافعی حالت در کرمانشیاه

نه، در این راهبرد مهمترین و دارد ند تدوین زمی  سییی

شارکت و راهبردی به  قوانین در مؤثر نیروهای اجتماعی م

 باشد.می شهری قدی  بافت ساماندهی منظور

 شهر بر تهران شمال هایکوه بودن مشرف به توجه با

ستانی و ست  نواحی، این بودن کوه شی سی  تنها نه زهک

 دهدمی انتقال و آوریجمع را درون شیییهریهای رواناب

 انتقال نیز را برون شییهری هایحوضییه هایرواناب بلکه

 به مشرف نواحی کوهستانی آبریز ۀحوض وسعت دهد.می

شد.می کیلومترمربع 678 تهران شهر  موجب امر همین با

 از طرف شود. تشدید من قه در سیل خ ر بروز تا شودمی

ضی باالی ارزش دلیلهب دیگر  تهران، شهر در شهری ارا

 که نشیییده رعایت هابازه از بسییییاری در رودخانه حری 

 به را جبران ناپذیری خ رات وقوع سییییالب در تواندمی

 و هدایت زهکشییی، سیییسییت . 14نماید  وارد سییاکنین

 هاییپیچیدگی دارای تهران سییی حی آوری آبهایجمع

ست شتر که ا شی بی سع از نا  در و بوده شهر ناهمگون ۀتو

شخص تجربیات برخی ست  شده که م ضع سی  موجود و

 شرای  پاسخگوی تهران، شهر س حی هایآب آوریجمع

شد.نمی شهرسازی جدید  در س و  نفوتناپذیر افزایش با

سعه ۀنتیج  تغییر را من قه هیدرولوویکی روی  شهری، تو

 .است گردیده شهری هایسیالب تشدید باعث این و داده

کاهش  یبرا یااست که چاره یموارد ضرور نیتوجه به ا با

جان اثرات و مال یخسیییارات   نیدر صیییورت وقوع ا یو 

 شییود دهیشیییدر کالن شییهر تهران اند یعیمخاطرات طب

15. 

ضر پژوهش در م العه مورد ۀمن ق  تهران 4 ۀمن ق حا

 تأثیر تحت همواره من قه این در واقع هایسکونتگاه. است

 و داشیته قرار اخیر، هایسیال در ویژه شیهری به سییالب



 1400، بهار 1، شماره 74مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

192 

 حیاتی، هایشریان ها،ساختمان به نیز زیادی هایخسارت

 انتظار از دور و اسییت شییده وارد ... و زیربنایی تأسیییسییات

 رشد به رو روند به توجه با نیز آتی هایسال در که نیست

یت قه این اصیییولی غیر هایبرداریبهره و جمع  در من 

سیب معرض سیل به توجه با جهت این از. گیرد قرار آ  پتان

 انسییانی و مالی خسییارات و حوضییه این خیزیسیییل باالی

آب  ۀآن، با توجه به اطالعات به دست آمده از ادار از ناشی

 در م العه ساله، ضرورت 25بازگشت  ۀای برای دورمن قه

مل مورد قا بر ثرؤم عوا یابی نیز و آوریتاب ءارت  میزان ارز

 همین . بر14شیییود می نمایان هاسیییکونتگاه آوریتاب

 وضییعیت بررسییی حاضییر، تحقیق اصییلی هدف اسییاس،

 در مسیییتقر هایسیییکونتگاه آوریتاب با مرتب  هایمؤلفه

ست من قه ضر ۀم الع نهایت در و ا صد حا  تعیین دارد، ق

ند عه مورد نواحی من قۀ از یک کدام که ک  این در م ال

 و هستند برخوردار تریم لوب آوریتاب میزان از پژوهش

 پذیر آسیییب و ضییعا نقاط مقصییود، این به نیل بر عالوه

شخص نیز نواحی  این پژوهش به منظور تحلیل وشوند.  م

سیالب شهری با رویکرد مدیریت  ۀی حوضآورتابارزیابی 

شهر تهران و برنامه ستراتژی در  ست ریزی ا طراحی شده ا

 راهنمییایی مییدیران شیییهری درتوانیید و نتییای  آن می

ی کالن شیییهر آورتابگیری بهینه برای تقویت تصیییمی 

خاطرات طبیعی  کاهش اثرات م تای  به )تهران در راسییی

 باشد.  صورت ویژه سیالب شهری

 

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 1.2
 61288367با مسییاحتی معادل  4 ۀشییهرداری من ق

متر مربع در قسمت شمال شرقی تهران قرار گرفته است. 

نفر در این من قه سکونت دارند.  803789در حال حاضر 

 نفر زن هستند 390028نفر مرد و  413761از این تعداد 

 230036 . در این منیییییییی قه 1385 )مرکز آمار ایران،

سکونت دارند ضر . خانوار  محله  20ناحیه و  9در حال حا

شیییهرداری تهران وجود دارد. تهران 4 ۀدر سییی د من ق

جمعیت -کوهک  ک )ترین و کاالد پارس غربی پرجمعیت

له قترین مح ند 4ۀ های من  . شیییهرداری تهران هسیییت

بان حدود من قه از طرف غرب در ۀمحدود  با لنگری خیا

 ، از طرف شیییره به3 ۀمن ق با پاسیییداران و در 1 ۀمن ق

 با 4 ۀمن ق ترتیب بدین. شییودمی محدود 4 ۀمن ق حری 

شترك ۀبدن دارای 13 و 8 ، 7 ، 3 ، 1 مناطق  همجوار و م

ست شمال به. ا سمت  و  1ۀ من ق حری  و 1800 خ  در 

سالت خیابان مرز از طرف جنوب با  در و  8و 7 مناطق با ر

بان ۀمحدود شیییود. محدود می 13 ۀمن ق با دماوند خیا

 در تهران گسترۀ از بخشی عنوانبه تهران  . شهر1)شکل 

 مختصییات بین شییهرداری،ۀ گان22 مناطق با حاضییر حال

 35° 32'و شرقی طول 51 ° 33' الی 51° 15'جغرافیایی

 وسییعتی و اسییت شییده واقع شییمالی عرض 35° 49'ی ال

 ۀمن ق در و شییودمیل شییام را مربع کیلومتر 950 حدود

سله تهران شهرداری چهار  نارمک ده کوثر، شیان، هایگ

 شییامل تهران شییهر ،و ومورفولوویکاز لحاظ  .د دارندوجو

شمالی،  هایکوهپایه شمالی،ت ارتفاعا: است زیر تقسیمات

د واح ۀزمر در تهران شیهرداری 4 ۀمن ق که تهران دشیت

  .1گیرد )شکل می قرار ایکوهپایه

 . روش انجام تحقیق2.2

ضر م العۀ روش  لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ به حا

که به طور جداگانه  باشد.می تحلیلی -توصیفی و پیمایشی

 شود:در دو بخش ارا ه می

 گام اول

سی پژوهش به منظور این در  اجتماعی هایمؤلفه برر

 شهری نخست آوریتاب در تأثیرگذار و نهادی اقتصادی و

 هایداده آوریجمع به اقدام پرسشنامه و طریق میدانی از

شنامه نمونۀ حج  تعداد شد. مورد نیاز س به  توجه با هاپر

شماری در شهرداری تهران 4من قۀ  جمعیت  1397 سر

ساس فرمول ست. شده نمونه برآورد 384کوکران  برا  در ا

 صورت به محله یک ناحیۀ این من قه، 9هر  از مرحلۀ بعد

 محله هر سه  به توجه با سپا و گردید تصادفی انتخاب

انتخاب  تصییادفی صییورتبه افرادی شییهر جمعیت از کل
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سپا نتای  پرسشنامه گردید و برای  spssها وارد شدند. 

سی و تحلیل نتای  از آزمون طرفه  یک واریانا تحلیل برر

اسیییتفاده شیییده. سیییپا به منظور اولویت دهی نواحی و 

یانگین ۀمقایسییی با خروجیم حاظ تاب spss ها  آوری از ل

اسییتفاده  1از آزمون توکی  و نهادی اقتصییادی و اجتماعی

 .11شود می

 

 (1399نگارندگان، : تهران )ترسیم 4 ۀتهران و موقعیت منطق ۀگان 22مناطق  ۀ. نقش1شکل

 

 گام دوم

هت  به ها ج تدوین علمی و درسییییت راهبرد منظور 

برابر سیییل الزم اسییت در ابتدا آوری در دسییتیابی به تاب

شاخص متغیرهای تأثیرگییییذار سایی و  شنا ضروری  های 

لذا در بخش شیییوند و بر مبنای آنها راهبردها ارا ه گردند 

ر بر اساس پذیری بافت شهمتغیرهای مؤثر بر میزان آسیب

م العات پیشییین صییورت گرفته در این زمینه شییناسییایی 

ید. برای ف تأثیر نمودن مشیییخص گرد بدی ۀمؤل  بر کال

صلی تأثیرگذار شاخص 7 از شهری آوریتاب  کاهش بر ا

گردید.  استفاده سیالب در برابر شهر کالبدی پذیریآسیب

 مراکز بیمارستانی، به دسترسی)ها عبارتند از: این شاخص

 
 

 

 اصلی هایبه شریان دسترسی درمانی، مراکز به دسترسی

 از فاصییله نشییانی، میزانآتش مراکز به شییهر، دسییترسییی

صد ها،رودخانه  و شهری ساز و ساخت ۀمحدود شیب در

ستر خاك نوع صله  ساز و ساخت ۀمحدود در ب شهری و فا

ستفاده سوده  که در این م العه ا ست شده تا بافت فر  .ا

 بین شده پخش ۀپرسشنام از طریق هاشاخص دهی وزن

و سپا با تکنیک  مشخص شهری و مهندسان متخصصان

سله  سل  Expert Choice افزاراز نرم مراتبیفرآیند تحلیل 

ها انجام گردید و در نهایت با اسیییتفاده از دهی گزینهوزن

آوری کالبدی در نهایی تاب ۀنقش روش ترکیب خ ی وزنی

 شهرداری تهران تهیه گردید. 4 ۀنواحی من ق

1 Tukey 
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 1مدل فرآیند تحلیل سلسه مراتبی .3.2
سله تحلیل یندآفر شی سل ست مراتبی رو  بر مبتنی ا

چند  هایگیریتصییمی  برای اسییت و کارشییناسییی دانش

ستیابی به به منظور پیچیده، معیاره  قابل و علمی نتای  د

 از استفاده با در ابتدا روش، این در شود.می استفاده قبول

 متغییرها طویلی از لیست منابع، مرور و کارشناسی دانش

از  معیارها از یک هر اهمیت سییپا و شییوندمی تعیین

مقیاس  .شودمی تعیین معیارها بین زوجی مقایسات طریق

باشیید می 9 تا 1 ۀباز در صییحید اعداد شییامل دهیوزن

 معیار دو برابر اهمیت از نشییان عدد یک که  ،1)جدول 

 نسبت اول معیار زیاد اهمیت بسیار از نشان 9 عدد و دارد

 .8دارد  دوم معیار به

 5 هم به نسبت هاشاخص گذاريارزش .1 جدول

ارزش 

 ترجیحی

   i وضعیت مقایسه

 jنسبت به 
 توضید

 اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به ه  ندارند. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر 1
 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 7

 نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  i گزینه یا شاخص م لقاً کامالً مه  9
 است. Iبرای  9تر از و پایین 7، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8 دهد مثالًهای ترجیحی را نشان میهای میانی بین ارزشارزش  8و6و4و2

 

  2 داروزن یخط بیروش ترک .4.2

ترکیییب خ ی وزن ب ییدار روش  ی   1 ۀ)را ترین را

تکنیک در تحلیل ارزیابی چند معیاری اسییت. این تکنیک 

یاز 3پذیردهی جمعوزن ۀروش سیییاد نیز  4 یدهو روش امت

شییود. این روش بر مبنای مفهوم میانگین وزنی نامیده می

مستقی ، بر مبنای  ۀاستوار است. تحلیلگر یا تصمی  گیرند

هایی به هر معیار مورد بررسیییی، وزن« اهمیت نسیییبی»

سبی معیارها می ضرب کردن وزن ن سپا، از طریق  دهد. 

صه، یک مقدار نهایی برای هر  صی  به معیاردر مقدار آن خ

س شخص معیار هر نهایی مقدار آنکه از پا. آیدمی تد  م

شترین که معیاری شد، شته را مقدار بی شد دا سب با  منا

 .18 بود خواهد موردنظر هدف برای جایگزین ترین

 
 

 

 

 

 

  1راب ۀ 

صفت  i ۀگزین ۀمعرف نمر X ijکه در آن  در ارتباط با 

j  وWi ستاندارد شده است؛ به گونه مشتمل بر یک وزن ا

اهمیت نسبی هر صفت را به نمایش  Wj= 1ای که وزن 

حداکثرمی با تعیین ارزش  یتا i=Aj گذارد.  دارترین ولو

 .5شود گزینه انتخاب می

 

 نتایج. 3
 ۀدر من ق فرهنگی-اجتماعی وضعیت بررسی به منظور

و  7 ،9 ،11 با توجه به مرور ادبیات موضییوع م العه، مورد

13 ضعیت شناخت و تحقیق،  ۀموجود در من ق، همچنین 

1 Analitic Hierarchy Process, AHP 
2 Weighted Linear (Combination),WLC 
3 Simple additive weighting 
4 Scoring 

S iWiX
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  .2فرهنگی تدوین گردید )جدول-اجتماعیآوری در بعد جهت شیییناسیییایی میزان تاب لفهؤشیییش م

 4 ۀمنطق ۀگان 9ي نواحی آورتاب در تأثیرگذار فرهنگی - اجتماعی شاخص . میانگین2جدول 

 

 هالفهؤم

 میانگین

ه 
حی
نا

1 

ه 
حی
نا

2 

ه 
حی
نا

3 

ه 
حی
نا

4 

ه 
حی
نا

5 

ه 
حی
نا

6 

ه 
حی
نا

7 

ه 
حی
نا

8 

ه 
حی
نا

9 
ص
شاخ

ی
ی اجتماع

ها
-

ی
فرهنگ

 18/3 36/3 37/3 40/3 75/3 34/3 39/3 33/3 24/3 آگاهی از ضواب  و معیارهای زندگی هدفمند 

 40/2 12/3 20/3 28/3 43/3 15/3 15/3 11/3 06/3 اگاهی از حقوه شهروندی

 11/3 27/3 33/3 34/3 36/3 27/3 30/3 19/3 14/3 مردم در قبل و حین سیلهمکاری و همگرایی 

 54/2 88/2 97/2 01/3 08/3 78/2 92/2 74/2 67/2 سالمت روحی و روانی افراد در قبل و حین سیل

 84/2 08/3 1/3 09/3 11/3 01/3 11/3 05/3 95/2 سالمت جسمی افراد در قبل و حین سیل

 00/3 18/3 25/3 27/3 26/3 15/3 20/3 11/3 06/3 زندگیشناختن افراد محل 

 

 قابل مشاهده است، میانگین  2)همان ور که در جدول 

سییالمت  ۀلفؤدر م 54/2حداقل  از شییده م العه هایمؤلفه

میانگین  حداکثر روحی و روانی افراد در قبل و حین سیل تا

فؤدر م 75/3 ندگی  ۀل های ز یار گاهی از ضیییواب  و مع آ

 سیی د  3) جدول براسییاس .اسییت نوسییان هدفمند در

سبه معناداری ست. 05/0کمتر  شده محا ساس این بر ا  ا

 مناطق در فرهنگی - وضعیت اجتماعی که شودمی مشاهده

سی شهری س  حد از شده باالتر برر شد.می متو  بدین با

  75/3حد باالی )  و 54/2توجه به حد پایین ) با که معنی

 ۀنواحی من ق در فرهنگی – اجتماعی این شاخص، شاخص

شته مثبت گرایش  12/3تهران با میانگین ) 4 توان می و دا

جه چنین ن 9نواحی  که گرفت نتی تهران از  4 ۀمن ق ۀگا

ضیعت در فرهنگی-اجتماعی شاخص لحاظ  م لوبی قرار و

 از لحاظ مناطق بندیرتبه و بررسییی برای ادامه در دارند.

  Tukey) توکی آزمون از فرهنگی -اجتمییاعی یآورتییاب

 . 4شد )جدول  استفاده
سبات نتای  شان4) جدول در محا ناحیۀ  که دهدمی   ن

 ترینم لوب 3317/3 میانگین تهران با شیهر 4من قۀ  5

 ناحیۀ و بوده فرهنگی- اجتماعی آوریتاب لحاظ از ناحیه

 از ناحیه تریننام لوب 8450/2میانگین  با تهران شهر 9

  .2باشد )شکل می فرهنگی - آوری اجتماعیتاب لحاظ
 در من قۀ مورد وضیعیت اقتصیادی بررسیی به منظور

عه، یات موضیییوع  م ال به مرور ادب جه   11 ،13با تو

همچنین شیییناخت وضیییعیت موجود در من قۀ تحقیق، 

آوری در بعد هشیییت مؤلفه جهت شیییناسیییایی میزان تاب

  .5فرهنگی تدوین گردید )جدول -اجتماعی

 فرهنگی – اجتماعی شاخص میانگین ۀمقایس جهت طرفه یک واریانس تحلیل آزمون .3جدول
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 Tukeyآزمون  از استفاده با فرهنگی - اجتماعی يآورتاب لحاظ از داراولویت . نواحی4جدول 

 
 

 

 فرهنگی-آوري اجتماعیتهران از لحاظ تاب 4گانه شهرداري منطقه  9اولویت بندي نواحی . نمودار 2شکل 

 

   قابل مشاهده است، میانگین5همان ور که در جدول )

در مؤلفۀ وضییعیت  53/1حداقل  از شییده م العه هایمؤلفه

شار مختلا تا  86/3 میانگین حداکثر نابرابری درآمد بین اق

است.  نوسان در مؤلفۀ آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن در

آوری تاب لحاظ از 4نواحی من قۀ  بندیو رتبه نتای  بررسی

   نشان داده شده است.6اقتصادی در جدول )

سبات نتای  شان7جدول ) در محا ناحیۀ  که دهدمی   ن

 ترینم لوب  143/3 میانگین تهران با شییهر 4من قۀ  5

 شیهر 1 ناحیۀ و بوده اقتصیادی آوریتاب لحاظ از من قه

 لحاظ از من قه تریننام لوب 147/2میانگین  با تهران

 . 3باشد )شکل آوری اقتصادی میتاب

 در من قۀ نهادی – مدیریتی  وضعی بررسی به منظور

، 6و 4،2با توجه به مرور ادبیات موضیییوع  م العه، مورد

ضعیت موجود در من قۀ تحقیق، پن   شناخت و همچنین 
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سایی میزان تاب شنا  .8فرهنگی تدوین گردید )جدول -آوری در بعد اجتماعیمؤلفه جهت 

 4گانۀ منطقۀ  9آوري نواحی تاب در تأثیرگذار اقتصادي شاخص . میانگین5جدول 

 هامولفه 

 میانگین

ه 
حی
نا

1 

ه 
حی
نا

2 

ه 
حی
نا

3 

ه 
حی
نا

4 

ه 
حی
نا

5 

ه 
حی
نا

6 

ه 
حی
نا

7 

ه 
حی
نا

8 

ه 
حی
نا

9 

ص
اخ
ش

ی
اد
ص
اقت
ی 
ها

 

 74/2 23/3 61/3 40/3 52/3 09/3 82/2 62/2 13/2 رضایت از استحکام مساکن

 53/1 19/3 21/3 31/3 34/3 07/3 14/3 91/2 67/1 رضایت از آینده شغلی

 98/1 63/2 51/2 94/2 88/2 97/1 85/1 72/1 91/1 های شغلی در صورت وقوعنبود مشکل در فعالیت

 49/2 58/2 02/3 00/3 06/3 14/2 81/2 65/2 03/2 نداشتن وابستگی به یک شغل

 64/1 88/1 03/2 83/2 72/2 53/1 89/2 11/2 76/1 وضعیت نابرابری درآمد بین اقشار مختلا

 21/2 01/3 19/2 84/3 79/3 52/3 61/3 68/2 26/2 رضایت از درآمد شخصی خود

 66/3 12/2 96/1 84/1 09/2 36/3 24/2 45/3 56/3 درآمد صرف شده در کاالهای ضروری زندگیمیزان 

 75/1 55/3 62/3 86/3 75/3 12/3 63/3 99/1 86/1 آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن
 

 اقتصادي شاخص مقایسۀ میانگین جهت طرفه یک واریانس تحلیل . آزمون6جدول 

 
 

 Tukeyآزمون  از استفاده با اقتصادي آوريتاب لحاظ از داراولویت . نواحی7جدول 
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 آوري اقتصاديتهران از لحاظ تاب 4گانۀ شهرداري منطقۀ  9بندي نواحی . نمودار اولویت3شکل 
 

 4 ۀمنطق ۀگان 9ي نواحی آورتاب در تأثیرگذار نهادي-مدیریتی شاخص میانگین. 8جدول 

 هامولفه

 میانگین
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9 

 31/2 83/2 09/3 12/3 20/3 88/2 01/3 76/2 54/2 ضواب  و معیارهای مدیریتی شهری ۀها در ارا نقش نهادها و سازمان

 15/2 13/2 33/2 40/2 51/2 22/2 48/2 53/2 24/2 ارا ه خدمات به صورت عادالنه از سوی نهادها
 40/2 62/2 55/3 89/3 72/3 41/2 65/3 46/2 23/2 میزان ارتباط شما با نهادهای شهری

 17/2 11/3 05/3 20/3 29/3 26/2 14/3 58/2 27/2 توجه به کاربری زمین از سوی نهادها

آموزش برای هدایت زندگی به سیییوی پایداری با توجه به تغییرات فرهنگی 

 در مدارس و نهادها
24/2 81/2 20/3 63/2 43/3 41/3 32/3 54/2 57/3 

 

- مدیریتی وضییعیت تعیین جهت شییده انجام محاسییبات

 دهدمی نشان شهری مناطق در آوریتاب در تأثیرگذار نهادی

 ۀلفؤدر م 13/2 حداقل از شده م العه هایمؤلفه میانگین که

خدمات به صیییورت عادالنه از سیییوی نهادها تا حداکثر  ۀارا 

ای ضییواب  و معیاره ۀها در ارا نقش نهادها و سییازمان  89/3

شاخص ست.  سان ا شهری در نو  هادین-مدیریتی مدیریتی 

با مقدار معناداری کمتر از آوریتاب در تأثیرگذار  شیییهری 

شد )جدول می نرمال حد از باالتر 05/0 س9با  و ی . نتای  برر

نهادی -آوری مدیریتیتاب لحاظ از 4 ۀنواحی من ق بندیرتبه

 نشان داده شده است. 10در جدول 

ناحیۀ  که دهدمی نشان  10) جدول در محاسبات نتای 

با شیییهر 4من قۀ  5 یانگین تهران   ترینم لوب  23/3 م

 1 ناحیۀ و بوده نهادی -مدیریتی آوریتاب لحاظ از من قه

 لحاظ از من قه تریننام لوب 30/2میانگین  با تهران شهر

  .4باشد )شکل می نهادی -آوری مدیریتیتاب

 بر تأثیرگذار کالبدی وضیییعیت بررسیییی منظور به

 دسترسی)مؤلفه  7 از شهرداری تهران 4من قۀ  آوریتاب

 اصلی هایبه شریان دسترسی خدماتی و درمانی، مراکز به

سوده، میزان شهر، صله از بافت فر صله فا  ها،رودخانه از فا

صد ستر خاك نوع و شیب در ساخت در ب  ساز و محدودۀ 

به  یات تحقیق و همچنین  به مرور ادب با توجه  شیییهری  

صوص من قۀ تحقیق ستفاده اطالعات موجوددر خ  شده ا

 طبقات نحوۀ تأثیرگذاری اسیییت. سیییپا برای نمایش

 تأثیرگذار کالبدی وضیعیت در تحلیل را پارامترها مختلا



 ... یشهر هاییالبس ۀمخاطر در برابر آوریتاب یزانم یابیسنجش و ارز

 

199 

 معیارها از یک هر شهرداری تهران 4 ن قۀآوری متاب بر

 خیزی باسیییل و رواناب تولید در اسییاس عملکردشییان بر

  .5شدند )شکل  سازیفازی عیویت توابع از استفاده

 نهادي-مدیریتی شاخص میانگین ۀمقایس جهت طرفه یک واریانس تحلیل . آزمون9جدول 

 
 

Tukeyآزمون  از استفاده نهادي با-مدیریتی يآورتاب لحاظ از داراولویت نواحی. 10جدول 

 

 

 نهادي-ي مدیریتیآورتابتهران از لحاظ  4 ۀشهرداري منطق ۀگان 9بندي نواحی . نمودار اولویت4شکل 
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 تهران 4 ۀمن ق ۀفاصله تا رودخان فازی یشده استاندارد ۀالا: نقش
 تهران 4 ۀشیب من ق فازی ۀشد استاندارد ۀب: نقش

 تهران 4 ۀخاك من ق فازی ۀشد استاندارد ۀپ: نقش

 تهران 4 ۀفاصله تا فیای سبز من ق فازی ۀشد استاندارد ۀت: نقش

 تهران 4 ۀفاصله تا مراکز درمانی و خدماتی من ق فازی ۀشد استاندارد ۀپ نقش
 تهران 4 ۀمن ق ۀفاصله تا بافت فرسود فازی ۀشد استاندارد ۀج: نقش

 تهران 4 ۀمن ق ۀفاصله تا بافت فرسود فازی ۀشد استاندارد ۀنقش د:

 تهران 4 ۀآوري کالبدي در منطقهاي فازي شده به منظور برآورد تاب. نقشه5شکل 
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های الیه ۀتهی از پا پژوهش عملیات روند ادامه در

اقدام به  AHPروش  طریق از ها،سییازی آنمربوط و فازی

  6)دهی در شییکل دهی شییاخص شیید. نتای  این وزنوزن

 قابل مشاهده است.

 

 Expert choiceافزار ثر با نرمؤدهی به هر کدام از معیارهاي منمایش گرافیکی وزن .6 شکل

 

من قه،  بندیپهنه و مکانی سییازیمدل جهت ادامه در

ست به هایوزن ش WLCروش  از آمده د  آن خروجی ۀنق

 . 7شد )شکل  نمایان زیر به صورت

 

 شهرداري تهران در برابر سیالب شهري 4 ۀآوري کالبدي منطقتاب ۀبندي شدنهایی طبقه ۀنقش .7شکل 

 

ساس بر شتر  7) شکل ا ساحت بی  ۀرتب دارای شهر م

بیان دقیق  به باشیید.می باال به متوسیی  کالبدی آوریتاب

شده کالبدی شاخص متغیرهای وزن عملکرد  که سبب 

 در قرار گرفتن علت به 4 ۀو مرکزی من ق شمالی قسمت

 دارای ...و آتش نشانی درمانی، مراکز به نسبت کمتر ۀفاصل

شد.می آوریتاب ۀحوز در خوب و خیلی خوبی عملکرد  با
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ست حالی در این به  جنوبی و جنوب غربی هایبخش که ا

 آوری،بر تاب تأثیرگذار هایمؤلفه به کمتر دسترسی علت

 ادامه در .باشییندمتوسیی  می و ضییعیا عملکردی دارای

 از ،آورتاب 4 ۀنواحی من ق بندیرتبه و شییناسییایی جهت

 آورینوع رتبه )تاب به توجه با من قه هر مسیاحت میزان

س ، ک ، ک ، خیلی ستفاده خوب  خوب، خیلی متو شد  ا

  .12و  11)جدول 

 تهران بر حسب مترمربع 4 ۀآوري کالبدي نواحی منطقدار از لحاظ تابمناطق اولویت. 11 جدول

 ناحیه
 آوری کالبدی )مترمربع تاب

  6خیلی خوب )  5خوب )  4متوس  )  3نسبتا ک  )  2ک  )  1خیلی ک  )

1 0 0 6/34240 6/2586407 5/751690 0 

2 0 0 0 8/2518669 8/782679 0 

3 0 03/5468 4/983985 3/6367121 8/3569984 8/664 

4 0 0 0 1/313751 6/3293965 0 

5 0 0 0 9/486424 3/2377495 2/1134851 

6 0 0 9/107456 6/1827606 4/2668427 1/446417 

7 0 1/169749 4/4260668 8/3155670 6/3292695 6/1893943 

8 0 0 16616 8/4832944 2/2034471 01/359075 

9 0 0 7/40164 8/403966 7/1778705 2/8663842 

 

 4 ۀبر حسب درصد به کل مساحت منطقتهران  4 ۀآوري کالبدي نواحی منطقدار از لحاظ تابمناطق اولویت .12جدول 

 ناحیه
 ی کالبدی )درصد آورتاب

  6خیلی خوب )  5خوب )  4متوس  )  3نسبتا ک  )  2)ک    1خیلی ک  )

1 0 0 05/0  22/4  22/1  0 

2 0 0 0 11/4  27/1  0 

3 0 008/0  60/0  41/10  83/5  001/0  

4 0 0 0 51/0  38/5  0 

5 0 0 0 79/0  88/3  85/1  

6 0 0 17/0  99/2  36/4  72/0  

7 0 27/0  96/6  19/5  38/5  09/3  

8 0 0 027/0  90/7  32/3  58/0  

9 0 0 06/0  66/0  90/2  16/14  

 
درصد از مساحت کل  54/0، 12و  11بر اساس جدول 

آوری خوب و خیلی خوب قرار در وضیییعیت تاب 4 ۀمن ق

درصد مساحت  07/17با  9 ۀتر، من قدارند. به بیان دقیق

دارای وضییعیت  5و  7 ۀاز کل و بعد از آن به ترتیب من ق

باشیییند که دلیل آن را آوری خوب و خیلی خوب میتاب

از مراکز خدماتی و درمانی و  برخورداری علت توان بهمی

های اصییلی من قه و سییایر همچنین دور بودن از رودخانه

آوری دارای تاب 8و  2و  1 ۀعوامل دانست. از طرفی من ق

درصیید از این دو  1تری هسییتند و تنها کالبدی ضییعیا

باشییند که علت خوب و خیلی خوب می ۀتبمن قه دارای ر
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نرا می به رودخا اصیییلی و دور بودن از  ۀتوان در نزدیکی 

نزدیکی  اتی و درمانی همچنین وضعیت شیب ومراکز خدم

  .8)شکل  در بافت فرسوده دانست

 
 ي کالبديآورتابتهران از لحاظ  4 ۀشهرداري منطق ۀگان 9بندي نواحی نمودار اولویت .8شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
 ۀگان 9که نواحی  دهدمی نشیییان پژوهش هاییافته

 دارای م ر  شییده هایشییاخص لحاظ تهران از 4 ۀمن ق

 -لحاظ شاخص اجتماعی از که طوریبه ؛باشندمی اختالف

یانگین  8و  3، 5فرهنگی نواحی  با م یب  ، 33/3به ترت

 آوریتاب لحیاظ از ترین منیاطقم لوب 14/3و  17/3

ماعی لت را می که مهمترین بوده فرهنگی  -اجت توان ع

ضعیت فرهنگی در این مناطق  س د زندگی و باالتر بودن 

 ۀلفؤم 8اقتصییادی بر اسییاس  لحاظ شییاخص دانسییت. از

ق طه، من  یانگین  3و  6، 5 ۀمربو با م یب  ، 14/3به ترت

 آوریلحییاظ تییاب از نواحی ترینم لوب 85/2و  12/3

ترین نواحی که مرفه اسییت این از حاکی و بوده اقتصییادی

هسیییتند که شیییامل محالت تهران پارس غربی، شیییرقی، 

  -مدیریتی آوریلحاظ تاب باشد. ازنارمک و شمیران نو می

 20/3و  23/3بییا میییانگین  6و  5نهییادی نیز نواحی 

 نهادی -مدیریتی  آوریلحاظ تاب از نواحی ترینم لوب

آوری کالبدی نیز با توجه به ساختار من قه اند. در تاببوده

مشییخص گردید  AHPو  WLCهای و با اسییتفاده از روش

وری کالبدی خوبی آدارای وضیییعیت تاب 7و  9که نواحی 

از وضیییعیت مناسیییبی  2و  1و  8نواحی هسیییتند ولی 

لت را می که ع ند  به برخوردار نیسیییت توان در نزدیکی 

صلی، فاصله تا مراکز درمانی و خدماتی من قه و  ۀرودخان ا

 است که ضروری وضعیت شیب نامناسب دانست. بنابراین

 نیاز هر به توجه با شییهری امور مسییئوالن و ریزانبرنامه

 ریزیمن قه برنامه آن برای مقیاس ریز به صورت و من قه

 هر به کمترین آسیییب مخاطرات بروز هنگام در تا نموده

ید، وارد بخش یانی به یا آ  هر و هر من قه برای دیگر ب

 در تا ریزی نمودهبرنامه آن هایکاسییتی براسییاس بخش

 اسییاس بر همین باشیید. آورتاب مخاطرات و سییواند برابر

 یا و آمدن خسیییارات وارد از کننده پیشیییگیری اقدامات

 در بایسیییتمی من قه این در سییییل برابر در آوریتاب

 گیرد. قرار شییهر این ریزی دسییت اندرکارانبرنامه اولویت

تای  با تحقیق  م ابقت دارد به طوری که این  23این ن

منسیییج  بین سیییاختار  ۀوجود راب تحقیق نشیییان داد؛ 

چشیییمه کیله شیییهر  ۀکالبدی در بافت پیرامون رودخان

کالبدی شهر تنکابن در  آوریتنکیییابن و افیییزایش تیییاب
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صیییییول و  سیییییت ا ست. بنابراین با کارب سیالب ا برابر 

ریزی، توان از طریق برنامهمی شیییده، راهبردهیییای تدوین

 ۀطراحی و اجرای ساختار مناسب بافت پیرامیونی رودخانی

یود یه بهب یه، ب یمه کیل سیل عملکرد شهر به هنگام  چش

 یافت. دست

اجتماعی شییاخص  ،24همچنین بر اسییاس تحقیق 

بیشترین میانگین و شاخص اقتصادی کمترین میانگین را 

شاخص ست که ا آوری دارد. این در حالیهای تابدر بین 

هییای مختلفی بر میزان شییییاخص 4 ۀدر نواحی من قیی

گردد که اسییاس پیشیینهاد می این برثیردارند. أآوری تتاب

 جمعیت برای هدایت آموزشی و ورزشی فرهنگی، نهادهای

 آور تقویت گردد.تاب و پایدار زندگی سیییبک سیییویبه

 آگاهی سییی د های مختلاهمچنین با تشیییکیل انجمن

سبت ساکنان  اجتماعی رواب  و تأثیرپذیری فرهنگی به ن

 ازافزایش یابد و در نهایت  پذیریآسیب کاهش بر ساکنان

عه برای آموزش و نوآوری دانش، جام جاد   آورتاب ایای

 استفاده گردد.
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