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سنجش و ارزیابی میزان تابآوری در برابر مخاطرۀ سیالبهای شهری
(مطالعۀ موردی :منطقۀ  4تهران)
 مصطفی ناهید؛ دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
 محمدرضا زند مقدم*؛ استادیار جغرافیای طبیعی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
 زینب کرکه آبادی؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.

چکیده
با رشد سریع ساخت و ساز شهری و شهرسازی و همچنین ایجاد و توسعۀ زیرساختها ،سیالب در نواحی شهری بیشتر و شدیدتر شده
ا ست .وقوع مخاطرات سیالب شهری در سکونتگاههای ان سانی خ سارات و تخریبهای روانی و اجتماعی جبرانناپذیری به شهروندان
وارد میکند .از این رو در زمینۀ کاهش تأ ثیرات روانی و اجتماعی سیییالب شییهری ،توجه به رویکرد تابآوری سیییالب شییهری م ر
میگردد .بررسییی پیشییینۀ م العات نشییان میدهد که ارتقاء تابآوری در برابر بالیا ی طبیعی ،تحت تأثیر عوامل اجتماعی ،اقتصییادی،
کالبدی و مدیریتی قرار دارد .بر همین ا ساس هدف ا صلی این پژوهش برر سی ساختارهای یاد شده بر تابآوری من قۀ  4تهران در
برابر سیالب شهری است .روش شناسی م العۀ حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی و توصیفی -تحلیلی میباشد.
یافتههای پژوهش ن شان داد که از لحاظ شاخص اجتماعی -فرهنگی نواحی  3 ،5و  8به ترتیب م لوبترین مناطق میبا شد .از لحاظ
شاخص اقتصادی بر اساس  8مؤلفۀ مربوطه ،من قۀ  6 ،5و  3به ترتیب م لوبترین نواحی از لحاظ تابآوری اقتصادی ه ستند .از نظر
تابآوری مدیریتی -نهادی نیز نواحی  5و  6با میانگین م لوبترین نواحی از لحاظ تابآوری مدیریتی  -نهادی بودهاند .در تابآوری
کالبدی نیز با توجه به سیییاختار من قه و با اسیییتفاده از روشهای  WLCو  AHPمشیییخص گردید که نواحی  9و  7دارای وضیییعیت
تابآوری کالبدی خوبی هستند ولی نواحی  1 ، 8و  2از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
کلید واژگان :مخاطرات طبیعی ،سکونتگاههای شهری ،سیل ،تابآوری ،من قۀ  4تهران.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989127636769 :

Email: dr.zandmoghadam@gmail.com
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 .1مقدمه
م خاطرات طبیعی را میتوان به عنوان یک پد یدۀ
غیرمترقبه و ناگهانی دانسییت که موجب تیییعیا و از بین
رفتن توانم ندی ت مامی سییی و اقتصیییادی ،اجت ماعی،
فیزیکی در جامعه انسانی میگردد .یکی از انواع مخاطراتی
که هر سییاله بخش گسییتردهای از کشییور را همواره تحت
تأثیر قرار داده ا ست ،سیالب میبا شد که با ر شد سریع
سییاخت و سییاز شییهری و شییهرسییازی و همچنین ایجاد و
تو سعۀ زیر ساختها ،سیالب در نواحی شهری بی شتر و
شدیدتر شده است .3
با وجود پیشیییر فت عل و تکنولووی و دسیییت یابی
دان شمندان به علت و چگونگی پیدایش بالیای طبیعی ،اما
هنوز انسان قادر به جلوگیری و حذف خ ر از زندگی خود
نشده است و امروزه با رشد و توسعۀ بی رویۀ سکونتگاهها
و عدم برنامهریزی صییحید در مکانیابی آنها ،مسییا ل و
مشیییکالت بیشیییماری را فراه نموده اسیییت .از آنجا که
مخاطرات طبیعی بخشیییی از زندگی روزمرۀ ما اسیییت و
نمیتوان از وقوع آنهییا جلوگیری کرد ،ولی میتوان از
طریق اقدامات مدیریتی صیییحید ،مناسیییب و کاهنده ،به
میزان قا بل توجهی اثرات بال یای طبیعی را کاهش داد.
بنابراین جهت پی شگیری از خ سارات جانبی ،مناطق مورد
تهدید این مخاطره باید با انجام ارزیابی و سییینجش میزان
خ ر شیییناسیییایی ،و با توجه به درجۀ آسییی یب پذیری
د ستهبندی شوند .در سالهای اخیر ،ب سیاری از محققان
به مفهوم تابآوری در پژوهش ،سیییاسییت و عرصییههای
کاهش خ ر بالیا تأکید داشتهاند .23
کلمیۀ تیابآوری از لغیت التین  Resilioبیه معنیای
"بهطور ناگهانی عقب نشینی کردن" استخراج شده است.
تییابآوری اقییدامی مجرد و مق عی پا از وقوع بحران
نیسییت بلکه ویژگی تاتی هر سیییسییت شییهری اسییت که
بایسییتی واجد آن باشیید و ویژگیای اسییت که توصیییا
میکند که یک سیییسییت چقدر اختالل را بدون از دسییت
دادن سییاختار و عملکرد اصییلی ،میتواند جذب کند .7
امروزه تابآوری به جای اینکه تنها به عنوان یک مفهوم با
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یک تعریا بیان شیییود ،به عنوان شییییوۀ تفکر شیییناخته
میشود .6
وقوع مخاطرات سییییالب شیییهری در سیییکونتگاههای
انسییییانی خسییییارات و تخر یب های روانی و اجت ماعی
جبران ناپذیری به شیییهروندان وارد میکند .از این رو در
زمینۀ کاهش تأثیرات روانی و اجتماعی سیییالب شییهری،
توجه به رویکرد تابآوری سیالب شهری م ر میگردد.
تابآوری به عنوان مجموعهای از ظرفیتها اسیییت که
میتواند از طریق مداخالت و سیا ستها ،تو سعه یابد ،که
به نوبۀ خود به ایجاد و افزایش توانایی جامعه در پاسییی و
باز یابی در م قا بل حوادث ،ک مک میک ند .در تابآور
ساختن جامعه ،تمرکز و توجه به ظرفیتهای ت بیقی (که
بخشییی از فرآیند بازگشییت به شییرای قبل از وقوع بالیا
اسیییت تحت تأثیر عواملی مانند اجتماعی ،اقتصیییادی،
نهادی ،زیرساختی و جامعه است ،که در پاس به تغییراتی
که پا از وقوع خ ر به وجود می آید ،اهمیت زیادی دارد
 .4بنابراین آنچه که حا ز اهمیت ا ست ،ارزیابی جوامع از
لحاظ برخورداری از شرای اجتماعی ،اقت صادی ،نهادی و
زیرسییییاختی اسییییت ،که در نتی جۀ کمبود ها و میزان
آسیبپذیریها در جوامع مشخص خواهد شد.
رسیییدن به تابآوری در برابر سیییالب در گروی وجود
برنامهریزی شهری میباشد .توانایی یک سیست زهکشی
برای واکنش ،توانایی یک من قۀ شهری برای بازیابی خود
پا از خسییارات سیییل و ه چنین قابلیت سیییسییت های
شهری برای تخلیۀ رواناب نا شی از سیالب ،سه شاخص
مه برای ارزیابی تابآوری در برابر سیالب میباشند .2
همچنین د ستیابی به تابآوری در برابر سیالب در گروی
یک برنامۀ پاسخگویی واکنش اض راری و ایجاد یک طر
کلی برای تابآور شدن شهرها از طریق تو سعۀ واحدهای
هم سایگی محله ا ست  .9د ستیابی به تابآوری در برابر
سیالب ،نیازمند تبیین معیارهایی ا ست که از طریق آنها
بتوان به ارزیابی میزان آسییییبپذیری مناطق شیییهری در
برابر سیییالب پرداخت .البته در کنار تبیین معیارها ،میزان
شدت خ ر نیز اهمیت فراوان دارد و در دورۀ بازگشت 25
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و  50ساله را میتوان برای این منظور پیشنهاد داد .21
در زمینۀ تابآوری شیییهری در برابر مخاطرات طبیعی

تأثیر در ارتقاء و بهبود تابآوری سیییاکنین دو حوضیییۀ
نمکآبرود و سردآبرود دارند.

در جامعۀ بینالمللی و در ایران م العات گوناگونی انجام
شده ا ست که در تیل به چند مورد آن ا شاره می شود؛ در
س د بینالمللی؛  7با بررسی تابآوری جوامع سنتی در
برابر بالیای طبیعی ،دریافت که جوامع سیینتی در مواجهه

همچنین  13به سییینجش و تدوین راهبرد های
تابآوری در مقابل بحران ،در بافت قدی شیییهری محلۀ
فیضآباد کرمانشییاه پرداختند که موقعیت محلۀ فیضآباد
کرمانشیاه در حالت تدافعی و در وضیعیت متوسی ی قرار

با بال یای طبیعی با اسیییتفاده از چهار بعد ماه یت خ ر،
میزان تابآوری ،ساختار فرهنگی و سیا ستهای مدیران
میتوان ند م قاو مت نشیییان ده ند .در تحقیقی دیگر 1
تابآوری شهرها و نقش ف یاهای باز در تابآوری در برابر
زمین لرزه را م ر نموده و بر نقش برنامهریزی شهری و
بر نا مه باز توانی در بازسیییازی تابآور تأک ید میک ند.
همچنین  12مورفولووی شیییهری را به عنوان یک ابزار
برای تابآوری سریع در برابر سونامی دان ستند و در شهر
تالچاهونو ش ییلی ،به این نتیجه رسیییدند که شییکل و مقر
شهر و مورفولووی آن نقش به سزایی در تابآوری در برابر
سیییو نامی دارد .برخی دیگر از محق قان  2به اد غام
تابآوری در برابر سیالب با برنامهریزی شهری میپردازند.
نتیحۀ این تحقیق نشان میدهد که چگونه تابآوری سیل
را میتوان مدلسازی کرد و با استفاده از یک شاخص چند
معیاری به نام شاخص فیایی تابآوری سیالب شهری به

دارد و مهمترین راهبرد در این زمی نه ،تدوین سییی ند
راهبردی و م شارکت نیروهای اجتماعی مؤثر در قوانین به
منظور ساماندهی بافت قدی شهری میباشد.
با توجه به م شرف بودن کوههای شمال تهران بر شهر
و کوه ستانی بودن این نواحی ،سی ست زهک شی نه تنها
روانابهای درون شیییهری را جمعآوری و انتقال میدهد
بلکه روانابهای حوضییههای برون شییهری را نیز انتقال
میدهد .و سعت حو ضۀ آبریز نواحی کوه ستانی م شرف به
شهر تهران  678کیلومترمربع میبا شد .همین امر موجب
می شود تا بروز خ ر سیل در من قه تشدید شود .از طرف
دیگر بهدلیل ارزش باالی ارا ضی شهری در شهر تهران،
حری رودخانه در بسییییاری از بازهها رعایت نشیییده که
میتواند در وقوع سییییالب خ رات جبران ناپذیری را به
سییاکنین وارد نماید  .14سیییسییت زهکشییی ،هدایت و
جمعآوری آبهای سییی حی تهران دارای پیچیدگی هایی

آن مدل دست یافت .از م العات داخلی میتوان به م العۀ
 ،19تحت عنوان ارزیابی تابآوری اقتصیییادی و نهادی
جوامع شهری در برابر سواند طبیعی (زلزلۀ محلههای شهر

ا ست که بی شتر نا شی از تو سعۀ ناهمگون شهر بوده و در
برخی تجربیات م شخص شده که سی ست و ضع موجود
جمعآوری آبهای س حی شهر تهران ،پاسخگوی شرای

تهران اشییاره کرد .نتای پژوهش نشییان میدهد قی ریه،
ستارخان ،نارمک و قلعهمرغی از نظر تابآوری اقتصادی و
نهادی به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند .در
تحقیقی دیگر  17به تبین ساختارها اجتماعی-اقتصادی
تابآوری جوامع محلی در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر
پرداختند .یافتههای تحقیق بیانگر آن اسیییت که عوامل
فردی ،اجتماعی –فرهنگی و شییایسییتگی جوامع همراه با
عوامل زیر ساختی در و ضعیت منا سبی قرار دا شته و در
عین حال نتای تحلیل مسیییر نشییان میدهد که عوامل
مدیریتی – نهادی و پا از آن عوامل فردی بیشیییترین

جدید شهر سازی نمیبا شد .افزایش س و نفوتناپذیر در
نتیجۀ تو سعه شهری ،روی هیدرولوویکی من قه را تغییر
داده و این باعث تشدید سیالبهای شهری گردیده است.
با توجه به این موارد ضروری است که چارهای برای کاهش
اثرات و خسیییارات جانی و مالی در صیییورت وقوع این
مخاطرات طبیعی در کالن شییهر تهران اندیشیییده شییود
.15
من قۀ مورد م العه در پژوهش حا ضر من قۀ  4تهران
است .سکونتگاههای واقع در این من قه همواره تحت تأثیر
سییالب شیهری به ویژه در سیالهای اخیر ،قرار داشیته و
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خسارتهای زیادی نیز به ساختمانها ،شریانهای حیاتی،
تأسیییسییات زیربنایی و  ...وارد شییده اسییت و دور از انتظار
نیست که در سالهای آتی نیز با توجه به روند رو به رشد
جمع یت و بهرهبرداری های غیر اصیییولی این من قه در
معرض آ سیب قرار گیرد .از این جهت با توجه به پتان سیل
باالی سیییلخیزی این حوضییه و خسییارات مالی و انسییانی

پارس غربی پرجمعیتترین و کاالد (کوهک ک -جمعیت
ترین مح له های من قۀ  4شیییهرداری تهران هسیییت ند.
محدودۀ من قه از طرف غرب در حدود خیابان لنگری با
من قۀ  1و در پاسیییداران با من قۀ  ،3از طرف شیییره به
حری من قۀ  4محدود میشییود .بدین ترتیب من قۀ  4با
مناطق  8 ، 7 ، 3 ، 1و  13دارای بدنۀ م شترك و همجوار

ناشی از آن ،با توجه به اطالعات به دست آمده از ادارۀ آب
من قهای برای دورۀ بازگشت  25ساله ،ضرورت م العه در
مورد عوا مل مؤثر بر ارت قاء تابآوری و نیز ارز یابی میزان
تابآوری سیییکونتگاهها نمایان میشیییود  .14بر همین
اسییاس ،هدف اصییلی تحقیق حاضییر ،بررسییی وضییعیت
مؤلفههای مرتب با تابآوری سیییکونتگاههای مسیییتقر در
من قه ا ست و در نهایت م العۀ حا ضر ق صد دارد ،تعیین

ا ست .در سمت شمال به خ  1800و حری من قۀ  1و
از طرف جنوب با مرز خیابان ر سالت با مناطق  7و 8و در
م حدودۀ خیابان دماوند با من قۀ  13م حدود میشیییود.
(شکل  . 1شهر تهران بهعنوان بخشی از گسترۀ تهران در
حال حاضییر با مناطق 22گانۀ شییهرداری ،بین مختصییات
جغرافیایی' 51° 15الی ' 51 ° 33طول شرقی و'35° 32
الی ' 35° 49عرض شییمالی واقع شییده اسییت و وسییعتی

ک ند که کدام یک از نواحی من قۀ مورد م ال عه در این
پژوهش از میزان تابآوری م لوبتری برخوردار هستند و
عالوه بر نیل به این مقصییود ،نقاط ضییعا و آسیییب پذیر
نواحی نیز م شخص شوند .این پژوهش به منظور تحلیل و
ارزیابی تابآوری حوضۀ سیالب شهری با رویکرد مدیریت
و برنامهریزی ا ستراتژی در شهر تهران طراحی شده ا ست
و نتییای آن میتوانیید راهنمییایی مییدیران شیییهری در

حدود  950کیلومتر مربع را شییامل میشییود و در من قۀ
چهار شهرداری تهران گ سلههای شیان ،کوثر ،ده نارمک
وجود دارند .از لحاظ و ومورفولوویک ،شییهر تهران شییامل
تقسیمات زیر است :ارتفاعات شمالی ،کوهپایههای شمالی،
دشیت تهران که من قۀ  4شیهرداری تهران در زمرۀ واحد
کوهپایهای قرار میگیرد (شکل . 1

تصیییمی گیری بهینه برای تقویت تابآوری کالن شیییهر
تهران در راسییی تای کاهش اثرات م خاطرات طبیعی ( به
صورت ویژه سیالب شهری باشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شییهرداری من قۀ  4با مسییاحتی معادل 61288367
متر مربع در قسمت شمال شرقی تهران قرار گرفته است.
در حال حاضر  803789نفر در این من قه سکونت دارند.
از این تعداد  413761نفر مرد و  390028نفر زن هستند
(مرکز آمار ایران . 1385 ،در این منیییییییی قه 230036
خانوار سکونت دارند .در حال حا ضر  9ناحیه و  20محله
در سییی د من قۀ 4شیییهرداری تهران وجود دارد .تهران

 .2.2روش انجام تحقیق
م العۀ حا ضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش
پیمایشی و توصیفی -تحلیلی میباشد .که به طور جداگانه
در دو بخش ارا ه میشود:
گام اول
در این پژوهش به منظور برر سی مؤلفههای اجتماعی
و اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در تابآوری شهری نخست
از طریق میدانی و پرسشنامه اقدام به جمعآوری دادههای
مورد نیاز شد .تعداد حج نمونۀ پر س شنامهها با توجه به
جمعیت من قۀ  4شهرداری تهران در سر شماری 1397
برا ساس فرمول کوکران  384نمونه برآورد شده ا ست .در
مرحلۀ بعد از هر  9ناحیۀ این من قه ،یک محله به صورت
تصادفی انتخاب گردید و سپا با توجه به سه هر محله
از کل جمعیت شییهر افرادی بهصییورت تصییادفی انتخاب
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شدند .سپا نتای پر س شنامهها وارد  spssگردید و برای
برر سی و تحلیل نتای از آزمون تحلیل واریانا یک طرفه

مقایسیییۀ میانگین ها با خروجی  spssاز ل حاظ تابآوری
اجتماعی و اقتصییادی و نهادی از آزمون توکی1اسییتفاده

اسیییتفاده شیییده .سیییپا به منظور اولویت دهی نواحی و

میشود .11

شکل .1نقشۀ مناطق  22گانۀ تهران و موقعیت منطقۀ  4تهران (ترسیم :نگارندگان)1399 ،

گام دوم
به منظور تدوین علمی و درسییییت راهبرد ها ج هت
دسییتیابی به تابآوری در برابر سیییل الزم اسییت در ابتدا
متغیرهای تأثیرگییییذار و شاخصهای ضروری شنا سایی
شیییوند و بر مبنای آنها راهبردها ارا ه گردند لذا در بخش
متغیرهای مؤثر بر میزان آسیبپذیری بافت شهر بر اساس
م العات پیشییین صییورت گرفته در این زمینه شییناسییایی
گرد ید .برای مشیییخص نمودن تأثیر مؤل فۀ کال بدی بر
تابآوری شهری از  7شاخص ا صلی تأثیرگذار بر کاهش
آسیبپذیری کالبدی شهر در برابر سیالب استفاده گردید.
این شاخصها عبارتند از( :دسترسی به مراکز بیمارستانی،

دسترسی به مراکز درمانی ،دسترسی به شریانهای اصلی
شییهر ،دسییترسییی به مراکز آتشنشییانی ،میزان فاصییله از
رودخانهها ،در صد شیب محدودۀ ساخت و ساز شهری و
نوع خاك ب ستر در محدودۀ ساخت و ساز شهری و فا صله
تا بافت فر سوده که در این م العه ا ستفاده شده ا ست.
وزن دهی شاخصها از طریق پر س شنامۀ پخش شده بین
متخصصان و مهندسان شهری مشخص و سپا با تکنیک
فرآیند تحلیل سل سله مراتبی از نرمافزار Expert Choice
وزندهی گزینه ها انجام گردید و در نهایت با اسیییتفاده از
روش ترکیب خ ی وزنی نقشۀ نهایی تابآوری کالبدی در
نواحی من قۀ  4شهرداری تهران تهیه گردید.

1

Tukey
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 .3.2مدل فرآیند تحلیل سلسه مراتبی

1

فرآیند تحلیل سل سله مراتبی رو شی ا ست مبتنی بر
دانش کارشییناسییی اسییت و برای تصییمی گیریهای چند
معیاره پیچیده ،به منظور د ستیابی به نتای علمی و قابل
قبول استفاده می شود .در این روش ،در ابتدا با استفاده از
دانش کارشناسی و مرور منابع ،لیست طویلی از متغییرها

تعیین میشییوند و سییپا اهمیت هر یک از معیارها از
طریق مقایسات زوجی بین معیارها تعیین میشود .مقیاس
وزندهی شییامل اعداد صییحید در بازۀ  1تا  9میباشیید
(جدول  ، 1که عدد یک نشییان از اهمیت برابر دو معیار
دارد و عدد  9نشان از اهمیت بسیار زیاد معیار اول نسبت
به معیار دوم دارد .8

جدول  .1ارزشگذاري شاخصها نسبت به هم 5
ارزش
ترجیحی

وضعیت مقایسه
نسبت به j

1
3
5
7
9
2و4و6و8

اهمیت برابر
نسبتاً مهمتر
مهمتر
خیلی مهمتر
کامالً مه

i

توضید
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به ه ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.
گزینه یا شاخص م لقاً  iاز  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد مثالً  ،8بیانگر اهمیتی زیادتر از  7و پایینتر از  9برای  Iاست.

2

 .4.2روش ترکیب خطی وزندار

روش ترکیییب خ ی وزندار (راب یۀ  1رای ترین
تکنیک در تحلیل ارزیابی چند معیاری اسییت .این تکنیک
روش سیییادۀ وزندهی جمع پذیر3و روش امت یازدهی 4نیز
نامیده میشییود .این روش بر مبنای مفهوم میانگین وزنی
استوار است .تحلیلگر یا تصمی گیرندۀ مستقی  ،بر مبنای
«اهمیت نسیییبی» هر معیار مورد بررسیییی ،وزن هایی به
معیارها میدهد .سپا ،از طریق ضرب کردن وزن ن سبی
در مقدار آن خ صی صه ،یک مقدار نهایی برای هر معیار به
د ست میآید .پا از آنکه مقدار نهایی هر معیار م شخص
شد ،معیاری که بی شترین مقدار را دا شته با شد منا سب
ترین جایگزین برای هدف موردنظر خواهد بود .18

راب ۀ 1

S  WiX i

که در آن  X ijمعرف نمرۀ گزینۀ  iدر ارتباط با صفت
 jو  Wiمشتمل بر یک وزن استاندارد شده است؛ به گونه
ای که وزن  Wj =1اهمیت نسبی هر صفت را به نمایش
می گذارد .با تعیین ارزش حداکثر  i=Ajاولو یتدارترین
گزینه انتخاب میشود .5

 .3نتایج
به منظور بررسی وضعیت اجتماعی-فرهنگی در من قۀ
مورد م العه ،با توجه به مرور ادبیات موضییوع  11 ،9 ،7و
 ،13همچنین شناخت و ضعیت موجود در من قۀ تحقیق،

1

Analitic Hierarchy Process, AHP
Weighted Linear (Combination),WLC
3
Simple additive weighting
4
Scoring
2
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اجتماعی-فرهنگی تدوین گردید (جدول. 2

شیییش مؤلفه جهت شیییناسیییایی میزان تابآوری در بعد

جدول  .2میانگین شاخص اجتماعی  -فرهنگی تأثیرگذار در تابآوري نواحی  9گانۀ منطقۀ 4
میانگین

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

ناحیه 6

ناحیه 7

ناحیه 8

ناحیه 9

شاخصهای اجتماعی-فرهنگی

مؤلفهها

آگاهی از ضواب و معیارهای زندگی هدفمند

3/24

3/33

3/39

3/34

3/75

3/40

3/37

3/36

3/18

اگاهی از حقوه شهروندی

3/06

3/11

3/15

3/15

3/43

3/28

3/20

3/12

2/40

همکاری و همگرایی مردم در قبل و حین سیل

3/14

3/19

3/30

3/27

3/36

3/34

3/33

3/27

3/11

سالمت روحی و روانی افراد در قبل و حین سیل

2/67

2/74

2/92

2/78

3/08

3/01

2/97

2/88

2/54

سالمت جسمی افراد در قبل و حین سیل

2/95

3/05

3/11

3/01

3/11

3/09

3/1

3/08

2/84

شناختن افراد محل زندگی

3/06

3/11

3/20

3/15

3/26

3/27

3/25

3/18

3/00

همان ور که در جدول ( 2قابل مشاهده است ،میانگین
مؤلفههای م العه شییده از حداقل  2/54در مؤلفۀ سییالمت
روحی و روانی افراد در قبل و حین سیل تا حداکثر میانگین
 3/75در مؤل فۀ آ گاهی از ضیییواب و مع یار های ز ندگی
هدفمند در نوسییان اسییت .براسییاس جدول ( 3سیی د
معناداری محا سبه شده کمتر  0/05ا ست .بر این ا ساس
مشاهده میشود که وضعیت اجتماعی  -فرهنگی در مناطق
شهری برر سی شده باالتر از حد متو س میبا شد .بدین
معنی که با توجه به حد پایین ( 2/54و حد باالی (3/75
این شاخص ،شاخص اجتماعی – فرهنگی در نواحی من قۀ

دارند .در ادامه برای بررسییی و رتبهبندی مناطق از لحاظ
تییابآوری اجتمییاعی -فرهنگی از آزمون توکی (Tukey
استفاده شد (جدول . 4
نتای محا سبات در جدول ( 4ن شان میدهد که ناحیۀ
 5من قۀ  4شیهر تهران با میانگین  3/3317م لوبترین
ناحیه از لحاظ تابآوری اجتماعی -فرهنگی بوده و ناحیۀ
 9شهر تهران با میانگین  2/8450نام لوبترین ناحیه از
لحاظ تابآوری اجتماعی  -فرهنگی میباشد (شکل . 2
به منظور بررسیی وضیعیت اقتصیادی در من قۀ مورد
م ال عه ،با تو جه به مرور ادب یات موضیییوع 13 ،11

 4تهران با میانگین ( 3/12گرایش مثبت دا شته و میتوان
چنین نتی جه گرفت که نواحی  9گا نۀ من قۀ  4تهران از
لحاظ شاخص اجتماعی-فرهنگی در و ضیعت م لوبی قرار

همچنین شیییناخت وضیییعیت موجود در من قۀ تحقیق،
هشیییت مؤلفه جهت شیییناسیییایی میزان تابآوری در بعد
اجتماعی-فرهنگی تدوین گردید (جدول . 5

جدول .3آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسۀ میانگین شاخص اجتماعی – فرهنگی
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جدول  .4نواحی اولویتدار از لحاظ تابآوري اجتماعی  -فرهنگی با استفاده از آزمون Tukey

شکل  .2نمودار اولویت بندي نواحی  9گانه شهرداري منطقه  4تهران از لحاظ تابآوري اجتماعی-فرهنگی

همان ور که در جدول ( 5قابل مشاهده است ،میانگین
مؤلفههای م العه شییده از حداقل  1/53در مؤلفۀ وضییعیت

 5من قۀ  4شییهر تهران با میانگین  3/143م لوبترین
من قه از لحاظ تابآوری اقتصیادی بوده و ناحیۀ  1شیهر

نابرابری درآمد بین اق شار مختلا تا حداکثر میانگین 3/86
در مؤلفۀ آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن در نوسان است.
نتای بررسی و رتبهبندی نواحی من قۀ  4از لحاظ تابآوری
اقتصادی در جدول ( 6نشان داده شده است.

تهران با میانگین  2/147نام لوبترین من قه از لحاظ
تابآوری اقتصادی میباشد (شکل . 3
به منظور بررسی وضعی مدیریتی – نهادی در من قۀ
مورد م العه ،با توجه به مرور ادبیات موضیییوع 4،2و ،6

نتای محا سبات در جدول ( 7ن شان میدهد که ناحیۀ

همچنین شناخت و ضعیت موجود در من قۀ تحقیق ،پن
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فرهنگی تدوین گردید (جدول . 8

مؤلفه جهت شنا سایی میزان تابآوری در بعد اجتماعی-

جدول  .5میانگین شاخص اقتصادي تأثیرگذار در تابآوري نواحی  9گانۀ منطقۀ 4
میانگین

شاخصهای اقتصادی

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

ناحیه 6

ناحیه 7

ناحیه 8

ناحیه 9

مولفهها

رضایت از استحکام مساکن

2/13

2/62

2/82

3/09

3/52

3/40

3/61

3/23

2/74

رضایت از آینده شغلی

1/67

2/91

3/14

3/07

3/34

3/31

3/21

3/19

1/53

نبود مشکل در فعالیتهای شغلی در صورت وقوع

1/91

1/72

1/85

1/97

2/88

2/94

2/51

2/63

1/98

نداشتن وابستگی به یک شغل

2/03

2/65

2/81

2/14

3/06

3/00

3/02

2/58

2/49

وضعیت نابرابری درآمد بین اقشار مختلا

1/76

2/11

2/89

1/53

2/72

2/83

2/03

1/88

1/64

رضایت از درآمد شخصی خود

2/26

2/68

3/61

3/52

3/79

3/84

2/19

3/01

2/21

میزان درآمد صرف شده در کاالهای ضروری زندگی

3/56

3/45

2/24

3/36

2/09

1/84

1/96

2/12

3/66

آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن

1/86

1/99

3/63

3/12

3/75

3/86

3/62

3/55

1/75

جدول  .6آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسۀ میانگین شاخص اقتصادي

جدول  .7نواحی اولویتدار از لحاظ تابآوري اقتصادي با استفاده از آزمون Tukey
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شکل  .3نمودار اولویتبندي نواحی  9گانۀ شهرداري منطقۀ  4تهران از لحاظ تابآوري اقتصادي

جدول  .8میانگین شاخص مدیریتی-نهادي تأثیرگذار در تابآوري نواحی  9گانۀ منطقۀ 4
میانگین
مولفهها

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

ناحیه 6

ناحیه 7

ناحیه 8

ناحیه 9

نقش نهادها و سازمانها در ارا ۀ ضواب و معیارهای مدیریتی شهری
ارا ه خدمات به صورت عادالنه از سوی نهادها
میزان ارتباط شما با نهادهای شهری
توجه به کاربری زمین از سوی نهادها
آموزش برای هدایت زندگی به سیییوی پایداری با توجه به تغییرات فرهنگی
در مدارس و نهادها

2/54
2/24
2/23
2/27

2/76
2/53
2/46
2/58

3/01
2/48
3/65
3/14

2/88
2/22
2/41
2/26

3/20
2/51
3/72
3/29

3/12
2/40
3/89
3/20

3/09
2/33
3/55
3/05

2/83
2/13
2/62
3/11

2/31
2/15
2/40
2/17

2/24

2/81

3/20

2/63

3/43

3/41

3/32

2/54

3/57

نهادی تأثیرگذار در تابآوری در مناطق شهری نشان میدهد

من قه از لحاظ تابآوری مدیریتی -نهادی بوده و ناحیۀ 1
شهر تهران با میانگین  2/30نام لوبترین من قه از لحاظ

محاسییبات انجام شییده جهت تعیین وضییعیت مدیریتی-

که میانگین مؤلفههای م العه شده از حداقل  2/13در مؤلفۀ
ارا ۀ خدمات به صیییورت عادالنه از سیییوی نهادها تا حداکثر
 3/89نقش نهادها و سییازمانها در ارا ۀ ضییواب و معیارهای
مدیریتی شهری در نو سان ا ست .شاخص مدیریتی-نهادی
تأثیرگذار در تابآوری شیییهری با مقدار معناداری کمتر از
 0/05باالتر از حد نرمال میبا شد (جدول  . 9نتای برر سی و
رتبهبندی نواحی من قۀ  4از لحاظ تابآوری مدیریتی-نهادی
در جدول  10نشان داده شده است.
نتای محاسبات در جدول ( 10نشان میدهد که ناحیۀ
 5من قۀ  4شیییهر تهران با میانگین  3/23م لوبترین

تابآوری مدیریتی -نهادی میباشد (شکل . 4
به منظور بررسیییی وضیییعیت کالبدی تأثیرگذار بر
تابآوری من قۀ  4شهرداری تهران از  7مؤلفه (دسترسی
به مراکز خدماتی و درمانی ،دسترسی به شریانهای اصلی
شهر ،فا صله از بافت فر سوده ،میزان فا صله از رودخانهها،
در صد شیب و نوع خاك ب ستر در محدودۀ ساخت و ساز
شیییهری با توجه به مرور ادب یات تحقیق و همچنین به
اطالعات موجوددر خ صوص من قۀ تحقیق ا ستفاده شده
اسیییت .سیییپا برای نمایش نحوۀ تأثیرگذاری طبقات
مختلا پارامترها را در تحلیل وضیعیت کالبدی تأثیرگذار
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بر تابآوری من قۀ  4شهرداری تهران هر یک از معیارها
بر اسییاس عملکردشییان در تولید رواناب و سیییلخیزی با

استفاده از توابع عیویت فازیسازی شدند (شکل . 5

جدول  .9آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسۀ میانگین شاخص مدیریتی-نهادي

جدول  .10نواحی اولویتدار از لحاظ تابآوري مدیریتی-نهادي با استفاده از آزمون Tukey

شکل  .4نمودار اولویتبندي نواحی  9گانۀ شهرداري منطقۀ  4تهران از لحاظ تابآوري مدیریتی-نهادي
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الف

ب

پ

ت

ث

ج

د

الا :نقشۀ استاندارد شدهی فازی فاصله تا رودخانۀ من قۀ  4تهران
ب :نقشۀ استاندارد شدۀ فازی شیب من قۀ  4تهران
پ :نقشۀ استاندارد شدۀ فازی خاك من قۀ  4تهران
ت :نقشۀ استاندارد شدۀ فازی فاصله تا فیای سبز من قۀ  4تهران
پ نقشۀ استاندارد شدۀ فازی فاصله تا مراکز درمانی و خدماتی من قۀ  4تهران
ج :نقشۀ استاندارد شدۀ فازی فاصله تا بافت فرسودۀ من قۀ  4تهران
د :نقشۀ استاندارد شدۀ فازی فاصله تا بافت فرسودۀ من قۀ  4تهران
شکل  .5نقشههاي فازي شده به منظور برآورد تابآوري کالبدي در منطقۀ  4تهران
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در ادامه روند عملیات پژوهش پا از تهیۀ الیه های
مربوط و فازیسییازی آنها ،از طریق روش  AHPاقدام به

وزندهی شییاخص شیید .نتای این وزندهی در شییکل (6
قابل مشاهده است.

شکل  .6نمایش گرافیکی وزندهی به هر کدام از معیارهاي مؤثر با نرمافزار Expert choice

در ادامه جهت مدلسییازی مکانی و پهنهبندی من قه،
وزنهای به د ست آمده از روش  WLCنق شۀ خروجی آن

به صورت زیر نمایان شد (شکل . 7

شکل  .7نقشۀ نهایی طبقهبندي شدۀ تابآوري کالبدي منطقۀ  4شهرداري تهران در برابر سیالب شهري

بر ا ساس شکل ( 7بی شتر م ساحت شهر دارای رتبۀ
تابآوری کالبدی متوس ی به باال میباشیید .به بیان دقیق
عملکرد وزن متغیرهای شاخص کالبدی سبب شده که

ق سمت شمالی و مرکزی من قۀ  4به علت قرار گرفتن در
فاصلۀ کمتر نسبت به مراکز درمانی ،آتش نشانی و ...دارای
عملکرد خوب و خیلی خوبی در حوزۀ تابآوری میبا شد.
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میزان مسیاحت هر من قه با توجه به نوع رتبه (تابآوری
خیلی ک  ،ک  ،متو س  ،خوب ،خیلی خوب ا ستفاده شد
(جدول  11و . 12

این در حالی ا ست که بخشهای جنوبی و جنوب غربی به
علت د ستر سی کمتر به مؤلفههای تأثیرگذار بر تابآوری،
دارای عملکردی ضییعیا و متوسیی میباشییند .در ادامه
جهت شییناسییایی و رتبهبندی نواحی من قۀ  4تابآور ،از

جدول  .11مناطق اولویتدار از لحاظ تابآوري کالبدي نواحی منطقۀ  4تهران بر حسب مترمربع
ناحیه

تابآوری کالبدی (مترمربع
خیلی ک (1

ک (2

نسبتا ک (3

متوس (4

خوب (5

خیلی خوب (6

1

0

0

34240/6

2586407/6

751690/5

0

2

0

0

0

2518669/8

782679/8

0

3

0

5468/03

983985/4

6367121/3

3569984/8

664/8

4

0

0

0

313751/1

3293965/6

0

5

0

0

0

486424/9

2377495/3

1134851/2

6

0

0

107456/9

1827606/6

2668427/4

446417/1

7

0

169749/1

4260668/4

3155670/8

3292695/6

1893943/6

8

0

0

16616

4832944/8

2034471/2

359075/01

9

0

0

40164/7

403966/8

1778705/7

8663842/2

جدول  .12مناطق اولویتدار از لحاظ تابآوري کالبدي نواحی منطقۀ  4تهران بر حسب درصد به کل مساحت منطقۀ 4
ناحیه

تابآوری کالبدی (درصد
خیلی ک (1

ک (2

نسبتا ک (3

متوس (4

خوب (5

خیلی خوب (6

1

0

0

0/05

4/22

1/22

0

2

0

0

0

4/11

1/27

0

3

0

0/008

0/60

10/41

5/83

0/001

4

0

0

0

0/51

5/38

0

5

0

0

0

0/79

3/88

1/85

6

0

0

0/17

2/99

4/36

0/72

7

0

0/27

6/96

5/19

5/38

3/09

8

0

0

0/027

7/90

3/32

0/58

9

0

0

0/06

0/66

2/90

14/16

بر اساس جدول  11و  0/54 ،12درصد از مساحت کل
من قۀ  4در وضیییعیت تابآوری خوب و خیلی خوب قرار
دارند .به بیان دقیقتر ،من قۀ  9با  17/07درصد مساحت

میتوان به علت برخورداری از مراکز خدماتی و درمانی و
همچنین دور بودن از رودخانههای اصییلی من قه و سییایر
عوامل دانست .از طرفی من قۀ  1و  2و  8دارای تابآوری

از کل و بعد از آن به ترتیب من قۀ  7و  5دارای وضییعیت
تابآوری خوب و خیلی خوب می باشیییند که دلیل آن را

کالبدی ضییعیاتری هسییتند و تنها  1درصیید از این دو
من قه دارای رتبۀ خوب و خیلی خوب میباشییند که علت

203

سنجش و ارزیابی میزان تابآوری در برابر مخاطرۀ سیالبهای شهری...

را میتوان در نزدیکی به رود خا نۀ اصیییلی و دور بودن از
مراکز خدماتی و درمانی همچنین وضعیت شیب و نزدیکی

در بافت فرسوده دانست (شکل . 8

شکل  .8نمودار اولویتبندي نواحی  9گانۀ شهرداري منطقۀ  4تهران از لحاظ تابآوري کالبدي

 .5بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش نشیییان میدهد که نواحی  9گانۀ
من قۀ  4تهران از لحاظ شییاخصهای م ر شییده دارای
اختالف میباشند؛ بهطوری که از لحاظ شاخص اجتماعی-
فرهنگی نواحی  3 ،5و  8به ترت یب با م یانگین ،3/33
 3/17و  3/14م لوبترین منیاطق از لحیاظ تابآوری
اجت ماعی  -فرهنگی بوده که مهمترین ع لت را میتوان
باالتر بودن س د زندگی و ضعیت فرهنگی در این مناطق
دانسییت .از لحاظ شییاخص اقتصییادی بر اسییاس  8مؤلفۀ
مربو طه ،من قۀ  6 ،5و  3به ترت یب با م یانگین ،3/14
 3/12و  2/85م لوبترین نواحی از لحییاظ تییابآوری
اقتصییادی بوده و حاکی از این اسییت که مرفهترین نواحی
هسیییتند که شیییامل محالت تهران پارس غربی ،شیییرقی،
نارمک و شمیران نو میباشد .از لحاظ تابآوری مدیریتی -
نهییادی نیز نواحی  5و  6بییا میییانگین  3/23و 3/20
م لوبترین نواحی از لحاظ تابآوری مدیریتی  -نهادی
بودهاند .در تابآوری کالبدی نیز با توجه به ساختار من قه
و با اسییتفاده از روشهای  WLCو  AHPمشییخص گردید

که نواحی  9و  7دارای وضیییعیت تابآوری کالبدی خوبی
هسیییتند ولی نواحی  8و  1و  2از وضیییعیت مناسیییبی
برخوردار نیسیییت ند که ع لت را میتوان در نزدیکی به
رودخانۀ اصلی ،فاصله تا مراکز درمانی و خدماتی من قه و
وضعیت شیب نامناسب دانست .بنابراین ضروری است که
برنامهریزان و مسییئوالن امور شییهری با توجه به نیاز هر
من قه و به صورت ریز مقیاس برای آن من قه برنامهریزی
نموده تا در هنگام بروز مخاطرات کمترین آسیییب به هر
بخش وارد آید ،یا به ب یانی دیگر برای هر من قه و هر
بخش براسییاس کاسییتیهای آن برنامهریزی نموده تا در
برابر سییواند و مخاطرات تابآور باشیید .بر همین اسییاس
اقدامات پیشیییگیری کننده از وارد آمدن خسیییارات و یا
تابآوری در برابر سییییل در این من قه میبایسیییت در
اولویت برنامهریزی دسییت اندرکاران این شییهر قرار گیرد.
این نتای با تحقیق  23م ابقت دارد به طوری که این
تحقیق نشیییان داد؛ وجود راب ۀ منسیییج بین سیییاختار
کالبدی در بافت پیرامون رودخانۀ چشیییمه کیله شیییهر
تنکیییابن و افیییزایش تیییابآوری کالبدی شهر تنکابن در
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 بر این اسییاس پیشیینهاد میگردد که.تابآوری تأثیردارند
 ورزشی و آموزشی برای هدایت جمعیت،نهادهای فرهنگی
.بهسیییوی سیییبک زندگی پایدار و تابآور تقویت گردد
همچنین با تشیییکیل انجمنهای مختلا سییی د آگاهی
ساکنان ن سبت به تأثیرپذیری فرهنگی و رواب اجتماعی
ساکنان بر کاهش آسیبپذیری افزایش یابد و در نهایت از

 بنابراین با کارب سیییییت ا صیییییول و.برابر سیالب ا ست
، میتوان از طریق برنامهریزی،راهبردهیییای تدوین شیییده
طراحی و اجرای ساختار مناسب بافت پیرامیونی رودخانیۀ
 ب یه بهب یود عملکرد شهر به هنگام سیل،چش یمه کیل یه
.دست یافت
 شییاخص اجتماعی،24 همچنین بر اسییاس تحقیق

 نوآوری و آموزش برای ای جاد جام عهای تابآور،دانش
.استفاده گردد

بیشترین میانگین و شاخص اقتصادی کمترین میانگین را
 این در حالی ا ست که.در بین شاخصهای تابآوری دارد
 شییییاخصهییای مختلفی بر میزان4 در نواحی من ق یۀ
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