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 های شهریآوری مناطق شهری در برابر سیالبسنجش و ارزیابی میزان تاب

 (مطالعه موردی: شهر ارومیه) 
 

 1*قاسم فرهمند، 1منیژه قهرودی تالی ،1شهریارخالدی
 ، ایرانتهران ،دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای طبیعی،  .1

 

 (08/08/97پذیرش مقاله: تاریخ   14/07/97)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چكیده
سیالب متضمن کاهش اثرات و خطرات است، اما حذف اثرات و خطرات تقریباً ناممکن است. دلیل این امر،  مدیریت

ها است. یکی از راهکارهای کاهش اثرات در برابر مخاطرات، های مالی و دانش محدود و اندک ما انسانمحدودیت

تأثیر عوامل آوری در برابر بالیای طبیعی، تحتدهد که ارتقاء تابمطالعات نشان میآوری است. بررسی پیشینه تاب

همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختارهای یاد شده  اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی قرار دارد. بر

ظ هدف کاربردی و از لحاظ مطالعه حاضر به لحاشناسی آوری شهر ارومیه در برابر سیالب شهری است. روشبر تاب

فرهنگی،  -آوری اجتماعیهای پژوهش نشان داد که از لحاظ تابباشد. یافتهیمتحلیلی  –روش پیمایشی و توصیفی 

شهر ارومیه با  5منطقه، از لحاظ اقتصادی و مدیریتی، منطقه  ترینمطلوب( 30/65شهر ارومیه با میانگین ) 3منطقه 

همچنین از لحاظ  باشد.یم آوری اقتصادی و مدیریتیمنطقه از لحاظ تاب ترینلوبمط( 64/32و  74/24میانگین )

شهر ارومیه به علت برخورداری از امکانات زیرساختی بهتر )دسترسی به مراکز درمانی،  4آوری کالبدی منطقه تاب

باشد. در نهایت یمالب شهر آوری کالبدی در برابر سیمنطقه از لحاظ تاب ترینمطلوب و...( نشانی، بیمارستانیآتش

شهر ارومیه  4منطقه و منطقه  ترینمطلوبشهر ارومیه  3نشان داد که منطقه  هاشاخصبندی میانگین کل جمع

 باشد.یمآوری در برابر سیالب شهری منطقه از لحاظ تاب تریننامطلوب
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 مقدمه
ترین و مصیبت آمیزترین مخاطرات از معمول 1سیالب

طبیعی است که جهان امروز با آن مواجه است. این 

دیگری  اقلیمی مخاطره بیش از هر پدیده هیدرو

(. NOAA, 2009) آوردخسارت و تخریب به بار می

گیرند و میلیاردها یمها زندگی هزاران نفر را یالبس

کنند. در یموال انسان وارد تومان خسارت به ام

درصد از  30مقایسه با سایر بالیای طبیعی، حدود 

ی اقتصاد هاخسارتدرصد از  33مرگ و میرها و 

 ,Campana et alشود )یمجهانی را این مخاطره سبب 

(. عوامل متعددی در بروز سیل در یک منطقه 2001

 مؤثر است. وقوع سیل عالوه بر اینکه تابع وقایع اقلیمی

 بارندگی زمانی مکانی و توزیع شدت، مقدار، یژهوبه

آبخیز  حوضه مختلف هاییژگیو تأثیرتحت است،

 است. افزایش نیز انسان دخالت و اراضی کاربری مانند

 و شهرسازی از ناشی که حوضه نفوذ ناپذیر سطوح

 طوربه است، نفوذپذیر یهاخاکبر  هاسازه انواع احداث

 جذب به که قادر فوذپذیرن سطوح میزان از طبیعی

 این تغییرات، اصل .کاهدیمهستند،  بارندگی از بخشی

 و تمرکز زمان شدن کوتاه حوضه، زهکشی توسعه

بود  خواهد حوضه هایسیالب آبدهی افزایش شدت

(Taheri et al, 1996 ،به بیان دیگر افزایش جمعیت .)

گسترش تأسیسات صنعتی، کمبود مکان برای ساخت 

در کالن شهرها، باعث شده تا تغییرات  اًخصوصو ساز 

ی آبریز ایجاد شود. هاحوضهشدیدی در مورفولوژی 

و  هارودخانههمچنین تسطیح زمین، تجاوز به حریم 

ها، باعث تغییر الگوی زهکشی طبیعی و جاری یلمس

شود )سپهر و کاویان، یمشدن جریان در سطح شهر 

خیزی  (. این مسئله منجر به تشدید خطر سیل1393

نگه داری  یهاینههزو آب گرفتگی معابر و افزایش 

شهر شده و خسارات احتمالی جانی و مالی را افزایش 

 گسترشمطالعات انجام شده،  اساسبرداده است. 

شهرها در حوضه آبریز، سبب افزایش سطوح نفوذ 

حجم رواناب و سیالب، کاهش زمان  ناپذیر، افزایش

ی و تغییر کیفیت اهلحظتمرکز، افزایش دبی حداکثر 

گردد )حسین زاده و جهادی طرفی، یمسیالب 

گیری کننده مورد (. اگر چه برخی اقدامات پیش1386

استفاده قرار گرفته است، اما واقعیت این است که 

کامل جلوگیری کرد.  طوربهتوان از پیامدهای بالیا ینم

یرقابل غزیرا برخی از این بالیا دارای اشکال بزرگ 

ینی هستند. بنابراین باید ظرفیت و توان بپیش

ساکنین برای مقاومت و زندگی در کنار بالیا را بهبود 

المللی ینببخشید. در مقابل این موقعیت، استراتژی 

سازمان ملل برای کاهش بالیا، ایجاد تاب آوری جوامع 

در برابر بالیای طبیعی را جزو اهداف خود قرار داده و 

در نظر گرفته  2015 – 2005ی هاسالآن را برای 

ی وقوع هاچالش ترینمهم(. از Zhou, 2010) است

باشد که یمبه حالت اولیه  سیالب چگونگی بازگشت

تأثیر عوامل اقتصادی، بخشی از فرآیند بازگشت تحت

فرهنگی، زیرساختی، مدیریتی و شرایط  –اجتماعی

روحی و روانی خود خانوارهای آسیب دیده، بخشی 

شود، که به یمایط مدیریت دولتی مربوط دیگر به شر

 ,Adger)شود یممجموعه این عوامل تاب آوری گفته 

. تاب آوری در برابر آسیب پذیری بیشتر بر (2000

ها و جوامع های مثبت تأکید دارد و امروزه دولتجنبه

کنند با ارتقاء تاب آوری در برابر بالیای تالش می

ی در مناطق دارای طبیعی شرایط را برای بهبود زندگ

خطر افزایش دهند. یکی از شهرهای که احتمال آسیب 

باشد مراتب باالتر میپذیری در برابر سیل در آن به

ریزی بلند مدت را باشد که لزوم برنامهشهر ارومیه می

طلبد. شهر ارومیه بر روی واحدهای زمین شناسی می

مختلفی از قبیل رسوبات آبرفتی، ماسه سنگ، مارن، 

هایی از مارن یهالنگلومرا و سنگ آهکی با میان ک

هایی از شمال ها قسمتشکل گرفته است. رشته کوه

اند. یکی از غرب تا جنوب ارومیه را احاطه کرده

های مهم هیدرولیکی در گستره شهر ارومیه، عارضه

باشد که از ارتفاعات جنوبی شهر رودخانه شهرچای می
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شت ارومیه را که سرچشمه گرفته و در حال حاضر د

شهر ارومیه در آن قرار گرفته طی کرده و به دریاچه 

دو ساحل این  ریزد که شهر ارومیه در هرارومیه می

رودخانه گسترش قابل توجهی داشته است. افزایش 

سال اخیر  50برابری گستره شهر ارومیه در  20حدود 

به علت توسعه ساخت و سازهای شهری و  بررسی 

-شناسی، توپوگرافی و زمین ریختساختارهای زمین

دهد که توسعه ساخت و شناسی شهر ارومیه نشان می

ای و مرتفع سازهای شهری در این مناطق کوهپایه

های طبیعی و در نتیجه تغییر سبب از بین رفتن آبراهه

شرایط هیدروژئولوژیکی شده است. لذا همین عوامل 

های شهری و عواقب و احتمال وقوع خطر سیالب

برد و های ناشی از آن را در این شهر باال میسیبآ

همین امر سبب شده است که در این پژوهش میزان 

تاب آوری شهر ارومیه را در برابر مخاطره طبیعی 

)سیل(، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. بنابراین 

های هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری شاخص

ی( در تاب آوری )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبد

با  باشد. به بیان دیگرشهر ارومیه در برابر سیالب می

پژوهش حاضر در راستای توجه به اهمیت موضوع، 

سنجش و تدوین راهبردهای تاب آوری شهر ارومیه، 

 اهداف خود را به این صورت مشخص نموده است:

ترین عامل در تاب آوری شهر ارومیه شناسایی مهم-

 بیعی )سیل(در برابر مخاطره ط

گذار در تاب آوری اولویت بندی معیارهای تأثیر-

 محدوده مورد مطالعه

ارزیابی تاب آوری کالبدی شهر ارومیه در برابر -

 سیالب و شناسایی نقاط آسیب پذیر

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
های بزرگ نظریه پردازان معتقدند بسیاری از تمدن

 ی قدیمیراتورامپتاریخ از جمله مایاها، مینوس و 

وسیله دشمنانشان و گسترش ها در نهایت بهمصری

سالی، زلزله، سونامی و مانند آن تأثیرات سیل، خشک

(. از دیدگاه مدرن، Fagan, 1999اند )زانو در آمدهبه

که به آسیا  2004پیامدهای وقایع سونامی دسامبر 

ضربه وارد کرد، غیرقابل تصور است )بیش از سیصد 

ر یک لحظه با حمله حجم زیاد آب از بین هزار نفر د

، تررفتند( اما این میزان در بافت تاریخی گسترده

منحصر به فرد یا رکورد شکن نیست زیرا در ارتباط با 

های دیگری هم وجود دارد بالیای طبیعی نمونه

(Coppola, 2007)  (1)جدول. 

 

 : اطالعات مربوط به وقوع چند بالی مرگبار تاریخ1جدول 

 
 (Coppola, 2007منبع: )
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 طبیعی بالیای در موجود هایظرفیت به توجه با

 وقوع صورت در که دارد نگرانی وجود این همیشه

 در که بگذارند برجای را پیامدهای متفاوتی توانندمی

 ها نشانبررسی اما است جبران غیرقابل موارد از برخی

 وعوق اثرات کامل طوربه تواننمی چند هر که دهدمی

گیری از توان با بهرهبرد، می بین از را بالیای طبیعی

هایی مدیریتی زمان رسیدن به حالت عادی را تکنیک

 تر و در واقع جوامع محلی را تاب آور کرد.کوتاه

 تاب آوری

 "به معنای  Resilioاز لغت التین  2کلمه تاب آوری

استخراج شده  "3طور ناگهانی عقب نشینی کردنبه

چه هنوز در اینکه این کلمه ابتدا در چه است، اگر 

ای استفاده شده است اختالف نظر وجود دارد. رشته

های تاب آوری ترین شاخصولی اتفاق نظر بر مهم

وار توضیح داده صورت خالصهوجود دارد که در ذیل به

  .شده است

تاب آوری اجتماعی به ظرفیت تاب آوری اجتماعی: 

ها و شرکت آگاهانه در بهافراد برای یادگیری از تجر

یادگیری در تعامل با محیط اجتماعی و فیزیکی اشاره 

جای تمرکز بر این رویکرد به .(Herrera, 2006دارد )

های سازگاری آن های جامعه به ظرفیتپذیریآسیب

 کند.توجه می

 عنوانبه اقتصاد، در تاب آوریتاب آوری اقتصادی: 

 برابر در وامعو ج افراد ذاتی سازگاری و واکنش

کاهش  به قادر را هاآن که طوریبه است؛ مخاطرات

 سازد مخاطرات از ناشی بالقوه هایزیان و خسارات

(Rose, 2004). 

 فیزیکی هایویژگی بعد این در نهادی: تاب آوری

 به دسترسی محلی، نهادهای تعداد جمله ها ازسازمان

 داوطلب، و افراد آموزش دیده و نیروها اطالعات،

 هنگام به مدیریت بحران، هایدستورالعمل به پایبندی

و  بازدارنده مقررات و قوانین مقررات، و قوانین بودن

 تعامل مساکن، ساز و ساخت امر در ویژهبه تشویقی

 از رضایت دولتی، نهادهای و با مردم محلی نهادهای

 ینحوه و مسئولیت پذیری نهادها نهادها، عملکرد

ساختار سازمانی،  نظیر سوانح به پاسخگویی یا مدیریت

 (.Tierney, 2007شود )ارزیابی می

آوری کالبدی به واکنش تابآوری کالبدی: تاب

ها، جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهگاه

واحدهای مسکونی، تسهیالت سالمتی و زیر ساختی 

ها به زیر ها و وابستگی آنمانند خط لوله، جاده

یگر اشاره دارد. همچنین در بعد کالبدی های دساخت

سیب دیدگان بعد از آ هایی برایعالوه بر تأمین سرپناه

کالبد قبل از وقوع  وقوع بحران، به اصولی برای طراحی

 (.1390شود )رفیعیان و همکاران، بحران پرداخته می

امروزه برای درک  ی تاب آور:خصوصیات جامعه

آور مطالعات  های و خصوصیات جوامع تابویژگی

ای مطالعه 4زیادی صورت گرفته است برای نمونه کایا

ترین استراتژی بهبود تاب شناسایی مطلوب»با عنوان 

آوری اکولوژیکی در برابر سیل در مناطق آسیب پذیر 

اکولوژیکی، انجام داد و به این نتیجه رسید که مسائل 

 -1مدیریت در تاب آوری بسیار حائز اهمیت است؛ 

های وارده از یک خطر ها و ضربهی تحمل شوکتوانای

که خطر تبدیل سانحه نگردند )بنابراین  یاگونهبه

توانایی برگشت  -2دهد(. احتمال شکست را کاهش می

به عقب پس از سانحه )بنابراین بتواند عواقب شکست 

امکان و فرصت برای تغییر و  -3را کاهش دهد(. 

مورد نیاز برای  پذیرش پس از سانحه )بنابراین زمان

بهبودی و همچنین مقدار آسیب پذیری را کاهش 

های تاب آور با تأکید دهد(. لذا برای ایجاد سکونتگاه

بر نقش مدیران محلی، اشکال مختلف سرمایه نقش 

های دارند که سرمایه اجتماعی با تأکید بر مؤلفه

های ، یکی از انواع سرمایهها و هنجارهااعتماد، شبکه

 (.Caia et al, 2011ر است )گذاتأثیر

 پیشینه پژوهش

در زمینه تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی 

المللی و در ایران مطالعات گوناگونی در جامعه بین

انجام شده است که در ذیل به چند مورد آن اشاره 
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و همکاران  5المللی؛ لئونشود؛ در سطح بینمی

شهری  ( در پژوهشی با عنوان مورفولوژی2014)

یک ابزار برای تاب آوری سریع در برابر  عنوانبه

سونامی مطالعه موردی: تالچاهونو شیلی، به این نتیجه 

رسد که شکل و مقر شهر و مورفولوژی آن نقش یم

در  6گیالردبسزایی در تاب آوری در برابر سونامی دارد. 

تاب آوری جوامع  "با عنوان  2007ای در سال مطالعه

انجام داده و به این  "بر بالیای طبیعیسنتی در برا

نتیجه رسید که جوامع سنتی در مواجهه با بالیای 

طبیعی با استفاده از چهار بعد ماهیت خطر، میزان تاب 

های مدیران آوری، ساختار فرهنگی، و سیاست

(؛ در 2010) 7توانند مقاومت نشان دهند. آلنمی

ر تاب پژوهشی تاب آوری شهرها و نقش فضاهای باز د

آوری در برابر زمین لرزه را مطرح نموده و بر نقش 

ریزی شهری و برنامه باز توانی در بازسازی تاب برنامه

(؛ در 2005) 9و کامپنال 8کند، وایلآور تأکید می

ای با عنوان تاب آوری شهری، به موضوعات مطالعه

آن ریزی توجه داشته و هویت شهری، باز توانی و برنامه

دانند و فرآیند باز آوری شهرها مؤثر میدر تاب  را

توانی در جوامع تاب آور از طریق احیای سریع 

ها، یادآوری گذشته و عملکردها، دوباره سازی ویرانی

درس آموزی از آن در راستای بهبود شرایط و توسعه 

نمایند. در ایران نیز مطالعات آینده را مطرح می

یژه تاب وگوناگونی در خصوص تاب آوری شهری به

های آوری در برابر زلزله صورت گرفته است که از نمونه

(؛ تحت عنوان 1392توان به مطالعه رضایی )آن می

ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در »

های ی محلهبرابر سوانح طبیعی مطالعه موردی: زلزله

های دهد که محلهنتایج پژوهش نشان می« شهر تهران

ستارخان، نارمک و قلعه مرغی از نظر تاب قیطریه، 

های اول تا آوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبه

(؛ در 1395چهارم قرار دارند. معظمی و همکاران )

سنجش و تدوین راهبردهای تاب »ای با عنوان مطالعه

آوری در مقابل بحران، در بافت قدیم شهری مطالعه 

دهد که نشان می «موردی: محله فیض آباد کرمانشاه

موقعیت محله فیض آباد کرمانشاه در حالت تدافعی و 

ترین راهبرد در در وضعیت متوسطی قرار دارد و مهم

این زمینه، تدوین سند راهبردی و مشارکت نیروهای 

منظور ساماندهی بافت اجتماعی مؤثر در قوانین به

( 1393باشد. رمضان زاده و همکاران )قدیم شهری می

 -تبیین ساختارها اجتماعی»ی تحت عنوان در پژوهش

اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بالیای 

های طبیعی با تأکید بر سیالب مطالعه موردی: حوضه

 «گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کالردشت

های تحقیق بیانگر آن است که عوامل فردی، یافته

با عوامل فرهنگی و شایستگی جوامع همراه  –اجتماعی

زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار داشته و در عین 

دهد که عوامل حال نتایج تحلیل مسیر نشان می

نهادی و پس از آن عوامل فردی بیشترین  –مدیریتی 

تأثیر در ارتقاء و بهبود تاب آوری ساکنین دو حوضه 

 آبرود و سردآبرود دارند.نمک

 

 محدوده مورد مطالعه

گانه های چهاردهاز شهرستان شهرستان ارومیه یکی

استان آذربایجان غربی است که در قسمت میانی 

استان قرار گرفته است. شهرستان ارومیه از شمال به 

شهرستان سلماس، از جنوب به شهرستان نقده و 

مهاباد، از شرق به دریاچه ارومیه و از غرب به مرز ایران 

ان و شود. شهر ارومیه مرکز شهرستترکیه محدود می و

 18نیز مرکز استان آذربایجان غربی است که در فاصله 

 4درجه و  45کیلومتری دریاچه ارومیه، در مختصات 

دقیقه عرض  33درجه و  37دقیقه طول شرقی و 

کیلومتر و به  70ای به طول شمالی در داخل جلگه

)مهندسین مشاور  کیلومتر قرار گرفته است 30عرض 

ر در آخرین سرشماری ین شه(. ا1392طرح و آمایش، 

( دارای 1395ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران )

که در مجموع در باشد نفری می 736224جمعیت 

منطقه از مجموعه مناطق این شهر گسترده  پنج

 اند.شده
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 : موقعیت سیاسی شهر ارومیه در کشور ایران1شكل 

 1396مأخذ: ترسیم نگارندگان، 

 مواد و روش تحقیق
ه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش مطالع

باشد. در این پژوهش تحلیلی می –پیمایشی و توصیفی

اجتماعی و اقتصادی و  ایهمؤلفهمنظور بررسی به

گذار در تاب آوری شهری نخست از طریق نهادی تأثیر

های مورد میدانی و پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده

ها با توجه به سشنامهپر نمونهتعداد حجم  نیاز شد.

اساس بر 1395ت شهر ارومیه در سرشماری جمعی

نمونه برآورد شده است. در مرحله  323فرمول کوکران 

صورت تصادفی بعد از هر منطقه شهری، یک محله به

انتخاب گردید و سپس با توجه به سهم هر محله از 

صورت تصادفی انتخاب کل جمعیت شهر افرادی به

م، برای مشخص نمودن تأثیر مؤلفه شدند. در روش دو

شاخص اصلی  8آوری شهری از  کالبدی بر تاب

گذار بر کاهش آسیب پذیری کالبدی شهر در تأثیر

از  هاشاخصبرابر سیالب استفاده گردید، وزن دهی 

طریق پرسشنامه پخش شده بین متخصصان و 

مهندسان شهری مشخص و سپس مناطق تاب آور در 

  برابر سیل مشخص شدند.

 

 های تحقیقیافته
)شناسایی  منظور دست یابی به هدف پژوهشبه

مناطق تاب آور در برابر مخاطره طبیعی سیل( از دو 

روش متفاوت استفاده شده است. نخست اقدام به 

فرهنگی، اقتصادی و  -سنجش تاب آوری اجتماعی

طور که در باال ذکر شد نهادی، شد. همان –مدیریتی 

اساس میزان سهم جم جامعه برحنمونه از  323تعداد 

جمعیت مناطق نسبت که کل جمعیت شهر، در هریک 

از مناطق پخش شد که نتایج آن در ذیل ذکر شده 

 است.

گذار بر فرهنگی تأثیر –تحلیل وضعیت اجتماعی 

 تاب آوری مناطق شهری

فرهنگی در  –منظور بررسی وضعیت اجتماعی به

 د )جدولمناطق مورد مطالعه، شش مؤلفه انتخاب ش

(. محاسبات انجام شده برای تعیین سطح وضعیت 2

دهد که فرهنگی مناطق شهری نشان می –اجتماعی 

در  12/2های مطالعه شده از حداقل میانگین مؤلفه

زندگی تا حداکثر میانگین  مؤلفه شناخت افراد محله

در مؤلفه آگاهی از ضوابط و معیارهای زندگی  81/3

لفه همکاری و همگرایی در هدفمند در نوسان است. مؤ

بین مردم در قبل و حین سیل، با کمترین دامنه 

ترین عنوان مطلوب، به61/0 تغییرات میانگین یعنی

فرهنگی مناطق مختلف  –مؤلفه در شاخص اجتماعی 

همچنین مؤلفه آگاهی از  شهر ارومیه مشخص گردید.

ضوابط و معیارهای زندگی هدفمند با دامنه تغییرات 

ترین عنوان نامطلوبسایر مناطق شهری به در 43/1

 فرهنگی معرفی شد. –مؤلفه در شاخص اجتماعی 
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 گذار در تاب آوری مناطق شهریفرهنگی تأثیر -گین شاخص اجتماعی : میان2جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

های شاخص میانگین کل مؤلفه 3اساس جدول بر

هری ارومیه برابر فرهنگی در تمام مناطق ش –اجتماعی

( 12/2است که بیشتر از میانگین نظری ) 01/3با 

باشد. همچنین سطح معناداری محاسبه شده کمتر می

شود که وضعیت است. بر این اساس مشاهده می 05/0

فرهنگی در مناطق شهری بررسی شده  –اجتماعی 

باشد. بدین معنی که با توجه باالتر از حد متوسط می

( این شاخص، 81/3( و حد باالی )12/2به حد پایین )

فرهنگی در مناطق شهری ارومیه  –شاخص اجتماعی 

توان ( گرایش مثبت داشته و می01/3با میانگین )

گانه شهر ارومیه از  5چنین نتیجه گرفت که مناطق 

فرهنگی در وضیعت مطلوبی  –لحاظ شاخص اجتماعی 

بندی مناطق از در ادامه برای بررسی و رتبه قرار دارند.

 10فرهنگی از آزمون توکی –لحاظ تاب آوری اجتماعی 

نشان  4استفاده شد. نتایج محاسبات در جدول 

، 30/65شهر ارومیه با میانگین  3ه دهد که منطقمی

 –ترین منطقه از لحاظ تاب آوری اجتماعی مطلوب

شهر ارومیه با میانگین  4فرهنگی بوده و منطقه 

منطقه از لحاظ تاب آوری  ترین، نامطلوب34/60

 باشد.فرهنگی می –اجتماعی 
 

 فرهنگی –: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین شاخص اجتماعی 3جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

  Tukeyفرهنگی با استفاده از آزمون  –: مناطق اولویت دار از لحاظ تاب آوری اجتماعی 4جدول 

 
 1396محاسبات نگارندگان،  مأخذ:
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تحلیل وضعیت اقتصادی تأثیرگذار بر تاب آوری 

 مناطق شهری

منظور بررسی وضعیت اقتصادی در مناطق شهری از به

مؤلفه تأثیرگذار در تاب آوری اقتصادی استفاده شد  8

(. محاسبات انجام شده جهت تعیین وضعیت 5)جدول 

یانگین دهد که ماقتصادی در مناطق شهری نشان می

 در مؤلفه 78/1های مطالعه شده از حداقل مؤلفه

در مؤلفه  77/3رضایت از آینده شغلی تا حداکثر 

آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن در نوسان است. 

مؤلفه آگاهی از کمیت و کیفیت مسکن با بیشترین 

ترین مؤلفه ( نامطلوب91/1دامنه تغییرات میانگین )

ی مناطق شهری در اقتصادی تأثیرگذار در تاب آور

باشد، در حالی که مؤلفه نبود مشکل شهر ارومیه می

در فعالیت شغلی در صورت وقوع سیل با کمترین 

ترین مؤلفه ( مطلوب9/0دامنه تغییرات میانگین )

اقتصادی تأثیرگذار در تاب آوری مناطق شهری در 

 شهر ارومیه است.

 آوری مناطق شهری : میانگین شاخص اقتصادی تأثیرگذار در تاب5جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

های شاخص میانگین تمام مؤلفه 6اساس جدول بر

اقتصادی تأثیرگذار در تاب آوری مناطق شهری ارومیه 

باشد که بیشتر از میانگین نظری می 63/2برابر 

( است و شاخص اقتصادی تأثیرگذار در تاب 53/2)

باشد. به بیان می آوری شهری باالتر از حد نرمال

( و حد باالی 78/1تر با توجه به حد پایین )دقیق

های ( شاخص )اقتصادی(، میانگین تمام مؤلفه77/3)

( 63/2اقتصادی در مناطق شهری ارومیه با میانگین )

گرایش منفی داشته، بدین معنی که گرایش به حد 

پایین نسبت به گرایش به حد باال بسیار شدیدتر است 

گانه شهر  5ن چنین نتیجه گرفت که مناطق تواو می

ارومیه از لحاظ شاخص اقتصادی در وضیعت نامطلوبی 

بندی قرار دارند. همچنین در ادامه اقدام بررسی و رتبه

فرهنگی شد.  –مناطق از لحاظ تاب آوری اجتماعی 

دهد که منطقه نشان می 7نتایج محاسبات در جدول 

ترین منطقه مطلوب، 74/24شهر ارومیه با میانگین  5

شهر  4از لحاظ تاب آوری اقتصادی بوده و منطقه 

ترین منطقه از نامطلوب ،36/21ارومیه با میانگین 

 باشد.لحاظ تاب آوری اقتصادی می

 
 : آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین شاخص اقتصادی6جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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  Tukeyولویت دار از لحاظ تاب آوری اقتصادی با استفاده از آزمون : مناطق ا7جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

نهادی تأثیرگذار بر  –تحلیل وضعیت مدیریتی 

 تاب آوری مناطق شهری

نهادی تأثیرگذار  –منظور بررسی وضعیت مدیریتی به

(. 8مؤلفه استفاده شد )جدول  5آوری از بر تاب

 –انجام شده جهت تعیین وضعیت مدیریتی محاسبات 

آوری در مناطق شهری نشان نهادی تأثیرگذار در تاب

های مطالعه شده از حداقل دهد که میانگین مؤلفهمی

 سویبه زندگی هدایت برای در مؤلفه آموزش 99/1

 و مدارس در فرهنگی تغییرات به توجه با پایداری

 با شما ارتباط ندر مؤلفه میزا 72/3نهادها، تا حداکثر 

 ارتباط شهری در نوسان است. مؤلفه میزان نهادهای

شهری با بیشترین دامنه تغییرات  نهادهای با شما

 -ترین مؤلفه مدیریتی ( نامطلوب60/1میانگین )

آوری مناطق شهری در شهر نهادی تأثیرگذار در تاب

 کاربری به که مؤلفه توجه باشد، در حالیارومیه می

هادها با کمترین دامنه تغییرات میانگین ن توسط زمین

نهادی تأثیرگذار  -ترین مؤلفه مدیریتی ( مطلوب59/0)

 آوری مناطق شهری در شهر ارومیه است.در تاب

 
 نهادی تأثیر گذار در تاب آوری مناطق شهری -: میانگین شاخص مدیریتی 8جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

های شاخص ین تمام مؤلفهمیانگ 9اساس جدول بر

آوری مناطق شهری نهادی تأثیرگذار در تاب -مدیریتی

باشد که کمتر از میانگین نظری می 71/2ارومیه برابر 

نهادی تأثیرگذار در  -( است و شاخص مدیریتی88/2)

باشد. به بیان تر از حد نرمال میآوری شهری پایینتاب

حد باالی ( و 99/1تر با توجه به حد پایین )دقیق

نهادی(، میانگین تمام  -( شاخص )مدیریتی72/3)

های اقتصادی در مناطق شهری ارومیه با مؤلفه
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( گرایش منفی داشته، بدین معنی که 71/2میانگین )

گرایش به حد پایین نسبت به گرایش به حد باال بسیار 

توان چنین نتیجه گرفت که مناطق شدیدتر است و می

نهادی  -لحاظ شاخص مدیریتیگانه شهر ارومیه از  5

در وضیعت نامطلوبی قرار دارند. همچنین بررسی و 

 –بندی مناطق از لحاظ تاب آوری اجتماعی رتبه

شهر  5دهد که منطقه نشان می 10فرهنگی در جدول 

ترین منطقه از لحاظ ، مطلوب64/32 ارومیه با میانگین

شهر  4نهادی بوده و منطقه  -آوری مدیریتیتاب

ترین منطقه از نامطلوب ،23/30ه با میانگین ارومی

 باشد.نهادی می -لحاظ تاب آوری مدیریتی

 
 نهادی –: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین شاخص مدیریتی 9جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

  Tukeyاده از آزمون نهادی با استف -: مناطق اولویت دار از لحاظ تاب آوری مدیریتی10جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

تحلیل وضعیت کالبدی تأثیرگذار بر تاب آوری 

 مناطق شهری

آوری گذار بر تابمنظور بررسی وضعیت کالبدی تأثیربه

مؤلفه )دسترسی به مراکز  7مناطق شهری ارومیه از 

بیمارستانی، دسترسی به مراکز درمانی، دسترسی به 

نشانی، ی اصلی شهر، دسترسی به مراکز آتشهاشریان

ها، درصد شیب محدوده میزان فاصله از رودخانه

ساخت و ساز شهری و نوع خاک بستر در محدوده 

 2های )شکل ساخت و ساز شهری( استفاده شده است

  .(3و 
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 های اصلی شهر، مراکز آتش نشانی: )از راست به چپ( نقشه شعاع عملكرد مراکز درمانی، مراکز بیمارستانی، شریان2شكل 

 1396مأخذ: ترسیم نگارندگان، 

 

 
 ها: نقشه نوع خاک بستر محدوده ساخت و ساز شهر، نوع شیب بستر محدوده ساخت و ساز شهر، فاصله از رودخانه3شكل 

 1396مأخذ: ترسیم نگارندگان، 
 

های در ادامه روند عملیات پژوهش پس از تهیه الیه

ق مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل مربوط، از طری

، اقدام به وزن دهی Fuzzy ANPای شبکه

 .(11ها شد )جدول زیرشاخص
 

  Fuzzy ANPهای مؤلفه کالبدی با استفاده از مدل : اوزان نهایی برای هرکدام از زیر شاخص11جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

منطقه، بندی سازی فضای و پهنهدر ادامه جهت مدل

را در  Fuzzy ANPهای به دست آمده از مدل وزن

همپوشانی کرده و  weighted overlayجعبه ابزار 

 صورت زیر نمایان شد.نقشه خروجی آن به
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 ی فازیاشبكه: نقشه نهایی تاب آوری کالبدی مناطق شهری ارومیه در برابر سیالب شهری با استفاده از مدل تحلیل 4شكل 

 1396گارندگان، مأخذ: ترسیم ن

 

بیشتر مساحت شهر دارای گرید  4اساس شکل بر

باشد. به بیان آوری کالبدی متوسط به باال میتاب

یرهای شاخص کالبدی سبب متغدقیق عملکرد وزن 

شده که قسمت شمالی شهر ارومیه به علت قرار 

گرفتن در فاصله بیشتر نسبت به مراکز درمانی، آتش 

خیلی ضعیف در حوزه  نشانی و... دارای عملکرد

ی است که مرکز شهر به در حالباشد. این آوری میتاب

های تأثیرگذار بر علت دسترسی بهتر به مؤلفه

آوری، دارای عملکردی مطلوب و خیلی خوب تاب

بندی مناطق باشند. در ادامه جهت شناسایی و رتبهیم

تاب آور، از میزان مساحت هر منطقه با توجه به نوع 

ب آوری خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، گرید )تا

اساس (. بر13و  12( استفاده شد )جدول خیلی خوب

از مساحت کل شهر ارومیه در  54/0، 13و  12جدول 

آوری کالبدی قرار دارد. به بیان وضعیت متوسط تاب

شهر ارومیه به علت برخورداری از  4تر، منطقه دقیق

های تأثیرگذار همراکز بیمارستانی، درمانی و سایر مؤلف

آوری کالبدی دارای وضعیت متوسط به باال بر تاب

از مساحت آن یعنی  42/0درصد( که  99باشد )می

آوری کالبدی در متر مربع از لحاظ تاب 12464023

وضعیت خوب و خیلی خوب قرار دارد. اما 

آوری کالبدی، ترین منطقه از لحاظ تابنامطلوب

درصد از  09/0که باشد شهر ارومیه می 2منطقه 

متر مربع( در وضعیت  5622453مساحت این منطقه )

آوری ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارد و همین امر تاب

ترین رده از بندی در پایینباعث شده از لحاظ رتبه

 آوری کالبدی قرار گیرد.لحاظ تاب

 بر حسب متر مربع Fuzzy ANPاستفاده از مدل  آوری کالبدی در برابر سیالب با: مناطق اولویت دار از لحاظ تاب12جدول 

مأخذ

 1396: محاسبات نگارندگان، 
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 بر حسب درصد  Fuzzy ANPآوری کالبدی در برابر سیالب با استفاده از مدل : مناطق اولویت دار از لحاظ تاب13جدول 

 
 1396مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

 بحث و نتیجه گیری
آوری جامعه در برابر امروزه مطالعات در مورد تاب

بالیای طبیعی از جایگاه مناسبی برخوردار است زیرا 

در این زمینه مطالعات زیادی در جهان صورت گرفته 

است که هدف بیشتر این مطالعات بهبود وضعیت 

آوری ساکنین در راستای مدیریت ریسک تاب

ترین مخاطرات باشد. یکی از مهممخاطرات طبیعی می

باشد که سالیانه عالوه ان سیل میطبیعی در سطح جه

بر هزینه مادی باعث از بین رفتن و کشته شدن 

بسیاری از جانداران )انسان و حیوانات( در سایر نقاط 

دهد که های پژوهش نشان میشود. یافتهجهان می

های مطرح گانه این شهر از لحاظ شاخص 5مناطق 

طوری که از لحاظ باشند بهشده دارای اختالف می

شهر  5و  3فرهنگی، منطقه  –شاخص اجتماعی 

ترین مطلوب 27/64و  30/65ارومیه با میانگین 

فرهنگی بوده که  -آوری اجتماعیمناطق از لحاظ تاب

توان در هم زبانی، هم قوم ترین علت آن را میمهم

بودن )کرد( و... در این مناطق دانست که باعث افزایش 

است. از لحاظ  های این شاخص شدهمیانگین مؤلفه

شهر ارومیه با میانگین  1و  5شاخص اقتصادی، منطقه 

ترین مناطق از لحاظ مطلوب 08/24و  74/24

آوری اقتصادی بوده و حاکی از این است که تاب

ترین مناطق شهر ارومیه هستند که بیشتر در مرفه

اند. از لحاظ جهت غرب و جنوب غربی شهر گسترده

شهر ارومیه  1و  5مناطق  نهادی -آوری مدیریتیتاب

ترین مناطق از مطلوب 12/32و  64/32با میانگین 

باشند. از لحاظ نهادی می -لحاظ تاب آوری مدیریتی

شهر ارومیه  3و  4آوری کالبدی، مناطق تاب

آوری در برابر سیل ترین منطقه از لحاظ تابمطلوب

باشند که تمامی مساحت این دو منطقه در گرید می

توان اند که علت آن را میباال قرار گرفته متوسط به

دسترسی بهتر این مناطق به مراکز درمانی و 

... نسبت به دیگر مناطق  نشانی وبیمارستانی، آتش

اساس میانگین هر بندی نهایی برذکر کرد. اما جمع

شهر ارومیه از لحاظ  3شاخص نشان داد که منطقه 

تر هر مطلوبآوری در برابر سیل از سایر مناطق شتاب

شهر ارومیه علیرغم وضعیت خوب  4بوده و منطقه 

ترین منطقه از لحاظ کالبدی، در مجموع نامطلوب

باشد. بنابراین ضروری است آوری در برابر سیل میتاب

ریزان و مسئوالن امور شهری با توجه به نیاز که برنامه

صورت ریز مقیاس برای آن منطقه هر منطقه و به

نموده تا در هنگام بروز مخاطرات کمترین ریزی برنامه

دیگر برای هر  آسیب به هر بخش وارد آید، یا به بیانی

ریزی های آن برنامهاساس کاستیمنطقه و هر بخش بر

نموده تا در برابر سوانح و مخاطرات تاب آور باشد. بر 

همین اساس اقدامات پیشگیری کننده از وارد آمدن 

رابر سیل در این شهرستان آوری در بخسارات و یا تاب

ریزی بایست در اولویت برنامهو شهر ارومیه می

اندرکاران این شهر قرار گیرد. بر این اساس دست

 پیشنهادهای زیر قابل ذکر است:
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تقویت نهادهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی برای -

سوی سبک زندگی پایدار و هدایت جمعیت به

 آوری در برابر مخاطرات طبیعیتاب

افزایش سطح آگاهی ساکنان نسبت تأثیرپذیری -

فرهنگی و روابط اجتماعی ساکنان بر کاهش آسیب 

 هاپذیری، از طریق تشکیل انجمن

های مسئول افزایش هماهنگی و ملزم ساختن سازمان-

 در امر مدیریت بحران

استفاده از دانش، نوآوری و آموزش برای ایجاد -

 ای تاب آورجامعه

ها، نواحی و های تخلیه محلهتهیه نقشه و طرح-

های اسکان موقت مناطق شهری، همراه با محل

 شهروندان

تأمین امکانات حیاتی و خدماتی )بیمارستان و مراکز -

 درمانی( در هر منطقه با توجه به میزان جمعیت 

های هر توزیع فضاهای باز متناسب در درون بافت-

 منطقه جهت استقرار نیروهای امدادی و همچنین

 برپایی اسکان موقت

 پانوشت
1.Flood 

های یستمسیرمستقیم غتاب آوری راهی برای درک رشد  .2

توان تاب آوری را یم باشد، همچنینیمبوم شناسی 

معیاری برای توانایی سیستم برای جذب تغییرات در حالی 

مقاومت قبلی دارد تعریف کرد ) فنی و همکاران،  که هنوز

1395 :88.) 

3.Back to jump 

4.Caia 

5.Leon  

6.Gaillard 

7.Allan 

8.Vale 

9.Campanella 

10.Tukey 
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