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 های اقلیمی در شهر ورامین آوری شهری با تأکید بر جنبه تاب

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پور***اکبر شمسیسپیده بازرمان*، عبداهلل فرجی**، علی 

 

 15/09/1399                                                تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                   

 14/04/1400                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکیده  
هتا  طبیعتی   بتر عنارتر پ پدیتده   که اثرگذارترین مراکز جمعیتی انسانی بر محیط طبیعی هستتند، بته همتان میتزان رر برا    شهرها همچنان 

آپر  آن رر برابر تغییر اقلیم پ مخاطرات محیطتی است . هتدژ پت پهک پاکتاپ       ها  مهم شهر پایدار، تابپذیر هستند. از مؤلفه آسیب
آپر  اقلیمتی آن است . پرامتین از     هتا  متؤثر رر تتاب   ( پ تعیین شتاص  ANPا  )لیل شبکهآپر  شهر پرامین با رپش فرایند تح تاب

 کننتده  یناز مناطق عمده تتمم  پهوا  گرم پ صشکآب باشهرها  اقمار  ماررشهر تهران رر رش  جنوبی تهران رر مجاپرت رش  کویر 
آپر  اقلیمی شهر پرامتین بتا استتفاره از    ها  مرتبط با تاب اص ها پ ش ترین مؤلفه موار غذایی پایتخ  اس . رر مطالعه حاضر ابتدا مهم

ریز  شتهر ، محیطتی پ   نفر از کارشناسان پ متخصصان حوزه برنامه 44ها  میدانی پ مصاحبه با ا ، برراش   کتابخانه -مطالعات اسنار 
ا  پ توجه به مراحل رپش فرایند تحلیل شتبکه  شهر  با استفاره از رپش رلفی پ از طریق پرسشنامه استخراج گررید. سپس با  پهوا آب
آپر   مبتنتی بتر تتاب    ANPتهیه گررید. مدل  ANPتبع آن مدل مفهومی  پ به  بند ها پ اطالعات اپلیه طبقه شهر پرامین، راره ها  ی گیپ

شتد.   پتحلیتل  یته تایج حارل تجزتولید پ ن Super Decisionsافزار  شاص  با استفاره از نرم 33اقلیمی شهر پرامین شامل چهار مؤلفه پ 
هتا    آپر  اقلیمی شهر پرامین مربوط به جمعی  ساکن رر ستکونتااه  رهد، باالترین اپلوی  رر تاب نشان می ANPآمده از  رس  نتایج به

اجتماعی -فه اقتصار از مؤل 213/0پ مهاجرت با  22/0شریفا( با پزن نرمال شده بانو پ رهتپه، سکینهغیررسمی )شامل عمرآبار، لرآبار، گل
شده قارر بته تتممین مستکن رر     گیرر پ مهاجران جذب نشین را رربرمیاس . با توجه به اینکه شهر پرامین سهم بزرگی از جمعی  حاشیه
 همچنین اس . مهمها رر برابر تغییرات اقلیمی بسیار  آپر  این سکونتااهبازارها  رسمی نیستند، افزایک توانمندساز  پ ارتقاء سطح تاب

 رر ضتمن شور. شور شدن منابع آب رش  تهدید می پها  زیرزمینی آب سطحاف   باشرایط تغییر اقلیم  رراز جنبه محیطی شهر پرامین 
ها  زیرزمینی، فرپنشس  زمین از تهدیدها  بتزر  رشت  پرامتین    فراپان آب سفره تخلیهرپیه پ پ برراش  بیپسیع ها  زراعی زمین

کاربر  اراضی بیالن انرژ  سطحی پ  توجه به مهاجرپذیر  پرامین، رشد فیزیکی شهر پ تغییر پ تبدیل گسترره پوشک/با  ی اس . ررنها
 رهد.چرصه آب منطقه را تغییر می

 .ا ، شهر پرامینآپر  اقلیمی شهر، شهر پایدار، تغییرات اقلیمی، تحلیل شبکه تاب کلمات کلیدی:

 م انسانی، رانشااه زنجان، زنجان، ایران.وو  رکتر  رانشااه علجرانش *
 انسانی، رانشااه زنجان، زنجان، ایران.** استاریار رانشااه علوم 

 shamsipr@ut.ac.ir ه جغرافیا، رانشااه تهران، تهران، ایران.*** رانشیار رانشکد
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 مقدمه   
آپر  شهر  امرپزه شاید مدیری  شتهر  بتدپن   تاب

برسد،  به نظرتوجه به مبحث اثرات تغییر اقلیم ناکارآمد 
ها  مهم شهرها  پایتدار، توجته بته     زیرا یکی از مؤلفه

ها  تغییتر اقلتیم پ   آپر  رر مقابتل پیامتد   موضوع تتاب 
ها  مدیری  شهر  برا  کاهک انتشتار گازهتا     برنامه

آپر  رر مقابتتل  ا  پ نیتتز ستتازگار  پ تتتاب   گلخانتته
تغییرات اقلیم، افزایک رما، کاهک بارندگی پ تمثیر ایتن  
موضوعات بر منابع آب پ مدیری  منابع است . شتهرها   

از  پهتوایی  باید بتوانند رر زمان مواجهه بتا تغییترات آب  
راه تقوی  توان احیاء پ بازساز  صور، رر برابر صطرات 

 (.Carmin et al, 2013: 16رپزافزپن مقاپم  کنند )
تغییرپتذیر  بتاال  عنارتر پ     هتا، گتزارش  بر استا  

بینتی   پهوایی سبب گرریده تا امکان پتیک ها  آبپدیده
هتا  گرمتا پ سترما،     ها  سیالبی پ سناین، متوج  بارش

پتتذیر  بارهتتا کتتاهک پ آستتیبپ گررپغ یستتال صشتتک
افزایک یابد. این حوارث تهدیتدها  بزرگتی رر زمینته    

شور که بتیک   آب، غذا پ انرژ  رر شهرها محسوب می
برنتتد  از نیمتتی از متتررم جهتتان رر آن بتته ستتر متتی    

(Douglass, 2013:10.) 
(، میزان قدرت 2011 1سورجان پ همکاران)بنا به نظر 

هتا مترتبط    یر  آنپتذ  پ اهمی  شهرها به میتزان آستیب  
ها باید بر مبنا  یک تفکتر منطقتی رر    اس ، بنابراین آن

راستتتا  تتتدپین راهبررهتتا  متتدیریتی متتؤثر رر حتتوزه 
ها  مخرب طبیعی اقدام نماینتد  صطرات ناشی از پدیده

پ ررنتیجه امکان بهبور پضعی  شهرها بر مبنا  تتدپین  
ها  سازمانی پ راهبررهتا  کتاهک صطترات     چارچوب
ا رپیکرر صاص نسب  به سازگار  با تغییترات  شهر  ب

ستاز ، شترایط را    اقلیمی پ راهبررها  مربتوط بته آرام  
(، IPCC) یمفراهم آپرند. شورا  بین رپلتتی تغییتر اقلت   

توانایی یک سیستم اجتمتاعی یتا محیطتی    »آپر  را  تاب

همتان ستاصتار اپلیته پ     که یرر جذب اصتالالت، ررحال
پ ظرفیت  ستازگار  بتا     یرهت  عملکرر، ظرفی  سازمان

کنتد. ایتن    تعریت  متی  « کند استر  پ تغییر را حفظ می
 شناصتی پ کاهک ریسک  تعری  با تعاری  علوم زیس 

 

(. همچنین مفاهیم UNISDR, 2012: 3سازگار  رارر )
کته بتا    راره است  ها  ریاتر نشتان    آپر  رر زمینه تاب

پهوایی رر مناطق بزر  شهر  نیز مترتبط   سازگار  آب
 (.Wardekker et al, 2010: 996) اس 

پهتتوا  آپر  بتته ستتازگار  آب کتتاربرر مفهتتوم تتتاب
شهر  کمک صواهتد کترر تتا بته نقتاط ضتع  رپش       

بینی پ پیشایر  رسیدگی کنند پ برا  تغییر اقلتیم   پیک
 (. ررپاقتع بحتث   Prasad et al, 2008: 32) آماره شوند

 

آپر  بتتدپن ررم مفتتاهیم ستتازگار ،    رربتتاره تتتاب 
پذیر  پ تغییرات اقلیمی ناق  اس . اگر تعری   آسیب
آپر  توانایی بهبور اصتالالت ناشی از یک رپیتدار   تاب

پهتوایی پ   بحث تغییترات آب  منفی اس ، رر این مورر
ستتاز  پ راهبررهتتا  ستتازگار  بتترا   همچنتتین آمتتاره

افرار  که کمتر توانایی توستعه پ اجترا  یتک راهبترر     
 پتذیر(،   مثتال جمعیت  آستیب    عنوان آپر را رارند )به تاب

 

آپر  تغییتترات  ضتترپر  استت . رر ارتبتتاط بتتا تتتاب  
ریز  محلتی   پهوایی تجربه عملی محدپر  با برنامه آب

برا  سازگار  شهر  رر ارپپا پ آمریکا  شمالی انجام 
 Birkmann et al, 2010:185; Lowe et) شده است  

al, 2009: 33.) 
ها  رر پاستتب بتته نیتتاز انطبتتار شتتهر  رر شتتهر     

، 2008توستتعه آستتیا، بنیتتار راکفلتتر رر ستتال    ررحتتال
 پهتوایی را رر ره شتهر    ها  انطبتار تغییترات آب   برنامه

 

 5کشورها  هند، اندپنز ، تایلند پ پیتنام رر یک رپره 
سال طول کشید(، تمسیس کترر پ آن   7ساله )که متعاقباً 
پهتوایی نامیتد.    آپر  رر برابر تغییرات آب را شبکه تاب

ات سازگار  رر شهرها  آستیایی، بتر استتفاره از    مطالع
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پهتوایی رر تعیتین صطترات آتتی پ      هتا  آب  بینتی  پیک
شناسایی اقدامات صاص رر پاسب بته ایتن متورر تمکیتد     

(. Asian development Bank, 2011: 25رارر )
عنتوان عنارتر   همچنین بر نقک یارگیر  پ حکمرانی به
 Armitageرر )ارلی مدیری  پایدار سازگار  تمکید را

et al, 2010: 167آپر  (، شهرها  تتاب 2011) 2(. نیومن
شهرها  »را یک مفهوم مرتبط جدید برا  به پیک بررن 

هتا    تغییراتی که باید شهرها رر چتالک  یلهپس به« پایدار
هتا   محیطی مانند تغییرات اقلیمی پ کمبتور منتابع بتا آن   

را بتا  آپر  کنتد. اپ شتهرها  تتاب    سازگار شوند، بیان می
کند؛ شهر با انترژ    هف  نمونه الاو  شهر توری  می

پذیر، شهر بدپن کربن، شهر پراکنده، شتهر رشتد    تجدید
محتور پ شتهر    یابنده طبیعی، شهر بوم کارا، شتهر مکتان  

 پنقل پایدار. حمل
پی ه برا  تضمین قابلی  زیستن، شهرها  پایدارتر، به

  رر هتا  شتهر  رارن پویایی طبیعی به پاکتنک سیستتم  
آپر  شتهر   برابر تغییرات زیستی محیطی نارش تتاب 

بته  با تمرکز بر مسائل طبیعی پ اقلیمی است ؛ بنتابراین،   
ها  فزاینتده رر پتی افتزایک مختاطرات پ     نارانی رنبال

هتا پ همتوار کتررن مستیر توستعه      مدیری  بهتر بحران
آپر  ایجار شد که هتدژ ارتلی آن   پایدار، نارش تاب

هتا پ کتاهک   متع رر برابتر بحتران   افزایک ظرفیت  جوا 
توانتتد آپر  متتیپتتذیر  استت . ازآنجاکتته تتتابآستتیب
رفتتاه انستتانی رر حتتال پ آینتتده باشتتد،   کننتتده ینتضتتم

توان ضتمن  رپیکرر  ضرپر  اس  که به کمک آن می
ها مستیر رشتد پ   پذیر  پ افزایک ظرفی کاهک آسیب

 توسعه پایدار را هموارتر کرر.
استتان   یجنتوب شترق  تر  کیلتوم  40شهر پرامین رر 

تهران ازجمله شهرهایی اس  که با رشد باال  جمعیت   
هتا  نتاموفق رپبترپ بتوره     ریتز  شهر  همراه با برنامه

هتا  کشتاپرز  استتان    عنوان یکی از قطتب اس  که به

، گررپصتام،  یستال  هتایی هماننتد صشتک   تهران؛ پدیده
ها  زیرزمینی پ فرپنشس  امواج گرمایی، اف  تراز آب

عنوان یکی از مراکز جتابب جمعیت  مهتاجر پ    ن بهزمی
ها  هتوا شتاید   افزایک فراپانی رپزها  رصدار آلورگی

ایجتار   رپ یتن ها  متعدر قرار رهتد. ازا شهر را رر چالک
بستتتر مناستتب بتترا  کتتاهک صطتترات پ ستتازگار  بتتا 

آپر تواند رر ایجار یک شهر تابپهوایی میتغییرات آب
هتا    هدژ شناص  مؤلفته  مؤثر باشد. پ پهک حاضر با

. شتتده استت آپر  محیطتتی شتتهر پرامتتین ارائتته  تتتاب
آپر   بنتد  عوامتل متؤثر بتر تتاب      شناسایی پ اپلویت  

توانتتد رر  اقلیمتتی از طریتتق فراینتتد تحلیتتل شتتبکه متتی 
ها  شهر  رر ایجار بستر  مناسب  توانمندساز  برنامه

پهوایی برا  کاهک صطرات پ سازگار  با تغییرات آب
آپر پ پایدار مؤثر باشد. هدژ  جار یک شهر تابپ نیز ای

آپر بورن شهر پرامتین رر برابتر    این مطالعه بررسی تاب
 بته رنبتال  مسائل محیطی پ اقلیمی اس . تحقیق حاضتر  

 ها  زیر اس :یافتن پاسب برا  پرسک
آپر  شهر  پرامتین بتا   ها  مؤثر بر تابشاص ال : 

 ها  اقلیمی کدامند؟تمکید بر جنبه
آپر  هتا بیشتترین تتمثیر را رر تتاب    دام شتاص  کب: 

 ها  اقلیمی رارند؟شهر  پرامین با تمکید بر جنبه
 ادبیات موضوع
رر زمینته   1973توستط هالینتد رر     آپر مفهوم تاب

رر کنفتترانس هیوگتتو رر ژاپتتن  اکولتتوژ  ارائتته شتتد.  
رر  هتتا گانتته چتتارچوب اجرایتتی آنهتتا  پتتنج اپلویتت 

طرات معرفی شد )هیوگتو،  آپر  شهرها رر برابر ص تاب
(، رر پتت پهک صتتور یتتک    2013) 3(. جبتتارین 2005

ریز   نام چارچوب برنامه چارچوب مفهومی ابتکار  به
کنتد   ارائه پ بیان متی  RCPF 4آپر  شهر  با عنوان تاب

ا  از  آپر  شتهر  طیت  گستترره    ریز  تتاب   که برنامه
اقتصار، اجتماع، فضتا پ عوامتل فیزیکتی پ اکولتوژ  را     
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پ یتک ررم   یوستهپ هم ل شده که تمام این مفاهیم بهشام
رهنتد. رر مطالعته    آپر  شهر  را ارائه می جامع از تاب

(، بتتا استتتفاره از متتدل مفهتتومی آلبرتتتی 1392 ،پریتتور)
گیر  رر رپره بررسی مشتاهده  تحوالت ساصتار  چشم

کاهک فضاها  سبز پ باز، تغییراتتی بتر    یجهشد که ررنت
ایتمند  ساکنین، تنتوع زیستتی پ   کیفی  هوا پ آب، رض

نتورپز  پ  ). شتده است   صتدمات اکوسیستتمی ایجتار    
ها  اجتماعی متؤثر   (، رر سنجک مؤلفه1396 ،همکاران
بته   AHPشهر تهران، بتا رپش   12آپر  منطقه  رر تاب

هتا پ عوامتل متؤثر پرراصتنتد. نتتایج       شناسایی شتاص  
گتذار  ها  سازنده پ اثر مطالعه نشان رار که از بین مؤلفه

هتا    فرهنای، شتاص  پی گتی  -آپر  اجتماعی بر تاب
آپر  محتالت   جمعیتی بیشترین اثر را رر افتزایک تتاب  

هتا    (، مؤلفته 1396 ،پ همکتاران  محمد ). راشته اس 
هتتا   آپر  نهتتار  پ اجتمتتاعی رر ستتکونتااه   تتتاب

. نایستتر ستتنندج را انجتتام رارنتتد  صورانایختتته شتتهر 
گیتر  از  پ با بهره FANP 5 (، با رپش1397 ،جاللیان)

ا  لندس ، معیارها پ عوامتل متؤثر بتر    تصاپیر ماهواره
شهر تهران را آپر  کاربر  اراضی منطقه چهار ماررتاب

آپر  ارزیابی کرر. نتیجه مطالعه رر ارزیابی میتزان تتاب  
کالبد  شهر تبریز رر برابر زلزله نشان رار شهر تبریز رر 

پتذیر است    ار آستیب برابر زلزله به لحاظ کالبتد  بستی  
بتتا بررستتی پضتتعی    (.1398)رپستتتایی پ همکتتاران، 

آپر شتتهر باقرشتتهر رر برابتتر مختتاطرات محیطتتی  تتتاب
مشتتخ  شتتد کتته از میتتان ابعتتار کالبتتد ، اجتمتتاعی،  

محیطتی رارا  بیشتترین   -اقتصار ، نهار ، بعد کالبتد  
آپر  شتتهر  باقرشتتهر استت  میتتزان اهمیتت  رر تتتاب
زاره رلیتتر  پ حستتن) .(1398 )زرکتتانی پ همکتتاران، 

ها  ریار پ پهشتاران  یافته بر اسا (، 1398همکاران 
منافلویان پ ). آپر  شهر  پرراصتندبه تبیین مفهوم تاب

آپر  ( رر سنجک عوامل مؤثر بتر تتاب  1398همکاران 

گیر  از پهوایی شهر تبریز، با رپش تاپسیس پ بهرهآب
آپر  ان عوامتتل اثرگتتذار بتتر تتتاب  نظتترات متخصصتت 

پهوایی شهر تبریز را بررسی کررند پ نتیجه گرفتنتد  بآ
استتتفاره از ترابتتر  عمتتومی پ تتتممین امنیتت  غتتذایی   

پهتوا  شتهر تبریتز    آپر  آبعوامل رر تتاب  ینتر مهم
هستند. مطالعته حاضتر بتا رپش پیماشتی پ استتفاره از      

، ییپهتوا  هتا  آب ضمن تمکیتد بتر جنبته    ANPتکنیک 
ر  پرامتتین آپر  شتتههتتا  متتؤثر رر تتتاب شتتاص 

شور. جامعه آمار  این پت پهک گترپه   بند  میلوی پا
شتنا  پ  شامل مدیران شهر ، اساتید اقلتیم  ینمتخصص
 ریزان شهر  رر گرپه رلفی هستند.برنامه

است  کته     آپر  یک مفهتوم چندبعتد  ازآنجاکه تاب
محیطی، اجتماعی، اقتصار ، زیرساصتی »ابعار آن شامل 

آن بایتتد ایتتن ماهیتت    استت ، رر مطالعتتات« پ نهتتار 
بورن آن رر نظر گرفته شور پ تمتام ابعتار بتا      چندبعد

هتایی رر نظتر   هم بررسی شوند پ رر هر بعتد شتاص   
 ی آپر  رر آن بعد پ ررنهاگرفته شور که رر ایجار تاب

آپر  کلی اثرگذار است . رر تحقیتق حاضتر بتا     رر تاب
گیتر  از نظترات   توجه به مطالعتات میتدانی پ بتا بهتره    

سئوالن شهر  پ مرپر  بتر منتابع مطالعتاتی گذشتته،     م
آپر  متؤثر باشتند   توانتد بتر تتاب   هایی که متی شاص 

فهرس  شتد پ رر قالتب پرسشتنامه میتان گترپه رلفتی       
آپر شناستایی  ها  تابشاص  پسیله ینتوزیع شد تا بد
آپر  توانند رر هر بعتد تتاب  هایی که میشوند. شاص 

 .باشندمی 1 مارهش اثرگذار باشند به شرح جدپل
 روش تحقیق

این پ پهک از لحاظ هدژ، از نوع تحقیقات کاربرر  
 بتته ارائتته رپشتتی جدیتتد رر   ستتو یتتکاستت ؛ زیتترا از 
هتتا  ارتتلی  رهتتی بتته مؤلفتته بنتتد  پ پزن زمینتته رتبتته

آپر  پرراصتتته پ از ستتو  ریاتتر نتتتایج آن بتترا   تتتاب
گتذاران حتوزه شتهر      گیتران پ سیاست    آگاهی تصمیم
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ها بر مبنا  تلفیتق تکنیتک    رارر. گررآپر  رارهکاربرر 
 Super Decisionsافتزار   ، بتا نترم  ANPرلفتی پ رپش  

)تصتویر   رشتو انجام گرف  که رر ارامه توضیح راره می
 (.1شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتخاب گروه دلفی و ساخت مدل
بته   ANPفرایند انجام تحقیق به رپش تلفیق رلفتی پ  
. شتده است   طرر مختلفی توسط پ پهشاران پیشتنهار  

استتا  پ پایتته تکنیتتک رلفتتی بتتر ایتتن استت  کتته نظتتر 
بینتی آینتده    زه علمی رر متورر پتیک  متخصصان هر حو

هتا    ترین نظتر است ؛ بنتابراین بترصالژ رپش     رائب
تحقیتتق پیمایشتتی اعتبتتار رپش رلفتتی نتته بتته تعتتدار    

کننتتدگان رر تحقیتتق بلکتته بتته اعتبتتار علمتتی    شتترک 
کننتتده رر پتت پهک بستتتای رارر.   متخصصتتان شتترک 

نفتر پ رر   20تتا   5کنندگان رر تحقیتق رلفتی از    شرک 
شتوند. حتداقل تعتدار     نفتر را شتامل متی    50موارر  تا 
کننتدگان بستتتای بته چاتونای طراحتتی رپش     شترک  

است .    ا اندیشی رپمرحلته  تحقیق رارر. رلفی نوعی هم
مرحله اپل شامل توزیع پرسشنامه با هدژ رریاف  نقطه 
نظرات اپلیه از طی  پسیعی از کارشناسان یتک حتوزه   

پر  پ آ هتا جمتع   شور. رر مرحله رپم، پاستب  صاص می
کننتدگان رر   جه  اظهارنظر مجدر بترا  همته شترک    

شتور. رلفتی رپش مناستبی بترا       پرسی ارجاع متی  همه

 نهادی زیرساختی اقتصادی -جتماعیا بعد بعد محیطی جامعه آماری

 متخصصین

تغییرات رما، بارش، 
، یسال آلورگی هوا، صشک

کیفی  پ کمی  آب، تنوع 
ها  گیاهی پ گونه

جانور ، جه  بار، رانک 
پ فرپنشس  زمین، منابع 
انتشار کربن، حوزه آبریز 

 منطقه

رشد جمعی ، ساصتار سنی پ 
جنسی، توسعه مناطق رنعتی، 
رررد جمعی  ساکن رر اماکن 
غیررسمی، رپابط همسایای، 
پضعی  تحصیالت، اشتغال، 

غلی، ررآمد، رضای  پ امنی  ش
افرار تح  پوشک بیمه، 

 مهاجرت

سرانه فضا  سبز، کیفی  سیستم آب پ فاضالب شهر ، 
جنس، عمر، کیفی  معابر پ بناها، رسترسی به مراکز ررمانی 
-پ صدماتی، توجه به جه  بار غالب رر ساص  سکونتااه

ها پ کارصانجات، تعدار مراکز بهداشتی پ ررمانی، تراکم 
ها  ه، پجور سیستمساصتمان، صوررپها  فرسور
ها  زیرساصتی، تغییر پ جایازین، میزان مقاپم  شبکه
اماکن غیررسمی، تعدار   ساز تبدیل کاربر  اراضی، مقاپم
ها، رررد محالت پوش صیابان طبقات ساصتمان، رند ک 

 رارا  باف  فرسوره

رپابط ساکنان با نهارها  محلی پ اجتماعی، میزان 
-با مفاهیم تغییرات آبآگاهی شهرپندان رر ارتباط 

ها  آموزشی، ها  تشویقی، برنامهپهوایی، سیاس 
ها  آموزشی ها  مدیری  انرژ ، برنامهسیاس 

برا  افزایک جمعی  تح  پوشک بیمه، استفاره از 
ها پ نهارها  مرتبط ترابر  عمومی، تعدار سازمان
آپر رر رعای  ها  الزامبا مدیری  بحران، سیاس 

ز ، میزان مشارک  رر نهارها  قوانین شهرسا
 ساز  مساکن.ها  مقاپمغیررپلتی، برنامه

 آوری شهر ورامین و ارزیابی تابآور  های تاب ابعاد و متغیرهای پژوهش در شناسایی شاخص. 1ج

 

  

 

 

 پژوهششماتیک محل انجام  نمودار. 1ت
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آپررن یک تصویر کلی از موارر  است  کته رر    رق  به
یک حوزه صاص رر حال رخ رارن اس . ارسال مجتدر  

شتور کته    کنندگان، باعتث متی   ها برا  شرک  پرسشنامه
ینتی آینتده آن حتوزه    ب نوعی اجماع نظر رر متورر پتیک  

حارل گررر. نحوه اعمال این رپش رر پ پهک حاضتر  
بور کته ابتتدا بتا مطالعته منتابع موجتور پ        رورت ینبد

معیتتار  60هتتا  احتمتتالی تعتتدار    آپر  مؤلفتته جمتتع
شتتده رر اصتیتتار کارشناستتان حتتوزه شتتهر،     فهرستت 

شناسی پ جغرافیتا  شتهر  قترار گرفت ؛ ستپس       اقلیم
کارشناسان مرتبط بتا موضتوع    پرسشنامه برا  44تعدار 

عنوان صبره ارسال شد. رر مرحله بعتد از کارشناستان    به
کمیتتی ستاعتی    9ررصواس  شد که با توجه به مقیا  

 .ها  فهرس  شده امتیاز رهند به شاص 
هتای متقابتل،    ای، تنظیم وابستتیی ساخت مدل شبکه

 ANPانجام مقایسات زوجی با روش 
هتتا  متتؤثر رر اص تعیتتین شتت بتترا رر مرحلتته رپم 

پهتوایی بتا   هتا  آب آپر  شهر  با تمکید بر جنبته  تاب
رتورت یتک   مسئله بته  نخس ، ANPاستفاره از رپش 

ترستیم   Supper Decisionافزار ا  رر نرمنمورار شبکه
پ سپس رپابط پ پابستای ررپنی میان هر سطح تعیتین  
پ بعد مقایسات زپجی انجتام شتد. بختک راهبترر  پ     

کته   طتور   بته گیرر.  ر این مرحله شکل میاساسی مدل ر
. رر پ پهک حاضتر ایتن    شورانجام میمقایسات زپجی 

-چهار معیار محیطی، اجتمتاعی  -1مقایسه زپجی میان؛ 
 بیتان  برا اقتصار ، زیرساصتی پ نهار  با کنترل هدژ 
مقایسته   -2تمثیر چهار مؤلفه نستب  بته هتدژ است ،     
اقتصتار ،  -یزپجی میان چهار معیار محیطتی، اجتمتاع  

زیرساصتی پ نهتار  بتا کنتترل یتک مؤلفته کته بیتانار        
مقایسته   -3، شده اس پابستای ررپنی چهار معیار بکر 

هتا  هتر مؤلفته نستب  بته مؤلفته       زپجی میان شاص 
هتا بتر مؤلفته    مربوط به صور که بیتانار تتمثیر شتاص    

شاص  که  30مقایسه زپجی  -4مربوط به صور اس ، 
 شور.هاس ، انجام میشاص  بیانار پابستای ررپنی

 پایایی مقایسات زوجی
بتترا  تعیتتین پایتتایی مقایستتات زپجتتی از ضتتریب   

افتزار  شور. این ضریب توسط نرمناسازگار  استفاره می
Supper Decision ایتن   کته  یشور. رررورتمحاسبه می

رهنتده پایتایی مقایستات    باشتد نشتان   1/0نرخ کمتر از 
 زپجی اس .

غیرمتوزون، متوزون، یتدیا بتا     ) سیتشکیل ابرماتر
ANP ها و تعیین اولویت 

مراحتل بتاال، تشتکیل ابرمتاتریس غیرمتوزپن       نتیجته  
ریس مقایستتات زپجتتی معیارهتتا پ   استت . ایتتن متتات  

هتا  ابرمتاتریس    رهتد. بلتوم   هتا را نشتان متی   شاص 
غیرموزپن رر اپلوی  صوشته مربتوط بته صتور ضترب      

 رهنتد. ایتن   شتوند پ متاتریس متوزپن را شتکل متی      می
)ماتریس متوزپن( ماتریستی است  کته جمتع       یسماتر
آمتده   رست   ها  آن برابر یک اس . ابرماتریس بته  ستون
شور تا جایی که تفتاپتی   ها  باال برره می قدر به توان آن

بین عنارر ابرماتریس به تتوان نباشتد. جهت  تحصتیل     
نهایی، تمام عنارر رر  Kبا ابرماتریس  K+1ها   اپلوی 

بهتترین   یت  بلتوم نرمتالیزه پ ررنها  ماتریس نهایی هتر  
 (.1388شوند )محمد  لرر،  ها انتخاب می اپلوی 

 محدوده موردمطالعه
کیلومتر  جنوب شترقی تهتران پ    40شهر پرامین رر 

کتتویر مرکتتز  پ رر طتتول   یرر حاشتتیه شتتمال غربتت 
 35رقیقه پ عرض جغرافیتایی   40ررجه،  51جغرافیایی 
متتر از ستطح    1000رقیقه رر ارتفاع تقریبی  30ررجه پ 
. مساح  رش  آبرفتتی آن حتدپر   شده اس رریا پاقع 

پ  2431استت . شهرستتتان پرامتتین  کیلومترمربتتع 1397
است .   کیلومترمربتع  204پسع  حوزه شهر  پرامتین  

هتا   شهر پرامتین سته منطقته شتهررار  رارر پ محلته     
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 تصتتویر ) گرفتتته استت هتتا شتتکل  متعتتدر  رر رل آن
ا  هسته رپستایی پ از مراکز (. شهر پرامین رار2شماره 

ها  شمالی کویر بزر  سکونتااهی بسیار قدیمی رش 
 .نمک مرکز  ایران اس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث و نتایج آنالیز
هتای متر ر   ستنجش شتاخص   در ANP یریکتارگ  به

 آوری اقلیمی شهر ورامین  تاب
ا  که هدژ،  نخس  مسئله به شکل یک ساصتار شبکه

برا  محاستبات بعتد  تکنیتک    ها را  ها پ شاص  مؤلفه
ANP   شتور. ستاص  ایتن متدل      رر بررارر، ترستیم متی

هتتا پ  مستتتلزم شتتناص  رپابتتط پ آثتتار متقابتتل مؤلفتته  
ترین حال  از شتبکه   ها  مسئله اس  تا پاقعی شاص 

ایجار شور؛ بر همین اسا  برا  موضوع موررنظر ایتن  
پ پهک با استتفاره از نظترات کارشناستان پ استتفاره از     

تصویر  ررمدل ریاضی نما  شماتیک این ساصتار  شیوه
 .شده اس نشان راره  3 شماره

که مطابق با عنوان پت پهک   اس سطح اپل شامل هدژ 
باشتد پ   آپر  شهر پرامین می شناسایی عوامل مؤثر بر تاب

 .شده اس جایاذار   ANPرر اپلین سطح از مدل 
هتا    اند پ شامل مؤلفته  ها رر سطح رپم قرار گرفته مؤلفه

 اقتصتتتار ، زیرستتتاصتی پ -محتتتیط زیستتتتی، اجتمتتتاعی
. رر سطح سوم که آصرین سطح از این متدل  هستندنهار  

انتد. رر   شاص  مرتبط با سطح رپم آپرره شتده  30اس ، 
ها  هتر ستطح پابستتای ررپنتی      این پ پهک بین صوشه

 (.2)جدپل شماره  پجور رارر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص شاخص

 (E2ها  گیاهی ) تنوع گونه (E1کمی  منابع آب )

 (E4) یسال صشک (E3) تغییرات بارش

 (E6) ها کیفی  هوا پ آالینده (E5) رانک پ فرپنشس  زمین

 (INF2صوررپها  فرسوره ) (INF1سرانه فضا  سبز )

ها  توجه به جه  بار غالب رر ساص  سکونتااه

(INF3) 
 (INF5) تراکم ساصتمانی

نی با توجه به شرایط ها  مسکو سازگار  ساصتمان

 (INF4)پهوایی  آب

تغییر پ تبدیل کاربر  اراضی 

(INF9) 

 ها  جایازین رر رورت برپز بحران پجور زیرساص 

(INF6) 

رررد محالت رارا  باف  

 (INF11)فرسوره 

توجه به جه  بار غالب رر ساص  کارصانجات 

(INF7) 

ها   میزان مقاپم  شبکه

 (INF8)زیرساصتی 

 (SE2رشد جمعی  ) (INF10)ت ساصتمان تعدار طبقا

میزان آگاهی شهرپندان نسب  به مفاهیم تغییرات 

 (INS1پهوایی ) آب

ها  مدیری  انرژ   سیاس 

(INS4) 

ها  سبز  ها  تشویقی رر ایجار پ توسعه بام سیاس 

(INS2) 
 (SE3) افرار تح  پوشک بیمه

ها  آموزشی رر صصوص آشنایی با مخاطرات  برنامه

 (INS3پهوایی ) ات آبتغییر
 (SE4)رپابط همسایای ساکنان 

هوایی  پ میزان آگاهی شهرپندان نسب  به تغییرات آب

(SE7) 
 (SE5) امنی  شغلی

 طیپساها  آموزشی برا  تشویق به استفاره از  برنامه

 (INS5)نقلیه عمومی 
 (SE6) مهاجرت

آپر رر رعای  قوانین شهرساز   ها  الزام سیاس 

 (INS6)اقلیم سازگار با 

رررد جمعی  ساکن رر اماکن 

 (SE1غیررسمی )

-موقعیت شهرستان ورامین، مناطق شهرداری و محله. 2ت

 ا1393پژوهش و عمران، ) ینبندی شهر ورام

 

 

  

 

 

 آوری شهری های مر ر بر تاب ای شاخص مدل شبکه. 3ت

 

 

  

 

 

 آوری شهری ورامیندر تابهای مر ر شاخص. 2ج
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 تشکیل سوپرماتریس اولیه )ناموزونا

پس از تشکیل ررص  پابستتای بتین متغیرهتا کته از     
شور، مقایسات زپجی آغاز  رأ  آن یعنی هدژ آغاز می

کنتد. الزم است     ها حرک  می شاص  به سم شده پ 
ا  مدل،  صتار شبکهکه رر این مرحله ابتدا با توجه به سا

ساصتار کلی سوپرماتریس ناموزپن یا سوپرماتریس اپلیه 
 بتتر استتا مشتتخ  شتتور. رر ستتوپر متتاتریس اپلیتته، 

شتده چنتدین متاتریس ستاصته      ها  زپجی انجام مقایسه
مقایسته زپجتی    بر اسا  شده پ پزن نسبی هر ماتریس

هتتا  حارتتتل رر   گتتررر. ستتتپس پزن  محاستتبه متتتی 
د که رابطه متقابل بین عنارتر  شون سوپرماتریس پارر می
آمتده رر   رست   رهند. سوپرماتریس به سیستم را نشان می

شتور )فرجتی    این مرحله سوپرماتریس اپلیه نامیتده متی  
(. ساصتار ستوپرماتریس  147:1389پ همکاران،  سبکبار

شتده  نشتان راره   3 شتماره  اپلیه این پ پهک رر جدپل
ای را . این ماتریس نحوه حرک  رر ررص  پابستاس 

 .رهد نشان می
 
 
 

هتا بتر هتدژ     ، بررار تمثیر مؤلفته W21رر این ماتریس 
رهنده ماتریس پابستتای راصلتی بتین     نشان W22ارلی، 

هتا بتر    بتررار تتمثیر شتاص     W32چهار مؤلفته ارتلی،   
پی ه پابستای راصلتی   رهنده بررار نشان W33ها پ  مؤلفه

 4باشتد. جتدپل شتماره     هتا  ارتلی متی    بین شتاص  
ها  پ پهک حاضر را نسب  بته   پابستای ررپنی مؤلفه

 رهد. یکدیار نشان می
 ها و ماتریس مقایسات زوجی تعیین وابستیی

پتتس از شناستتایی رپابتتط پ پابستتتای میتتان عنارتتر، 
هتا رتورت    هتا پ شتاص    مقایسه زپجتی میتان مؤلفته   

(. رر ایتن بختک   81:1389ا ،  ر )رر  پ حمتزه پذیر می
نسب   یتشانعنارر تصمیم رر هر صوشه با توجه به اهم

هتا نیتز بتا     شوند. صور صوشته  به معیار کنترل مقایسه می
رهتی بته هتدژ مقایسته      توجه بته اهمیتشتان رر شتکل   

 1-9شوند. اهمی  نسبی مقتاریر بتر مبنتا  مقیتا       می
رهنتده امتیتاز    نشتان  1 امتیتاز  که  طور شور. به تعیین می

رهنتده اهمیتت    نشتان  9برابتر میتان رپ عنصتر پ امتیتاز     
العاره یک عنصر رر مقایسه با عنصتر ریاتر است .     فور

جهتت  اطمینتتان از رتتح  مقایستتات زپجتتی، نتترخ   
 افزار محاسبه گررید. ( نیز رر نرمCRسازگار  )

 
 

 نهادی زیرساختی اقتصادی-اجتماعی محیط زیستی 
    - محیط زیستی
-اجتماعی
  -   اقتصار 

   -  زیرساصتی
 -    نهار 

 

 اW21های چهارگانه ) مقایسه زوجی مرلفه

 9مقیا   بر اسا ها  چهارگانه  مقایسه زپجی مؤلفه
ستتاتی انجتتام شتتد )زبررستت ،    -کمیتتتی تومتتا  ال 

هتا پ نیتز بتررار     (. نتیجه مقایسه زپجی مؤلفته 15:1380
نشتان   5 رر جدپل شماره W21ی پی ه حارل از آن، یعن

. بترا  رستتیابی بته نتیجته مطلتوب، از      شده است  راره 
هتا استتفاره    قضاپت گرپهی برا  مقایسه زپجی مؤلفته 

هتا    پ عنارر ماتریس مقایسه زپجی مؤلفته  شده اس 
ارلی از میاناین هندستی نظترات کارشناستان حارتل     

 .شده اس 
 اW22های اصتلی )  های درونی مرلفه تعیین وابستیی

هتا  ارتلی،    ها  متقابل میان مؤلفه برا  ررم پابستای
منظور رستیابی بته   ها  ارلی به مقایسه زپجی بین مؤلفه

کمیتتتی  9مقیتتا   بتتر استتا پ  W22عنارتتر متتاتریس 
ساعتی انجام شد. برا  نحوه محاسبه ضریب اهمی  هر 
یک از معیارها  ارلی )با توجه به پابستای متقابل بین 

 شاخص مرلفه هدف 

 0 0 0 هدژ 

=w مؤلفه W21 W22 0 

 W32 W33 0 شاص  

 ساختار کلی سوپرماتریس اولیه در پژوهش یاضر. 3ج

 

 

  

 

 

های اصلی مطالعه نسبت به وابستیی درونی مرلفه. 4ج
 یکدییر
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گانه ریاتر )بتا    ها  ارلی سه ه زپجی مؤلفهمقایسها(  آن
زیستتی( رر   کنترل کررن مؤلفه اپل یعنتی مؤلفته محتیط   

. نحوه پرستک ضتریب   شده اس ارائه  4جدپل شماره 
است : اهمیت  نستبی     ترتیب ینا اهمی  رر این مورر، به

رر مقایستته بتتا مؤلفتته  « اقتصتتار  -اجتمتتاعی»  مؤلفتته
یستتی کنتترل   که شترایط محتیط ز   ، هناامی«زیرساصتی»

« زیرستاصتی »  شور، چقدر اس ؟ یا اهمی  نسبی مؤلفته 
شترایط محتیط    کته  ، هناامی«نهار »رر مقایسه با مؤلفه 

( پتس  5زیستی کنترل شور، چقدر اس  )جدپل شماره 
از تشتتکیل چهتتار متتاتریس مقایستته زپجتتی پ انجتتام   

 W22محاسبات الزم، نتتایج حارتله رر قالتب متاتریس     

 (.6ه شمارآپرره شد )جدپل 
 
 

 
 

محیط 
 زیستی

 نهادی زیرساختی
اجتماعی 
 اقتصادی

W22 

 0.6607 0.4125 0.6144 0 محیط زیستی
 0.2081 0.2599 0 0.4434 زیرساصتی
 0.1311 0 0.1172 0.1692 نهار 

اجتماعی 
 اقتصار 

0.3873 0.2683 0.3274 0 
 

 

 اW32های هر مرلفه ) مقایسه زوجی شاخص

هتا    رر این مرحله ضریب اهمی  هر یک از شاص 
ها  ارلی چهارگانته از طریتق مقایسته     مربوط به مؤلفه

کمیتتتی ستتاعتی(  9مقیتتا   بتتر استتا هتتا ) زپجتتی آن
آمتده پ ایتن ضترایب اهمیت ، عنارتر ستتونی        رس  به

را تشتتکیل صواهنتتد رار. نتیجتته مقایستته  W32متتاتریس 
، زیست   یطها  محت  ها  مربوط به مؤلفه زپجی شاص 

اقتصار ، زیرساصتی پ نهار  محاسبه پ نتایج -اجتماعی

جتدپل  نشان راره شتده است  )   W32تریس نهایی رر ما
 (.5پ  4تصاپیر شماره ، 7شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هتا   هتای درونتی شتاخص    مقایسه زوجتی وابستتیی  
 اW33)ماتریس 

هتا  ارتلی    ها  مؤلفه شاص  که نشانار پی گی 30
، بترا  اهتداژ ایتن مطالعته انتختاب      هستتند چهارگانه 

هتتا  متقابتتل ایتتن  نتتد. پتتس از بررستتی پابستتتایا شتتده
هتا توستط کارشناستان نتتایج مقایسته زپجتی        شاص 
ترستیم شتد    W33رار   ها بررسی پ متاتریس پزن  شاص 
 (.5تصویر شماره پ  8شماره )جدپل 

 بردار ویژه نهادی زیرساختی اقتصادی-اجتماعی 

 443/0 47/2 14/1 1 اقتصار -اجتماعی

 169/0 24/3 1 88/0 زیرساصتی

 387/0 1 31/0 40/0 نهار 

 (E1ا (E2ا (E3ا (E4ا (E5ا (E6ا 

 1 14/3 04/1 12/1 03/1 24/2 (E1کمی  منابع آب )

ها  گیاهی  تنوع گونه

(E2) 
32/0 1 29/0 47/0 78/1 76/0 

 96/0 44/3 1 16/1 86/2 25/3 (E3) تغییرات بارش

 89/0 13/2 86/0 1 67/1 16/4 (E4) یسال صشک

 رانک پ فرپنشس 

 (E5) زمین
97/0 56/0 35/0 59/0 1 12/2 

 ها کیفی  هوا پ آالینده

(E6) 
44/0 32/1 31/0 24/0 47/0 1 

های اصلی با توجه به وابستیی  مقایسه زوجی مرلفه. 5ج
ضریب  زیست یطها، در شرایط کنترل مرلفه مح درونی آن

 01/0ا: CRگاری )ناساز
 
 
 

 
 
 

 W22ماتریس . 6ج
 
 
 

 
 
 

 های مرلفه محیط زیستی مقایسه زوجی شاخص. 7ج
 
 
 

 
 
 

 W32 ماتریس. 4ت
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 ماتریس یدی و ماتریس غیرموزون
 رار، فور ماتریس محتدپر  پس از تشکیل ماتریس پزن

ها رر متاتریس   شده که از ضرب اپزان نسبی کلی مؤلفه
رست    ها بته  ها نسب  به مؤلفه مقایسات زپجی شاص 

شور. از صصوریات این ماتریس این  آید، محاسبه می می
صتتارج شتتده پ تنهتتا    حالتت  چندبعتتداز  استت  کتته

شتور. همچنتین، مقتاریر هتر      رورت سطر  ریده می به
 (.9ها یکسان اس  )جدپل شماره  سطر رر تمام ستون

 های پژوهشیافته
ها  رررد جمعی   ، شاص آمده رس  ها  به طبق پزن

، مهتاجرت پ امنیت  شتغلی بته     یررسمیساکن رر اماکن غ
آپر  شتهر  شتهر    رر تتاب ترین عوامل متؤثر   ترتیب مهم

 (.10پرامین معرفی شدند )جدپل شماره 

 
 رتبه وزن شاخص

0422/0 (E1کمی  منابع آب )  6 
0221/0 (E2ها  گیاهی ) تنوع گونه  11 

0209/0 (E3) تغییرات بارش  13 

0377/0 (E4) یسال صشک  7 
0294/0 (E5) رانک پ فرپنشس  زمین  8 

0084/0 (E6) ها کیفی  هوا پ آالینده  18 
0226/0 (INF1سرانه فضا  سبز )  10 
0000/0 (INF2صوررپها  فرسوره )  28 

0000/0 (INF3ها ) توجه به جه  بار غالب رر ساص  سکونتااه  29 
پهوایی  ها  مسکونی با توجه به شرایط آب سازگار  ساصتمان

(INF4) 
0079/0  19 

0084/0 (INF5) تراکم ساصتمانی  17 

0158/0 (INF6) جایازین رر رورت برپز بحران ها  پجور زیرساص   14 

0000/0 اINF7)توجه به جه  بار غالب رر ساص  کارصانجات   30 

0242/0 اINF8)ها  زیرساصتی  میزان مقاپم  شبکه  9 

0141/0 اINF9)تغییر پ تبدیل کاربر  اراضی   15 

0028/0 اINF10)تعدار طبقات ساصتمان   22 

0117/0 اINF11)فرسوره  رررد محالت رارا  باف   16 

پهوایی  میزان آگاهی شهرپندان نسب  به مفاهیم تغییرات آب
(INS1) 

0000/0  24 

0003/0 (INS2ها  سبز ) ها  تشویقی رر ایجار پ توسعه بام سیاس   23 
ها  آموزشی رر صصوص آشنایی با مخاطرات تغییرات  برنامه

 (INS3پهوایی ) آب
0000/0  26 

0030/0 (INS4)ری  انرژ  ها  مدی سیاس   21 
نقلیه  پسایطها  آموزشی برا  تشویق به استفاره از  برنامه

 (INS5)عمومی 
0000/0  27 

آپر رر رعای  قوانین شهرساز  سازگار با اقلیم  ها  الزام سیاس 
(INS6) 

0070/0  20 

2228/0 (SE1رررد جمعی  ساکن رر اماکن غیررسمی )  1 
0763/0 (SE2رشد جمعی  )  5 

0218/0 (SE3) افرار تح  پوشک بیمه  12 

0829/0 (SE4)رپابط همسایای ساکنان   4 
1049/0 (SE5) امنی  شغلی  3 
2130/0 (SE6) مهاجرت  2 

0000/0 اSE7)هوایی  پ میزان آگاهی شهرپندان نسب  به تغییرات آب  25 

هتا   ها  میدانی از منطقته پ مطالعته نقشته   با بررسی
جتتامع پ تفصتتیلی شتتهر پرامتتین هتتا  موجتتور پ طتترح

ها  غیررستمی  مشخ  شد که مناطق رارا  سکونتااه
بتانو پ  ، ستکینه تپته ها ؛ امرآبار، لرآبار، گتل شامل محله

هکتار رارنتد   199.88شریفا اس  که مساحتی برابر با  ره
 ینرررد از مساح  کل شتهر پرامت   10که این محالت 

 (E2ا (E4ا (E5ا (INF1ا (INS6ا (SE6ا 

ها   تنوع گونه
 (E2گیاهی )

1 29/0 44/0 25/3 50/0 71/0 

 44/3 1 33/2 88/3 23/2 12/3 (E4) یلسا صشک
رانک پ فرپنشس  

 (E5) زمین
27/2 43/0 1 17/1 32/1 11/1 

سرانه فضا  سبز 
(INF1) 

31/0 26/0 85/0 1 84/0 29/0 

ها   سیاس 
آپر رر رعای   الزام

قوانین شهرساز  
سازگار با اقلیم 

(INS6) 

98/1 45/0 75/0 19/1 1 89/0 

 40/1 32/0 90/0 38/3 12/1 1 (SE6) مهاجرت

های دارای وابستیی  خصنمودار تغییرات بردار ویژه شا. 5ت
 درونی با فرض  ابت بودن شاخص کمیت منابع آب

 
 
 

 
 
 

های دارای وابستیی درونی با  مقایسه زوجی شاخص. 8ج
 یکدییر با فرض  ابت بودن شاخص کمیت منابع آب

 
 
 

 
 
 

 آوری شهری ورامین بندی معیارهای مر ر در تابرتبه. 9ج
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با جمعیتی  شور. این نواحیهکتار( را شامل می 20400)
رررد از جمعی  کل شتهر   24.93نفر،  57470برابر با 
)طبق سرشمار  عمومی نفو  پ مستکن ستال    ینپرام
گیترر کته   نفر اس ( را رربر متی  230472برابر با  1395

با توجه به عدم رعای  قوانین شهرساز  پ مهندسی رر 
این نواحی پ عدم آگاهی شتهرپندان ایتن نتواحی، ایتن     

ر با تغییرات اقلیمی پ مخاطرات محیطتی  محالت رر براب
پتذیر  بتاالیی رارنتد پ نیازمنتد بته تمهیتدات پ       آسیب
گیر  الزم از سو  متدیران شتهر  رر راستتا     تصمیم
، موقعیت  نتواحی   6تصتویر شتماره   آپر  هستند. تاب

یررسمی را رر شهر پرامین نشان ها  غرارا  سکونتااه
امتین  رل شتهر پ آپر نمورن ک تاب  رهد که رر راستامی
 قرار رارند.  یاپلورر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه
المللی رر پتی افتزایک   ها  ملی پ بینرنبال نارانی به

ها پ هموار کررن مسیر مخاطرات پ مدیری  بهتر بحران
آپر  ایجتار شتد کته هتدژ     توسعه پایدار، نارش تاب

هتا پ  ارلی آن افزایک ظرفی  جوامتع رر برابتر بحتران   
توانتد  آپر  مییر  اس . ازآنجاکه تابپذکاهک آسیب

رفتتاه انستتانی رر حتتال پ آینتتده باشتتد،   کننتتده ینتضتتم
توان ضتمن  رپیکرر  ضرپر  اس  که به کمک آن می

ها مستیر رشتد پ   پذیر  پ افزایک ظرفی کاهک آسیب

تتوان   از نظتر اقلیمتی متی    توسعه پایدار را هموارتر کرر.
ات جتد   گف  که بسیار  از شهرها  ایتران بتا صطتر   

تمثیر تغییرات اقلیمی مواجه هستند پ این امتر تتدپین پ   
اجرا  سیاس  پ راهبرر سازگار  با تغییر اقلیم رر ایتن  

حاضر، تمام تتالش   بخشد. ررحال شهرها را ضرپرت می
هتتا  سیاستتی،   آپر  اقلیمتتی شتتامل استتترات    تتتاب

اجتماعی، اقتصار  پ تکنولوژ  اس  که الزم است  رر  
عه اجرا شتور. رر ایتن رپیکترر فرآینتد     همه مقیا  جام

عنتتوان رپش جدیتتد ( رر جهتت   تحلیتتل شتتبکه )بتته
بتتا مجموعته معیارهتا  مختلت ، بترا        گیتر   یمتصم
آپر  اقلیمتی شتهر    عوامتل متؤثر رر تتاب    بند  ی اپلو

آپر   پرامین، بترا  انتختاب متؤثرترین عامتل رر تتاب   
. گرفتته است   رورت  ANP اقلیمی آن از طریتق متدل

ستناریوها    برحستب هتا  مختلت  پ    ایج به رورتنت
ارائه هستند. نتایج اجرا  متدل، قابلیت  پ    موررنظر قابل
آپر   هتا  تتاب   را رر تعیتین اپلویت    ANP کارآیی مدل
طور جداگانته   )بترا  هتر صوشه پ گزینه به  اقلیمی شهر

 رهد. رورت یکجا( را نشتان می پ برا  کل مدل به
رهایی است  کته رر معترض    شهر پرامین ازجمله شه 

باشد که بتا توجته بته موقعیت      پهوایی میتغییرات آب
ها  جنوبی ارتفاعتات البترز پ رر   قرارگیر  آن رر رامنه

حاشیه کویر مرکز  ایران هرگونه تغییر رر پی گتی آب  
تواند بر سیستم شتهر  پ زنتدگی   پ هوایی این شهر می

یتن شتهر از   ساکنان آن اثرگذار باشند. با توجه به آنکه ا
محصتوالت کشتاپرز  پ رامتی     کننتده  ینشهرها  تتمم 

استان تهران پ حتی کشور اس  پ با توجته بته توستعه    
مناطق رنعتی رر اطراژ آنکه صور منجتر بته مهتاجرت    

لزپم ارزیابی پضتعی    شده اس افرار زیار به این شهر 
آپر  رر هتتر یتتک از ابعتتار محیطتتی، اجتمتتاعی،  تتتاب

هتا   هار  پ شناسایی شتاص  اقتصار ، زیرساصتی پ ن
آن امر  ضترپر  است  رر ایتن پت پهک بتا       آپرتاب

های غیررسمی شهر های سکونتیاهموقعیت محله. 6ت
 ا1393)شرکت مهندسین مشاور پژوهش و عمران،  ورامین

 
 
 
 

 
 
 

145 



 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

4
 

♦ 
ن 

ستا
تاب

14
00

 
♦

  
  

هتا  طبیعتی پ   نااهی جامع به رپابط بتین تمتام جنبته   
آپر  آن از جنبته تتوان   انسانی شهر پرامین میزان تتاب 

اقلیمی پاکاپ  شد. رپیکرر  که با تمکید بتر  سازگار  
یعتی  نقک اقلیم رر میزان برصوررار  منطقه از منتابع طب 
 )منابع آب، پوشک گیاهی پ صام( تبیین گررید.

رر فرایند پ پهک که با تکیته بتر نظتر متخصصتین پ     
مشاهدات میدانی از منطقه پ مصاحبه با مسئوالن شهر  

آپر  اطالعات از طریق پرسشنامه پ با مراجعته  پ جمع
ها  جامع پ تفصیلی شهر  پرامین تدپین شد، به طرح

صصتتوص رر  هن کتته بتتمشتتخ  گرریتتد، شتتهر پرامتتی
همستتایای رشتت  کتتویر نمتتک قتترار رارر، پیامتتدها   

هتتا  تغییتترات محیطتتی را رر شتتور شتتدن منتتابع آب  
گررپغبار، اف  ستطح   زیرزمینی، افزایک فراپانی پدیده

ها  زیرزمینی پ افزایک رما  هوا را بیشتتر تجربته   آب
کند. رر فرایند پ پهک مشخ  شد شهر پرامتین از  می

آپر  شتتهر  ی مناستتبی بتترا  تتتابهتتا  اقلیمتتتتتوان
هتا   صصتوص رر رریافت  ستاع     هبرصوررار اس ؛ ب

طوالنی تابک صورشید برا  تممین انرژ  تجدیدپتذیر پ  
موقعیت  نستبی آن رر جنتوب پایتخت ، تتوان       لیبه رل

تولیتتد انتتواع محصتتوالت بتتاغی پ زراعتتی را رارر کتته  
بومی موجور رر صتام مناستب پ منتابع    صدمات زیس 
پ زیرزمینتی جتار  از ارتفاعتات البترز رر     آب سطحی 

شتتمال منطقتته پ رامنتته رمتتایی مطلتتوب بتترا  کاشتت   
 کند.محصوالت گرمسیر  فراهم می
آپر  اقلیمی  ها  تاب رر مقاله حاضر معیارها پ گزینه

شتاص    30صوشه )مؤلفته( پ   4شهر پرامین رر قالب 
رهی، محاستبه، پتررازش پ    طراحی، پزن ANPرر مدل 

نتایج سوپرماتریس ناموزپن نشان رار که رر تحلیل شد. 
هتا  غیررستمی پ    آپر  شتهر پرامتین ستکونتااه    تاب

بتاالترین   2130/0پ  2228/0مهاجرت به ترتیب با پزن 
ها بته صتور اصتصتاص     اپلوی  را رر بین سایر شاص 

هتتا  طتترح توانمندستتاز  پ   انتتد. طبتتق بررستتی  راره
از محتتدپره  5هتتا  غیررستتمی  ستتاماندهی ستتکونتااه

گانه شهر پرامین از نظر کالبد ، اقتصار   35ها   محله
هتا  غیررستمی پ محترپم     پ اجتماعی جزپ ستکونتااه 

اند. این محتالت شتامل؛ امرآبتار، لرآبتار،      شناسایی شده
 5باشتد کته تمتامی    شتریفا متی  بتانو پ ره تپه، ستکینه گل

اند کته   رر گذشته رپستاهایی بوره شده ییمحدپره شناسا
با گسترش شتهر،   یجتدر هر قرار راشته پ بهرر اطراژ ش

ها  مسکونی تبدیل شده پ  ها  کشاپرز  به زمین زمین
اند. با توجته بته اینکته شتهر      رر شهر پرامین ارغام شده

نشتین را رربتر   پرامین سهم عظیمی از جمعیت  حاشتیه  
شده نیز قارر به تممین مستکن   گیرر پ مهاجران جذب می

د پ به بازارها  غیررستمی  باشن رر بازارها  رسمی نمی
انتتد، افتتزایک  هتتا  غیررستتمی رپ  آپرره پ ستتکونتااه

هتا   آپر  این سکونتااه توانمندساز  پ ارتقاء سطح تاب
باشد.  نیز رر برابر تغییرات اقلیمی بسیار حائز اهمی  می

افتتزایک جمعیتت  ستتاکن رر ایتتن    یاتترر عبتتارت بتته
لیمتی  توانتد رر نتیجته تغییترات اق    ها صور می سکونتااه

ایتن نتواحی بتا جمعیتتی     سایر نقاط شکل گرفته باشد. 
رررد از جمعی  کل شتهر   24.95نفر،  57470برابر با 
گیرر که بتا توجته بته    نفر( را رربر می 230470) ینپرام

عدم رعای  قوانین شهرساز  پ مهندسی رر این نواحی 
پ عدم آگاهی شهرپندان این نتواحی، ایتن محتالت رر    

اقلیمتتی پ مختتاطرات محیطتتی     راتبرابتتر بتتا تغییتت  
پذیر بورن با توجه به آسیبپذیر  باالیی رارند پ آسیب

پهتوایی، لتزپم اتختاب    این نواحی رر برابر تغییترات آب 
راهکارهایی رر سازش پ کاهک اثرات ستوء پ افتزایک   

پهتوایی امتر    هتا رر برابتر تغییترات آب    آپر  آنتاب
ی رر ضرپر  اس  پ رر راستتا  توانمندستاز  بایستت   

هتا پ رر رأ  توجهتات مستئوالن    ریتز  برنامه ی اپلو
 شهر  قرار گیرند.
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 راهکارها
شده برا  بهبور  ها  انجام مطالعات پ تحلیل بر اسا 
هتا  غیررستمی    رر ستکونتااه  یت ه پ آپر  به سطح تاب

 باشند:ارائه می شهر پرامین پیشنهارها  زیر قابل
هتتا   گیتتر  ستتکونتااه شتتناص  الاوهتتا  شتتکل  -

هتا    هتا پ تفتاپت   غیررسمی پرامین، شناص  شتباه  
صصوص بین  هها برا  بهبور مدیری  ارائه تسهیالت ب آن

ها  غیررسمی نزریتک هستته ارتلی شتهر پ     سکونتااه
 که رر شمال شهر پ رپر از مرکز شهر هستند. ییها آن

هتتا   هتتا پ بافتت  افتتزایک ستتطح مقاپمتت  ستتاصتمان -
هتا   ستکونتااه صصتوص   همسکونی رر کل پرامین پ ب

 غیررسمی.

توسعه پهنه کمربند سبز با ررصتان پ گیاهان سازگار با  -
پهوایی منطقه رر پیرامتون شتهر پرامتین بتا     شرایط آب

هدژ مدیری  توسعه فیزیکی شهر، تممین هوا  صنتک  
هتا   از پیرامون پ کنترل برات معلق گررپغبار از بیابتان 

 .جنوب شهر
متزارع گستترره پیرامتون     ها پارالح شیوه آبیار  باغ -

ا ، بترا   آبی به بارانی یا حتی کوزهشهر پرامین از غرر
جلتتوگیر  از شتتور  صتتام، منتتابع آب زیرزمینتتی پ   

 هدررف  آب.

هتا  آموزشتی جهت  افتزایک ستطح       برگزار  رپره -
هتا    ها  غیررسمی بتا بحتران   آگاهی ساکنین سکونتااه
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