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Extended Abstract 

Introduction 

The intensity of flooding in different parts of the country or in other words in different 

catchments, depending on climatic conditions, topography and other factors, such as: vegetation 

varies from point to point. Existing studies based on hydrological statistics and flood events 

show that the southwest and southeast are the most flood-prone parts of the country. According 

to studies, about 40 small and large floods occur annually in all parts of Iran. Land leveling, 

encroachment on rivers and canals, changes in the pattern of natural drainage and flooding in 

urban areas; The roads will be flooded and the city's maintenance costs will increase. Natural 

disasters, which are part of the process of human life and are increasing in number and diversity 

every day, pose a major challenge to achieve sustainable development. In recent years, 

considerable damages have been caused to the physical fabric of Tonekabon due to the floods 

and its effects are mainly on the urban fabric around the main river of the city (Cheshmeh-Kileh 

River). Therefore, the purpose of this article is to elaborate strategies that lead to increased 

physical resilience against the flood of the Cheshmeh-Kileh River in Tonekabon. 

 
Methodology 

The present study uses a descriptive-analytical method. Therefore, prior to starting the SWOT 

model steps, variables and indicators were extracted using previous researches in theoretical 

foundations and then, the conceptual model was developed. Subsequently, using the Content 

Validity Analysis (CVR) method, the essential variables and indicators were identified to be 

analyzed using the SWOT model. The methodology of this research is a combination of 

quantitative and qualitative methods that utilize GIS, AHP and SWOT softwares. Flood risk 

simulation software (HEC_GEORAS) was used to map the flood risk in the fabric. Three flood 

risk zones (river privacy, high risk, and medium risk zones) were then identified and then the 

indicators and variables applied in the study were prioritized. These variables were extracted 

from different sources and the validity of selected cases was determined and finally strategies 

were applied to reduce the risk of flooding in the surrounding of Cheshmeh-Kileh River. 

 
Results and discussion 

Out of 7 indicators, 6 indicators were selected as land use indicators to increase the physical 

resilience of Tonekabon city against floods, which can be identified in the next step using a 
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hierarchical analysis model. Out of 10 variables, 7 variables were considered useful by urban 

experts (municipality, Tonekabon water department and governorate) as functional variables to 

increase the physical resilience of Tonekabon city against floods. 

Since the impact of variables and indicators on the issue of physical resilience is not the same, it 

is necessary to adopt strategies and policies according to their prioritization. To prioritize the 

variables and indicators, using a hierarchical analysis model, two questionnaires were set 

separately, one for the variables and the other for the indicators, as a matrix to compare them in 

pairs, and with the help of a survey of 30 urban planning experts, their importance coefficient 

was determined. 

 
Conclusion 

The results show that there is a coherent relationship between the physical structure in the 

fabrics around the Cheshmeh-Kileh River in Tonekabon and the increasing physical resilience 

of Tonekabon against flood. Therefore, by applying the principles and strategies formulated in 

this article, we can improve the city's performance during floods through planning, designing 

and implementing the appropriate fabric structure around the River. 
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 11/02/1399پذیرش مقاله:                                                   11/10/1398دریافت مقاله: 

 
 چکیده
 شـود،می افـزوده هـاآن تنـوع و تعـداد بر هرروزه و رودمی شمار به بشر زندگی فرآیند از جزئی که طبیعی سوانح
 خسـارات اخیـر، هایالسـ طـی ازآنجاکـه. شـودمی مطرح پایدار عهتوس به نیل جهت در اساسی چالشی عنوانبه

 شـهری بافـت بـر بیشـتر آن اثرات و است واردشده تنکابن شهر کالبدی بافت به سیالب وقوع اثر در توجهیقابل
 تبیـین مقالـه، ایـن دوینت از هدف اساس این بر باشد،می( کیله چشمه رودخانه) شهر این اصلی رودخانه پیرامون

 از حاضر پژوهش. باشدیم تنکابن شهر کیله چشمه رودخانه سیالب برابر در کالبدی آوریتاب افزایش بردهایراه
 هایپژوهش مطالعه زا استفاده با سوات، مدل هایگام شروع از پیش لذا. است برده بهره تحلیلی– توصیفی روش
 تـدوین اولیـه یمفهـوم مدل آن اساس بر و گردیده استخراج هاشاخص و متغیرها نظری، مبانی بخش در پیشین
 و شدهشناسایی ضروری هایشاخص و متغیرها ،(CVR) محتوایی روایی تحلیل روش از استفاده با ادامه در. گردید
 افزارهـاینرم از کـه سـتا کیفی و کمی هایروش از ترکیبی تحقیق این روش. گیرندمی قرار سوات مدل مبنای
GIS، AHP و SWOT افـزارنرم از بافـت در سـیل خطـر بنـدیپهنه منظوربـه هم نـین و. اسـت گرفتـه بهره 
 تعیـین لسـی خطـر پهنـه سـه اسـاس این بر که گردید استفاده (HEC_GEORAS) رودخانه جریان سازیشبیه
 در کـاربردی متغیرهـای و هاشـاخص بنـدیاولویت بـه سـپس( متوس  خطر پرخطر، پهنه رودخانه، حریم) گردید

 راهبردهـای انتهـا در و شـد پرداخته برگزیده موارد روایی تعیین و مختلف منابع از هاآن استخراج از پس پژوهش،
 دهندهنشـان یـقتحق نتـایج. گردیـد ارائـه کیله چشمه رودخانه پیرامون بافت در سیل خطر کاهش برای کاربردی
 آوریتـاب فـزایشا و تنکـابن هرش کیله چشمه رودخانه پیرامون بافت در کالبدی ساختار بین منسجم رابطه وجود
 مقالـه، ایـن در شـدهتدوین راهبردهـای و اصـول کاربسـت با بنابراین. است سیالب برابر در تنکابن شهر کالبدی
 بهبـود بـه کیلـه، چشـمه خانـهرود پیرامـونی بافت مناسب ساختار اجرای و طراحی ریزی،برنامه طریق از توانمی

 .یافتدست سیل هنگام به شهر عملکرد
 

 .تنکابنشهر  کیله، چشمه رودخانه سیالب، کالبدی، آوریتاب واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 اقلیمـی، شـرای  بـه توجـه بـا مختلـف، آبریـز یهاحوضـه در یگردعبارتبـه یـا کشور مختلف نقاط در خیزییلس شدت

 بر اسـاس موجود هاییبررس .باشدیم متفاوت دیگر نقطه به یانقطه از گیاهی پوشش د:مانن ،عوامل دیگر و توپوگرافیک
 نقـاط خیزتـرین سـیل از شـرق جنـوب و غرب جنوب مناطق که دهدیم نشان سیل، رخدادهای و هیدرولوژیک آمارهای

 نقـاط اقصـی در ،سـیل بـزرگ و کوچـک رخـداد 40 بـه نزدیـک ساالنه گرفته،انجام مطالعات بر اساسباشد. یم کشور

 زهکشـی الگـوی تغییرات رخداد سبب ها،یلمس وها رودخانه حریم بهتجاوز  زمین، تسطیح .پیونددیم وقوع به زمینیرانا
بـه گـزارش  .شـودیم شهر نگهداری هایینههز افزایش و معابرگرفتگی آب شهری؛ نواحی در سیل شدن جاری و طبیعی

اسـتان  25، ایراندر  1398ردین و فرو 1397اسفندماه  یهاالبیدر س، سازمان مدیریت بحران کشور یرسانپایگاه اطالع
 ریروسـتا تحـت تـأث 4304شـهر و  235و ه زمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچـار سـیل شـدطور هماستان کشور به 31از 

میلیـون نفـر تحـت  10 و بیش ازهزار نفر زخمی  حدود کشته ونفر  78 خسارات جانی، ازنظر. اندخسارات سیل قرارگرفته
هزار واحد مسکونی شهری و  40هزار نفر تخلیه،  400حدود هم نین  .انداین سیل قرارگرفته میتقرمسیتأثیر مستقیم و غ

بـرآورد اولیـه نشـان  .هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیـر هسـتند 41روستایی نیاز به بازسازی کامل و 
واسطه تجمع رسوبات و عـدم الیروبـی، ها بهکاهش آبگذری رودخانه ی اخیر،هاالبیس دالیل تخریب نیترعمده دهدیم

ــارش، ساخت ــاد ب ــدت و حجــم زی ــاز در حــریم رودخانــهش ــه بــوده اســتوس ــاورزی در حــریم رودخان  ها و کش
(https://ndmo.ir/portal/homa/news  1398بازیابی شده در تاریخ فروردین.) منطقـه شهر تنکابن(العه )منطقه موردمط ،

بـه سـبب های اخیـر، بارهـا اما در سال و توسعه گردشگری است. یزیرنمونه گردشگری و دارای قابلیت مهمی در برنامه
– محیطییسـتفرهنگـی و ز– یمورد آسیب قرارگرفته که در برخی از موارد پیامدهای اقتصـادی، اجتمـاعبروز سیالب 

صادی، موجب تخریب مزارع کشاورزی و مساکن روستاییان شده است و در بعـد اجتمـاعی کالبدی داشته است. در بعد اقت
را به همراه داشته  هایبو کالبدی بیشترین آس محیطییستفرهنگی موجب تقویت احساس ناامنی و سرانجام به لحاظ ز–

 هاییرسـاختتخریـب ز ،بریـز(حوضه آرفتن درختان ) یناز ب انداز شهری ظاهری،تغییر نامطلوب چشم کهیطوربه است،
. هم نـین در شـهر است ی پیرامون رودخانه چشمه کیله و غیره گردیدههاساختمان، آسیب به عمومی )شبکه معابر، پل(

داده کـه تنکابن، طی یک دهه گذشته بیش از سه سیالب بزرگ در محدوده رودخانه چشـمه کیلـه و حـوزه آبریـز آن رخ
و بهـار  1397د مختلف بجای گذاشته است. آخرین مورد مربـوط بـه سـیالب زمسـتان های مالی شدیدی در ابعاخسارت
اداره اسـت )میلیارد تومان بوده  170ای بیش از های مالی توس  اداره آب منطقهباشد که برآورد میزان خسارتمی 1398

دهـد عـدم توجـه بـه می (. ایـن مسـئله نشـان1398آب منطقه تنکابن، گزارش برآورد خسارات سیالب در شهر تنکابن،
مـدت شـده و های زمـانی کوتاهها در بازهها و خسارتهای گذشته، سبب تکرار هزینهپذیری شهر نسبت به سیالبآسیب

را از حاشـیه رودخانـه  شـهری یهاسکونتگاه توانیاین فرضیه که نم یدبا تائآوری خارج کرده است. شهر را از حالت تاب
 .در معرض خطر را تاب آور کردی هاسکونتگاهاین رایطی را به وجود آورد که بلکه باید ش جا کرد،جابه

اند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض وقوع هایی ایجاد یا بناشدهامروزه عمدتاً شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکان
اکنون در تـهسـتند. نگـاهی کـه  ساختانواع سوانح طبیعی و یا به دلیل پیشرفت تکنولوژی در معرض انواع سوانح انسان

، یآوروم تابای و کاهش مخاطره بوده است. در این میان، مفهمدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته، نگاه مقابله
 (.33: 1392بهتاش و همکاران،شود )کاربرده میها و عدم قطعیت بهمفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته

 بـر کـاهش صـرف تمرکـز از غالـب دیدگاه کهطوریبه شود؛دیده می مخاطرات به نگرش در چشمگیری تغییرات امروزه

(. در این میان Cutter et al,2008:3) در برابر سوانح تغییر پیداکرده است " آوریتاب" افزایش سویبه" پذیریآسیب"
وضع موجود و علل آن نقش  یآورشناخت تابدر چگونگی  طرفیکو نحوه تحلیل آن، از یآورنوع نگرش به مقوله تاب

دهـد. ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسـی قـرار میکلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست
 در برابر تهدیدات و کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشـت و یآوراست که تبیین رابطه تاب روینازا

بـر ایـن اسـاس  .(Mitchell,2012:3دارد، از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت ) یآورتأکیدی که این تحلیل بر بعد تاب
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آوری کالبدی بافت پیرامون رودخانه چشـمه کیلـه در هدف از این پژوهش، تبیین راهبردهای بهینه در جهت افزایش تاب
 باشد.زمان وقع سیل می
پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از ژوهشی تحت عنوان، ارزیابی آسیبدر پ( 1390) صفاری و همکاران

تحلیلی و آماری و با تأکید بـر نگـرش سیسـتمی -سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فازی با استفاده از روش توصیفی
جهـت و عـرض شـبکه  اختار،های رودخانه، سپذیری شامل حریم مسیلمعیارهای موردبررسی جهت ارزیابی آسیب است.

هـای بـارش از گیـری از دادهو بـا بهره ها و توان کلی دفع سیالب منطقه اسـت.تراکم ساختمان کاربری زمین، ارتباطی،
های مستقر در منطقه موردنظر و منطقه مجاور به تحلیل روند تغییرات نزوالت جوی پرداخته و حداکثر آبدهی هر ایستگاه

های مهرآبـاد و سـعدآباد بـرای فراوانـی ایسـتگاه مـدت، های شـدت،داللی و به کمک منحنیحوضه از طریق روش است
مستعد خطـرات ناشـی از سـیل  3و درنهایت نتایج پژوهش نشان داد که منطقه  ساله محاسبه گردید. 50و  25های دوره

تراکم و تعـداد  مناطق مسکونی،ضریب رواناب باال در  ها،کم بودن مقاومت ساختمان است و رعایت نکردن حریم مسیل،
درصد از منطقه  12پذیری منطقه را دارد و بیش از عرض بودن شبکه ارتباطی بیشترین اهمیت در آسیبطبقات باال و کم

( در پژوهشـی تحـت عنـوان، سـنجش ابعـاد کالبـدی 1397) میرزاعلـی و همکـاران. پذیر استموردمطالعه کامالً آسیب
پذیری به رود به بررسی تغییر نگرش از کاهش آسیب ر مواجهه باسیل در حوضه آبخیز گرگانآوری جوامع روستایی دتاب

 اسـتان ایـن طبیعـی مخاطرات درزمینه هابررسی نتایج پردازد.آوری در استان گلستان و در حوزه رودخانه میافزایش تاب

 غالبـاً اسـتان ایـن در های اخیرسال طی هاگرچ .دارند قرار سیل دائم خطر معرض در آن، روستای 215 که دهدمی نشان

 در آوریتـاب سـنجش منظـر از ولی اتخاذشده روستاها کالبدی بر ابعاد تأکید با و پذیریآسیب کاهش رویکرد با تدابیری

 سـنجش و تعیین تحقیق این از لذا، هدف .است نگرفته صورت مؤثری اقدام نیز کالبدی بعد از سیل، مخاطرات مواجهه با

 حوضـه آبخیـز در سـیل مخاطرات با مواجهه در روستایی جوامع آوریتاب میزان کالبدی و هایمؤلفه و عوامل بین رابطه

 آماری جامعه .است گرفتهانجام تحلیلی - روش توصیفی به و بوده کاربردی مطالعات نوع از پژوهش است. این رود گرگان

 مندیبهره کنار در و تصادفی ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش با که است خانوار 22942تعداد  با روستا 106 شامل

هرچقـدر  دهدمی نشان تحقیق هاییافته .شد تعیین نمونه حجم عنوانخانوار به 318 با روستا 31 تعداد کوکران، فرمول از
 خصـوص در امـر ایـن .یابـدمی افـزایش روستائیان نیز آوریتاب میزان باشد، بیشتر رودخانه از روستا کالبد و بافت فاصله

 نیـز تـا رودخانـه مسـتغالت سـایر نیز و باغات و مزارع مسکونی، واحدهای فاصله ازجمله روستا کالبدی اجزای آوریتاب

 توانمی کشی،جدول و کانیوو طول افزایش همراه به پوشش معابر، کیفیت بهبود با روستایی معابر هم نین، .است صادق

 از مسـاکن عمـر افزایش با گفتنی است، .بود روستاها کالبدی آوریتاب بهبود موجب متعاقباً و پذیریکاهش آسیب شاهد

 و بهسازی مسکن هایطرح به توجه و نوساز هایخانه احداث که،طوریبه .شودکاسته می روستایی خانوار آوریتاب میزان
در ( 2018و همکـاران ) 1برتیلسون .بخشد بهبود سیل اتبرابر مخاطر در را هاآن آوریتاب تواندمی بنا سازیمقاوم اقدامات
 یزیربه برنامـه بسیالدر برابر  یآورشاخصهای چندگانه برای ادغام تاب-سیالب شهری یآورتحت عنوان تاب یامقاله

طور مـداوم و در سنجش توانایی یک سیستم زهکشی برای مقاومت و ارائه خدمات خود بـه -1همانند پردازد، یشهری م
های یسـتمسو هم نـین قابلیـت  -3 پس از خسـارات سـیل خود توانایی یک منطقه شهری برای بازیابی -2،طول زمان

تـوان یمی سـیل را آورتـابدهـد کـه چگونـه یمیجه این مقاله نشـان درنتشهری برای تخلیه رواناب ناشی از سیالب. 
ی سـیالب شـهری بـه آن مـدل آورتـابص فضـایی ی کرد و با استفاده از یک شاخص چند معیاری به نام شاخسازمدل
یافت. این شاخص با نتایج منسجم و سازگار در ساحل رودخانه دونا در ریـودوژانیرو مـورد آزمـایش و تحقیـق قـرار دست

وضعیت فعلی با توجه به اقدامات کنتـرل -2وضعیت کنونی )وضع موجود(  -1شده است:یهتهگرفت. چهار سناریو متفاوت 
وضعیت آینده با اقدامات کنترل سیل در نظر گرفتـه -4های مشابه امروز یرساختزیک وضعیت آینده با -3 بپایدار سیال

آوری حـوادث در شـهرهای در معـرض آسـیب از طریـق ای تحت عنـوان تـاب( در مقاله2016) 2مانوجیگریشما و . است
                                                           

1. Bertilsson 

2. Greeshma & Manoj 
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قـانون  -1را بـه دودسـته تقسـیم نمودنـد: توسعه واحدهای همسایگی. در این مقاله، چارچوب موجود در مدیریت حوادث
روی رشته شهرسازی است و به دنبال تعریـف ساخت شهرهای تاب آور. این مقاله دنباله-2مدیریت حوادث در سطح ملی 

باشـد. اسـتفاده از منـابع طبیعـی در آوری کالبـدی در شـهر چنـای میآوری در برابر حوادث، برای تقویت تابمفهوم تاب
کند. خطـوط فکـری موردتوجـه در های مختلف طبیعی ایجاد مییت رو به افزایش، فشار زیادی بر سیستممواجهه با جمع

زیست ها، حفاظت از محی ها و ارتقای آنریزی کاربری زمین، محافظت از زیرساختاین مقاله، قوانین ساختمانی و برنامه
گویی هم نین آمادگی مؤثر و سریع در هشدار و پاسـخ ها، محافظت از امکانات بهداشتی و آموزشی وو تقویت اکوسیستم

های مورداسـتفاده هماننـد: برای استراتژی چارچوب یک ایجاد تحقیق، این از هدف است که موردبررسی قرارگرفته است.
 توسـعه طریـق از شـهرها تاب آور شـدن برای طراحی طرح کلی یک ایجاد و اضطراری واکنش() پاسخگویی برنامه یک

نشـان  بـرای Chepauk نمونـه محوطه موردمطالعه، یک از دقیق وتحلیلتجزیه از پس .است همسایگی محله واحدهای
 هایشـبکه بـاز، فضـاهای زمـین، از اسـتفاده ماننـد کالبـدی مختلف عوامل به توجه با گرفت، قرار موردتوجه طرح دادن

و همکـاران  1رنالـد. اضـطراری پاسـخ مکـانیزم و زیستمحی  ساخت، تراکم اجتماعی، و فیزیکی هایزیرساخت ارتباطی،
ی مستعد خطر سیل: مطالعـه شهرهای شهر برای آورتابی مدل انطباق پایداری و سوبهی تحت عنوان امقاله( در 2018)

ی شهر با حادثه طبیعـی سـیل بـرای تحقـق پایـداری شـهر آورتابموردی منطقه جاکارتا، به تبیین یک مدل سازگاری 
بـر  مـؤثر( استفاده شد. چهار عامـل SEMنتایج تحلیل موقعیت، از مدل معادالت ساختاری ) بر اساسدازد. پریمجاکارتا 

های تکنولوژیکی، کـاهش ینوآور از: اندعبارتی در شهرهای مستعد حوادث طبیعی در شهر جاکارتا آورتابمدل انطباقی 
ی آورتابی هاراهبرای شکل دادن به یک شهر تاب آور، نتایج پژوهش نشان داد،  یری حوادث، تنظیم فضایی.پذانطباقو 

شود، اجرای مدیریت فضـایی مـنظم، افـزایش ظرفیـت یمی که در شهر جاکارتا اجرا آورتاب مؤثری هاراهیاز است. موردن
  .ی شهری استآورتابشده برای تحقق بخشیدن به پایداری و یزیربرنامههای شهری پویا و یستمسسازگاری جامعه و 

اسـت و  واردشـدهی در اثر وقوع سیالب به بافت کالبـدی شـهر تنکـابن توجهقابلاخیر، خسارات  هایسالطی  ازآنجاکه
باشد، لذا هدف اصلی در مقالـه یماثرات آن بیشتر بر بافت شهری پیرامون رودخانه اصلی این شهر )رودخانه چشمه کیله( 

ی آورتـابتقویت  منظوربهی مطرح و هم نین تبیین راهبردهای کلیدی هاشاخصبندی متغیرها و یتاولوحاضر، تبیین و 
باشـد. نـوآوری خـاص ایـن تحقیـق، یمکالبدی بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن در برابر اثـرات سـیالب 

فـت ی از باامحـدودهتعیـین  منظوربـه، 2HECGEO_RAS افـزارنرمی خطر سیل بـا کمـک بندپهنهاستفاده از روش 

ی در برابر سیل با توجـه بـه آورتابافزایش  مؤثرگیرد و دستیابی به راهبردهای یمیر خطر سیل قرار تأثشهری که تحت 
 ی است.بندپهنهاین نوع 

 

  نظری مبانی
ی یزربرنامهبخشی از روند ابن نوع  مثابهبهیزی راهبردی الزم است برای تدوین راهبردهای نهایی، همه عوامل ربرنامهدر 

برای در  (. بر همین اساس، الزم است76: 1389گلشیری اصفهانی و سرایی،)در چارچوب مدل سوآت در نظر گرفته شوند 
قـرار  موردمطالعـهها و تحقیقات پیشین در دو بخـش یهنظرجهت تدوین راهبردها،  هاشاخصنظر گرفتن همه متغیرها و 

یـت درنهایر این دو بر یکدیگر که تأثوم مطالعه پیرامون سیل و ی کالبدی و دآورتابگیرند. نخست مطالعه حول موضوع 
ی اقدامی مجرد و مقطعی پس از وقوع بحران نیست بلکـه ویژگـی آورتابشود. یمدر قالب یک مدل مفهومی اولیه ارائه 

کنـد کـه یـک سیسـتم چقـدر یمای است که توصـیف یژگیوذاتی هر سیستم شهری است که بایستی واجد آن باشد و 
ی آورتـاب(. امـروزه 1390قدیری و همکاران،کند )تواند جذب یماختالل را بدون از دست دادن ساختار و عملکرد اصلی، 

 :Folke,2006شـود )یمشیوه تفکـر شـناخته  عنوانبهیک مفهوم با یک تعریف بیان شود،  عنوانبهی اینکه تنها جابه

ند اقداماتی در محی  اطراف رودخانه است. اقداماتی هم ون زهکشـی آوری در برابر سیالب نیازمدستیابی به تاب (.254

                                                           

1. Renald 
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آوری آب، کف سازی نفوذپذیر و کمربند سـبز، ایجـاد های دائمی، ایجاد مخازن جمعمناطق پست و کم ارتفاع، حف  برکه
(. البتـه 18-10 :1388لقایی و همکـاران،) ها در یک نقطهمدخل فاضالب، الی روبی رودخانه، تنظیم زمان تمرکز رواناب

وسـاز بـدون توجـه بـه آوری، ناشی از دخالت انسانی و ساختپذیری در برابر سیالب و فاصله گرفتن از تابتشدید آسیب
 آیـدمی وجود به شهر توسعه و رشد اثر در که تغییراتی و شهری هایحوضه سطح شرای  بستر طبیعی است. نفوذناپذیری

از  زیـادی مقدار به سطحی هایآب هدایت و آوریجمع سیستم ایجاد و خاك تراکم ،گیاهی هایپوشش بردن از بین مانند
در گـرو وجـود  بسـیالدر برابـر  یآورتـاب(. رسـیدن بـه 121: 1391افشاری آزاد و پـورکی،) کاهدمی خاك در آب نفوذ
پس  خود برای بازیابی توانایی یک منطقه شهری واکنش،توانایی یک سیستم زهکشی برای باشد. می شهری یزیررنامهب

های شهری برای تخلیه رواناب ناشـی از سـیالب، سـه شـاخص مهـم بـرای یستمسو هم نین قابلیت  از خسارات سیل
آوری در برابـر هم نین دستیابی به تـاب (.Bertilsson et al,2018:970) باشندآوری در برابر سیالب میارزیابی تاب

 طریـق از شـهرها تاب آور شـدن برای طرح کلی یک ایجاد و اضطراری اکنش(و) پاسخگویی برنامه سیالب در گرو یک
آوری در برابـر (. دسـتیابی بـه تـابGreeshma & Manoj,2016:1827) اسـت واحدهای همسایگی محلـه توسعه

ابـر پذیری منـاطق شـهری در برها بتوان به ارزیابی میـزان آسـیبسیالب، نیازمند تبیین معیارهایی است که از طریق آن
سـاله  50و  25سیالب پرداخت. البته در کنار تبیین معیارها، میزان شدت خطر نیز اهمیت فراوان دارد و دو دوره بازگشت 

ای یـا هم نین توجه به اجزای سیستم رودخانه( 129: 1390صفاری و همکاران،) توان برای این منظور پیشنهاد دادرا می
هایی ها به کمک مـدلبندی متغیرهای تأثیرگذار با وزن دهی به آنطریق اولویت دیگر واحدهای ژئومورفیکی، ازعبارتبه

بنـابراین ( 77: 1394قنبـرزاده و همکـاران،) تواند راهکار مفیدی برای این منظور باشـدهم ون تحلیل سلسله مراتبی می
بینـی منظور پیشوری سـیل، بـههای عبـبندی خطر در اطراف مسـیلآوری در برابر سیالب، در گرو پهنهدستیابی به تاب

گرفتگـی منـاطق مختلـف شـهری در محـی  سیسـتم بندی بر اساس شـدت آبدامنه خسارات ناشی از آن است و پهنه
 پذیری شـهر بـر اسـاس متغیرهـای مختلـف اسـتراه مطمـئن و دقیـق بـرای ارزیـابی آسـیباطالعات جغرافیایی، یک

آوری و که مبنای این کار تحقیقـاتی قرارگرفتـه، بـر جنبـه کالبـدی تـابای نظریه. (167: 1394محمودزاده و همکاران،)
گرفتگـی های اطراف رودخانه اصلی شهر در برابر سیالب تأکید نموده است. لیکن در پژوهش حاضـر آببندی زمینپهنه
 500ای بازگشـت تـا ههای پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن، بر مبنای اطالعات اداره آب منطقه برای دورهپهنه

پذیری بافت شهر، تنهـا بـه بخـش کالبـدی شـهر شده است. هم نین متغیرهای مؤثر بر میزان آسیبسال در نظر گرفته
های مطـرح محدود نبوده و اجزای رودخانه را نیز در برگرفته است. برای این منظور در ادامه به بررسی متغیرها و شاخص

وضوع پژوهش متغیر وابسته و عواملی که بر آن اثرگذار هستند، متغیرهای مسـتقل نـام م شده است.در این رابطه پرداخته
شناسـایی شـوند. در گـام بعـدی بـرای  تأثیرگـذاردارند. لذا در یک پژوهش علمی الزم است تا در گام نخست متغیرهای 

یری انتخاب شود، که شـاخص گاندازهای برای یلهوسالزم است تا  موردپژوهشیر هر متغیر مستقل بر موضوع تأثسنجش 
یگر برای سنجش وضعیت یک متغیر مسـتقل دعبارتبهباشند. یمبا توجه به هر متغیر، متفاوت  هاشاخصشود. یمنامیده 

شود، یک یا چند شاخص وجود دارد که با کمک مطالعه مبانی نظـری و یممخفف متغیر نامیده  صورتبهکه در اصطالح 
باشند. مطالعات متعدد و گوناگونی توسـ  برنامـه ریـزان شـهری و متخصصـان دربـاره یمابی یدستقابلتحقیقات پیشین 

ی شهرها از جنبه کالبدی صـورت گرفتـه اسـت کـه هرکـدام از منظـر و دیـدگاه خاصـی آورتابی هاشاخصمتغیرها و 
ی از جنبـه کالبـدی آورتـابی هاشـاخصمتغیرها و  3و  2. که در جدول اندپرداختهی را مدنظر قرار داده و به آن آورتاب
 ی و آورده شده است.بندجمع

 

 آوری کالبدی در برابر سیالب. متغیرهای مطرح در زمینه تاب2 جدول شماره

 متغیر سال نظرصاحب

 ضعیت بستر رودخانهو -حریم –شبکه معابر  -کیفیت ابنیه 1388 لقایی

 هاختمانسا تراکم ی زمین،کاربر رض شبکه ارتباطی،و ع جهت ،ساختار حریم رودخانه، 1390 صفاری و همکاران

 فت شهرینوع با -بکه ارتباطیش -کاربری اراضی 1391 افشاری و همکاران
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 کاربری اراضی -شبکه ارتباطی 1393 رمضان زاده لسبوئی و همکاران

 ت شیبهه، جهاز آبرا هفاصل ،تراکم ی زمین،کاربر ی اراضی،کاربر یب،ش طبقات ارتفاعی، 1394 قنبرزاده و همکاران

 موقعیت مسیل، طبقات، شیب، تراکم مسکونی، فضای باز و سازه ابنیه 1394 محمود زاده

 شیب زمین -زیرساخت شهری 2018 برتیلسون و همکاران

 که دسترسیشب -راکم ساختمانیت -یزی اراضیربرنامه 2018 عبدالکریم و الکادی

 ریزدانگی(قطعات )ازه اند -سازه ابنیه 2018 رنالد و همکاران

 

 آوری کالبدی در برابر سیالبمتغیرهای مطرح در زمینه تاب .3شماره جدول
 تعاریف شاخص منابع

Klijn et al. 2004, Aerts et 

al. 2008, De Graaf et al. 

2009 

 شـوندیآسـیب م کـه باعـ  ایجـاد هایییلاین توانایی از طریق باال بردن آستانه س پایداری
 قرار نخواهد گرفت. یرتحت تأث

Folke 2006, Mens et al. 

2011 

ی و بازیـاب وسیل از طریق باقی ماندن، پاسخ به سیل  یرتوانایی یک سیستم تحت تأث یریپذانعطاف
 بهبود )بدون تغییر به یک سیستم دیگر(

Folke et al. 2005, 

Ecosystem Assessment 

2006 

ردم و مـخـارجی تأثیرگـذار کـه  یهـاری بـا محركتوانایی یک سیستم برای سازگا سازگاری
تنوع  ات آب و هوایی،دهد )مانند تغییریرا در معرض خطر سیل قرار م هایشانییدارا

گـوی تغییـر در ال و تغییرات جمعیتـی و هم نـین ی وتفرآب و هوایی، تغییر در افراط
ییـرات ایجـاد تغ ها واحتمالی، استفاده از فرصت هاییبشهرنشینی( برای مقابله با آس

 در مقیاس کوچک در مقابله با عواقب سیل.

Moberg and 

Simonsen,2011:7 
 است ر آیندهدتوانایی کسب تجربه از شرای  بحرانی و استفاده بهینه از این تجارب  آمادگی

Mayonga, 2007:6 یهاهرنامبیکپارچه کردن عوامل کاهنده خطر با اجرای آمادگی اضطراری، واکنش و  جامعیت 
 بازسازی

Cutter et al, 2010: 9 سیستم دهندهیلبرای اجزای تشک شدهینرعایت ضواب  تدو قانونمندی 

Zhou, 2014: 577 هایتبرخورداری از توانمندی و یا قابل کارایی 

 

بـر  .های مطرح در دو جدول باال، راهنمای خوبی جهت دستیابی به یک مـدل مفهـومی اولیـه هسـتندمتغیرها و شاخص
شناسـایی اسـت. از طـرف دیگـر بـرای ، متغیرهای مستقلی که در این موضوع مطرح هستند، قابل2اساس جدول شماره 

ماره باشد )جدول شسنجش وضعیت هر متغیر، در بافت شهری اطراف رودخانه چشمه کیله، نیاز به یک سری شاخص می
های مطـرح در هـر است، لذا با استفاده از شـاخص تفاوتهای مختلف اطراف رودخانه، م(. ازآنجاکه شدت خطر در پهنه3

( در 1397) شود. در ایـن راسـتا، ابراهیمـی پـور و زیـاریآوری کالبدی هر پهنه، پرداخته میمتغیر، به سنجش میزان تاب
العـه )مط یکالبـد یآوریالب با رویکـرد تـابسشهری در برابر خطر ناشی از  هایینزم یبندپهنهای تحت عنوان؛ مقاله

 500و  100سـال،  25های اطراف رودخانه چشمه کیله را بر اساس سه دوره بازگشت ینموردی: رودخانه چشمه کیله( زم
ها تا مرز سیالب بـا دوره بازگشـت ها زمینبندی نمودند. آنپهنه GISدر محی   HEC RASافزار سال با استفاده از نرم

 500-100هنه پرخطر و پهنه محصور بین دوره بازگشـت سال را پ 100-25 سال را حریم رودخانه، و با دوره بازگشت 25
ابراهیمی پـور ) شده است.سال را پهنه سیالبی با خطر متوس  در برابر سیالب در نظر گرفتند که در نقشه ذیل نشان داده

 (40: 1397و زیاری،
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 سال 500و  100، 25بازگشت های های سیالبی با دورهپهنه وضعیت حریم موجود و مرز. 1شکل شماره

 

توان در قالب مدل مفهومی زیر ارائه آوری کالبدی در برابر سیالب را میهای مطرح در زمینه تاببرآیند متغیرها و شاخص
 نمود.

 مدل مفهومی اولیه قبل از ارزیابی توسط کارشناسان شهری. 4شماره جدول

 مفهوم بعد متغیر شاخص

 تراکم ساختمانی سازگاری

 

 

 

 

 کالبدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوری شهریتاب

 

 

 پایداری
 فرم ابنیه

 پذیریانعطاف

 سازگاری
 نوع مصالح ساختمانی

 پایداری

 پذیریانعطاف

 های ارتباطیشریان
 سازگاری

 پایداری

 جامعیت

 قانونمندی
 کاربری اراضی

 سازگاری

 کارایی
 بستر رودخانه

 آمادگی

 فرم و شکل بافت سازگاری

 درصد شیب زمین کارایی

 حریم رودخانه قانونمندی

 سازگاری 

 های شهریزیرساخت سازگاری

 

 پژوهشروش 
 تأثیرگـذاری در برابر سیل الزم است در ابتدا متغیرهای آورتابتدوین علمی و درست راهبردها جهت دستیابی به  منظوربه
ی مدل سـوات، بـا هاگامراهبردها ارائه گردند. لذا پیش از شروع  هاآنناسایی شوند و بر مبنای ی ضروری شهاشاخصو 

استخراج گردیده و بر اساس آن مـدل  هاشاخصی پیشین در بخش مبانی نظری، متغیرها و هاپژوهشاستفاده از مطالعه 
ی ضـروری هاشـاخصمحتـوایی متغیرهـا و مفهومی اولیه تدوین گردیـد. در ادامـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل روایـی 

های دخیل در بافـت کالبـدی، برای بررسی هر یک از متغیرها و شاخص گیرند.یمشده و مبنای مدل سوات قرار ییشناسا
 (HEC_GEORAS) سـازی جریـان سـیالبافـزار شبیههای خطر سیل انجام گیرد. بر ایـن اسـاس از نرمتعیین پهنه

های بازگشت سیالب و سایر اطالعات هیدرولوژیکی نظیر ضرایب زبری مسیر، توپوگرافی دوره استفاده گردید تا بر اساس
پهنه حریم رودخانه، ) های سیالبی سه پهنه تعیین گردیدهای سیالبی تعیین گردد بر این اساس با ادغام پهنهو غیره پهنه

آمده از تحقیـق در هـر پهنـه دسـتهای بهشدت خطر، متغیرها و شـاخصپهنه پرخطر و خطر متوس (. سپس با توجه به
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ینـه درزم آمدهدستبهو متغیرهای  هاشاخصی و تعدد آورتاببا توجه به گسترگی کاربرد مفهوم  موردسنجش قرار گرفت.
 هاشـاخصی، در این پژوهش جهت مطالعه دقیق و کسب نتایج روشن و صریح، بعد از تعیـین روایـی متغیرهـا و آورتاب

ینه دستیابی به افزایش درزم مؤثر(، به تبیین راهبردهای CVR) ییمحتوایله نسبت روایی وسبهان شهری توس  کارشناس
 محتـوایی ارزیابی روایی برای CVR ی کالبدی در پهنه سیل گیر شهر تنکابن )رودخانه چشمه کیله( پرداخته شد.آورتاب

شود. در پژوهش حاضـر می پژوهش، استفاده هدف و یریگاندازه ابزار محتوای هماهنگی میزان مورد در متخصصان ازنظر
کارشناس امور شهری )اداره آب منطقه تنکابن، شهرداری تنکابن، فرمانداری و اساتید دانشگاهی(  نفر از 50جامعه آماری، 

 است.آمده عملگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و نظرسنجی بهصورت نمونهنفر به 30اند که از این تعداد بوده

 است مفید" ،"ضروری است "قسمتیسه طیف اساس بر را آیتم هر تا شودمی درخواست متخصصان از CVR تعیین برای

 :گرددمی محاسبه فرمول زیر مطابق هاپاسخ نماید. سپس بررسی "ندارد ضرورتی" ،"ندارد ضرورتی ولی

 
 (399: 1394زاده و اصغری،یحاج: )منبع CVR: فرمول 1رابطه 

NE =و اندداده پاسخ است "ضروری" گزینه به که است متخصصانی تعداد N مقـدار اگـر .اسـت متخصصـان کـل تعداد 

 .شودیپذیرفته م آیتم آن محتوایی اعتبار باشد تربزرگ 5 جدول در موجود مقادیر از شدهمحاسبه
 

 CVRگیری در مورد . تصمیم5جدول شماره

 حداقل مقدار روایی تعداد افراد متخصص

25 37/0 

30 33/0 

40 29/0 

 (399: 1394زاده و اصغری،یحاج): منبع

 

شـده اسـت. آوری کالبدی از مدل تحلیـل سلسـله مراتبـی استفادهجهت تعیین ضریب اهمیت متغیرها در دستیابی به تاب
ابـر سـیالب دارنـد بـا آوری کالبـدی در بردیگر برای شناخت متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در دستیابی به تابعبارتبه

( متغیرهـا و CVR) نفر که بیشتر برای نظرسنجی نسبت روایی محتـوایی 30استفاده از نظرسنجی از متخصصین )تعداد 
 EXPERTافزار دویی متغیرهای مطرح، پرداخته و سپس با استفاده از نرمها تعیین گردیده بودند( به مقایسه دوبهشاخص

CHOICE شده آوریمحاسبه گردیده است.. ازآنجاکه ضریب سازگاری برای تمامی نظرات جمع هابرآیند این نظرسنجی
و  یزیرفنـون برنامـه ینتریکی از مناسـباز طرفی  اند.قبول بودهبوده است، لذا تمامی نظرات دارای پایایی قابل 1/0زیر 
بـرای تحلیـل عملکردهـا و وضـعیت  عنوان ابزاری نوین( است که امروزه بهSWOT) یساستراتژی، ماتر وتحلیلیهتجز

بر این اساس نقـاط قـوت، ضـعف،  (.Nilsson,2004) یردگیقرار م هایشکاف، مورداستفاده طراحان و ارزیابان استراتژ
هـا پاسـخ کارشناس درخواست شـد تـا بـه آن 30فرصت و تهدید تبدیل به پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت گردید و از 

ای که به هر سؤال داده رشناسان در هر مورد ضریب اولیه و ثانویه به دست آمد و با توجه به رتبهدهند. از برآیند نظرات کا
دست آمد. سپس امتیازهای وزنـی سـؤاالت مربـوط بـه قـوت، ضـعف،  شد امتیاز وزنی از ضرب رتبه در ضریب ثانویه به
 ب تعیین گردید.و بر این اساس راهبرد غال فرصت و تهدید در نمودار مربوطه قرار داده شد

 

 محدوده موردمطالعه
رودخانه چشمه کیله یک رودخانه با جریان دائمی در طول سال و در مرکز شهر تنکابن از شمال تا جنوب این شهر جریان 

 15سـر واقـع در حـدود در آبـادی پردهشـود کـه یمتشـکیل  دو رودخانه دو هزار و سه هزاراتصال از  دارد. این رودخانه
هـای داربـار، آبادی ایـن رودخانـه دهند.این رودخانه را تشکیل می پیوندند ویمیکدیگر وب شهر تنکابن به کیلومتری جن
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بـر، کشـکوه، کندسـرك، سـنگرده، مـرزك، کـرف و ، ججـالن، هراتینآباد، لتاك، امام زمـپشته، مهری ینگاوپل، پرچ
ریزد. این رودخانه در مسـیر خـود به دریای خزر میخسیل را مشروب ساخته، از شهر تنکابن عبور نموده در نهایت رمضان

رودخانه سـه  .باشدآباد از انشعابات آن میرود و ولیهای گرکوکیله، آسیابکند و رودخانهرودخانه ولمرود را نیز دریافت می
 باشد که در جنوب مرکز شهرستان تنکابن جریان دارد.کیله میهای رودخانه چشمههزار از شاخه

 

 مختلف یهاکیله در دوره بازگشتمقادیر سیالب رودخانه چشمه .6اره شمجدول 

 ایستگاه رودخانه دوره بازگشت )سال(

500 100 50 25 10 2   

 هراتبر کیلهچشمه 53 109 141 167 194 263

 قلعه گردن ولمرود 82 156 198 231 265 351

 سنگ سرك چشمه کیله 6/73 6/210 1/322 4/406 7/490 5/686

 (1397اداره آب شهرستان تنکابن،): منبع

 

هایی از بافت شـهری اطـراف رودخانـه چشـمه کیلـه کـه درگیـر سال، محدوده 500در سیالب با حداکثر دوره بازگشت 
 باشد.می 2شوند مطابق نقشه شماره می
 

 
 سال 500 های تحت تأثیر سیالب با دوره بازگشت تا. زمین2شکل شماره

 

 باشد.می 8تا  3 های شمارهاین پهنه مطابق نقشه شمارهوضعیت متغیرها در 
 

 
ازگشت تا ب وضعیت سازه ابنیه در پهنه با دوره و سال 500وضعیت طبقات ساختمانی در پهنه با دوره بازگشت تا  .3شکل شماره

 سال 500
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یالبی با سوضعیت پیلوت در پهنه  و سال 500در پهنه سیالبی با دوره بازگشت ( ریزدانگی) وضعیت مساحت ابنیه .4 شکل شماره

 سال 500دوره بازگشت 

 

 
وضعیت حریم در وضع موجود با  و سال 500 و 100-25های بازگشت وضعیت حریم در وضع موجود با دوره. 5شکل شماره 

 سال 500 و 100-25های بازگشت دوره

 

 هایافتهبحث و 
رهـای ایـن داشـته باشـد. متغی را سیسـتم فروپاشـی از شپی خطر پذیرش و تحمل ظرفیت که است آور شهری تاب شهر

زآنجاکه شناسایی متغیرهـا و ا بازگردند. تعادل حالت به و نموده جذب را تغییرات خطر، باید بتوانند تا وقوع زمان سیستم در
شـاره در ژوهش حاضر است، لذا بررسی منابع مختلـف و تحلیـل مـوارد اپها از اهداف اصلی بندی آنها و اولویتشاخص

آوری کالبـدی در برابـر سـیالب، در موضـوع تـاب تواند راهنمای خوبی در جهت شناخت بهتـر موضـوع باشـد.ها میآن
ون آن هری پیرامـشـمتغیرهای مطرح در جنبه کالبدی شهر باید بتوانند در صورت طغیان رودخانه و درگیـر شـدن بافـت 

متغیرهـای  ع گونـاگون،پذیری بافت شهری را کاهش دهند. در منـاباختالل ایجادشده را به حداقل رسانده و میزان آسیب
سـاس اصـول اند که در بخش مبانی نظری آورده شده است. هم نین بـر امختلفی برای این منظور، مورداشاره قرارگرفته

از هایی است که بر اساس آن بتوان وضعیت هـر یـک آوری کالبدی مستلزم وجود شاخصروش تحقیق، دستیابی به تاب
 یـده، کـه درهای متنـوع مطـرح گرددر رابطه با شهر تاب آور در برابر سیالب، شاخص متغیرهای موجود را ارزیابی نمود.

های مبانی نظری و روش تحقیق اشاره شد، جهت تر در بخشگونه که پیشهمان مشاهده است.بخش مبانی نظری قابل
بـا  های ضروری معطـوف باشـند، الزم اسـت تـاتغیرها و شاخصصورت دقیق بر متدوین درست و علمی راهبردها که به

ئیـد شده در مدل مفهومی اولیه توسـ  کارشناسـان تاکمک روش تحلیل نسبت محتوایی ضرورت وجودی موارد شناسایی
س کارشـنا 30ی از آمده از روند مطالعات و تحقیق، با نظرسنجدستهای بهمنظور تعیین روایی متغیرها و شاخصگردد. به

یـک  ها، از طریـقمرتب  با سیالب شهری )اداره آب منطقه تنکـابن، فرمانـداری و شـهرداری( ایـن متغیرهـا و شـاخص
گردند.  آوری کالبدی در برابر سیالب شناساییمورد ارزیابی قرار گرفتند تا موارد ضروری در تاب Cvr پرسشنامه به روش
 باشد تا موردقبول قرار گیرد. 33/0ید بیش از ها باآمده برای آندستضریب به Cvrبر اساس روش 
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 مطرح در منابع مختلف یها( متغیرها و شاخصCVR) ییاتعیین روایی محتو .7شمارهجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آوری کالبدی شهر تنکـابن در برابـر سـیل های کاربری جهت افزایش تابعنوان شاخصشاخص به 6شاخص،  7از میان 
میان  شود. ازها مشخص بندی آنتواند در مرحله بعد با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی اولویتانتخاب گردید که می

عنوان متغیرهـای ی( بـهفرمانـدار متغیر ازنظر کارشناسان حوزه شهری )شهرداری، اداره آب منطقه تنکابن و 7متغیر،  10
دار در جـدول فـوق آوری کالبدی شهر تنکابن در برابر سیل مفید واقع گردید. موارد سـتارهکاربردی در جهت افزایش تاب

باشـد، لـذا آوری کالبدی به یک انـدازه نمیها در موضوع تابثرگذاری متغیرها و شاخصازآنجاکه میزان ا حذف گردیدند.
های بنـدی متغیرهـا و شـاخصها اتخاذ شوند. برای اولویتبندی آنها با توجه به اولویتالزم است تا راهبردها و سیاست

ها شـاخص یگری بـرایدبرای متغیرها و  موردنظر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی دو پرسشنامه به تفکیک یکی
کارشـناس حـوزه شهرسـازی  30ها تنظیم گردید و با کمک نظرسـنجی از دویی آنصورت ماتریس جهت مقایسه دوبهبه

آمده در دسـتافـزار بهها تعیین گردد. چنان ه ضریب اهمیت هر متغیر را از نرمبندی آنها جهت اولویتضریب اهمیت آن
 مشاهده نمود. 8 ل شمارهصورت درصد مطابق جدوتوان بهیم میزان اهمیت متغیرها را میضرب کن 100عدد 

 

 سله مراتبیتحلیل سل بندی متغیرهای پژوهش با استفاده از مدلاولویت .8شماره جدول

 درصد اهمیت متغیر رتبه

 3/23 حریم رودخانه 1

 4/16 فرم بستر رودخانه 2

 15 فرم ابنیه 3

 3/13 هریشبکه معابر ش 4

 9/11 فرم بافت 5

 9/10 کاربری زمین 6

 2/9 تراکم ساختمانی 7

 

گردد که شناخت دقیق حریم رودخانه و الزام به رعایت آن باالترین تـأثیر مشاهده می 8بر اساس اطالعات جدول شماره 
سازی بستر برای ایجـاد انه )مناسبآوری کالبدی در برابر سیالب دارد در اولویت دوم فرم بستر رودخرا در دستیابی به تاب

ها( های سازه مناسب جهت به حداقل رساندن تأثیر سیالب بـه سـاختمانجریان آرام و پیوسته( و فرم ابنیه )اتخاذ سیستم
کند. در اولویت چهارم و پنجم، شبکه معابر شهری و سـاختار و فـرم بافـت و بیشترین تأثیر را در هدف پژوهش بازی می

آوری کالبـدی در های پیرامون رودخانه چشمه کیله نقش مهمی در دستیابی به تـابها در زمینایی کاربریهم نین جانم
بندی متغیرهای مطرح بعد از اولویت برابر سیالب دارد و درنهایت متغیر تراکم ساختمانی در اولویت آخر حائز اهمیت است.

ها را پرداخته شد و کارشناسان امور شـهری ایـن شـاخصهای پژوهش بندی شاخصو مورد سؤال در پژوهش به اولویت
های دیگـر نظیـر مورد ارزیابی و مقایسه دودویی قرار داده و نتایج نشـان داد کـه شـاخص سـازگاری در میـان شـاخص

در قانونمندی، پایداری، آمادگی، کارایی و جامعیت بیشتر اهمیت را در شهر تنکابن دارا بوده و موردتوجه قرارگرفته اسـت. 

CVR متغیر CVR شاخص 

Cvr=0/66 فرم و ساختار بافت Cvr=0/66 سازگاری 

Cvr=0/53 حریم رودخانه Cvr=0/53 پایداری 

Cvr=0/73 تراکم ساختمانی Cvr=0/46 جامعیت 

Cvr=0/46 توپوگرافی() فرم و شکل بستر Cvr=0/4 قانونمندی 

Cvr=0/4  افتبدر  های موجودکاربرینوع Cvr=0/53 کارایی 

Cvr=0/53 فرم و ساختار ابنیه Cvr=0/73 آمادگی 

Cvr=0/73 های ارتباطیساختار شریان Cvr=0/06 *یریپذانعطاف 

Cvr= 06/0    *نوع مصالح ساختمانی 

Cvr= 13/0    *درصد شیب زمین 

Cvr=0 زیرساخت شهری*   
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های مطـرح در پـژوهش توسـ  دویی شاخصکه برآیند مقایسه دوبه Expert choiceافزار ، خروجی نرم9جدول شماره 
 شده است.باشد، نشان دادهکارشناسان امور شهری می

 

 های پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبیبندی شاخصاولویت .9شماره جدول

 

 
 
 
 
 
 

دهنده اهمیـت یکسـان ایـن ، نشـان15و  3/15، دو شاخص پایداری و آمـادگی بـا امتیازهـای 9 با توجه به جدول شماره
 باشد که مـواردی هم ـون؛رودخانه چشمه کیله می آوری کالبدی در برابر سیالب در بافت حاشیهها درزمینه تابشاخص

 های متقـاطعهاد از سـازپایداری( چـه تعـد) آمادگی( تا چه میزان به جداره سازی اطراف بستر رودخانه توجه شده است و)
حیـاتی  ردی، جنبهها در رویکرد راهبشناسایی استراتژی پردازد.پل( با رودخانه چشمه کیله در برابر سیل مقاوم هستند می)

ریزی مثابـه بخشـی از رونـد برنامـهریزی راهبردی الزم است برای تدوین راهبردی نهایی، همه عوامل بهدارد. در برنامه
 (.Nikolaou & Evangelinos,2010:229) در نظر گرفته شوند Swotوتحلیل راهبردی در چارچوب روش تجزیه

ت باالترین شده است. در قوین نقاط قوت و ضعف بافت نشان دادهتردر جدول ذیل یا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مهم
باشد. با توجه به جدول می 74/0ترین وزن و پایین 89/0ها باالترین وزن ، در ضعف086/0ترین وزن و پایین 154/0وزن 

نظر که بافت ازنقطهدهنده این است آمده است نشاندستبه 301/3ها ، جمع این مقادیر برای قوت9عوامل داخلی شماره 
آمده اسـت کـه دسـتبه 98/1از وزنـی امتی ها جمع مقادیرعوامل داخلی )قوت( در شرای  مطلوب قرار دارد. و برای ضعف

رسـی و ضـعف( در شـرای  مطلـوبی قـرار نـدارد و نیازمنـد بر) نظر عوامـل داخلـیدهنده این است که بافت ازنقطهنشان
 باشد.ریزی در این امر میبرنامه

 در موضوع قوت SWOTاجرای مدل  هاییافته .10شمارهجدول 
ــــــاز  رتبه ضریب ثانویه ضریب اولیه (Sقوت ) کد امتی

 وزنی

S 1 396/0 4 099/0 80 های بدون کاربری و متداخل با فضاهای مسکونی در حاشیه رودخانه تنکابنوجود زمین 

S 2  172/0 2 086/0 70 هیایی از بستر و حریم رودخانجغرافوجود بانک اطالعات 

S 3  279/0 3 093/0 75 شده مصالح ساختمانی )شن و ماسه(یریتمدبرخورداری رودخانه تنکابن از پتانسیل تأمین 

S 4  نجـام زهکشـی ایب و بافت خـاك بـرای درشیژه وبهمساعد بودن شرای  هیدرولوژیکی رودخانه تنکابن
 طبیعی رود.

110 136/0 4 544/0 

S 5 272/0 2 138/0 112 یکنار رودوستان بتنکابن به یک  رودخانههای محیطی برای تبدیل توجود قابلی 

S 6  462/0 3 154/0 125 جهت تعریض معابر بافت دانهدرشتوجود ابنیه 

S 7  6/0 4 15/0 121 ع شمالی رودخانهرودخانه چشمه کیله در ضل جوارهمهای یابانخوجود شبکه معابر موازی با 

S 8 576/0 4 144/0 116 در حریم رودخانه وسازساختعدم  منظوربهقوانین بازدارنده  وجود 

 301/3 - 1 809  جمع

 

 در موضوع ضعف SWOTاجرای مدل  هاییافته .11 شماره جدول
ضریب  (Wضعف ) کد

 اولیه
ضریب 
 ثانویه

امتیاز  رتبه
 وزنی

W 1 172/0 2 086/0 125 تنکابن. رودخانهیه حاشهایی از فرسودگی بافت در بخش 

W 2  15/0 2 075/0 109 شودیموجود بافت ارگانیک که موجب تداخل در خروج جریان سیالب 

W 3  085/0 1 085/0 124 بست و پیپاپیچ(عرض، بنتنکابن )وجود گذرهای کم رودخانهمواصالتی در دو سوی  شبکهناکارآمدی 

W 4  16/0 2 08/0 117 بر نیروی وارده از طرف سیالبی متقاطع با رودخانه در براهاپلناپایداری 

W 5  249/0 3 083/0 122 کانکس() یالبیسی هاپهنهنامناسب بودن سازه و فرم عناصر موقت مستقر در 

 درصد اهمیت شاخص رتبه

 8/24 اریسازگ 1

 7/21 قانونمندی 2

 3/15 پایداری 3

 0/15 آمادگی 4

 9/14 کارایی 5

 3/8 جامعیت 6
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W 6  222/0 3 074/0 108 یرگ یلسی هاپهنهعدم حفاظت از بنای تاریخی در 

W 7  168/0 2 084/0 123 یرگ یلسی هاپهنههای نامناسب در یکاربراستقرار 

W 8  083/0 1 083/0 122 ی سیل گیرهاپهنهی سطحی در هاآبعدم وجود شبکه هدایت 

W 9  088/0 1 088/0 129 تنکابن رودخانهشده از زمین در بستر و حریم یریتمد یرغتغییر الگوی کاربری اراضی و برداشت 

W 10  085/0 1 085/0 124 انهیه طبیعی رودخی غیرعلمی حاشکاردستر طبیعی و ی نامطمئن و ناهماهنگ با منظبسترسازدیواره سازی و 

W 11  178/0 2 089/0 130 سیل گیر اطراف رودخانه چشمه کیله پهنهی یک طبقه در هاساختمانغالب بودن 

W12 088/0 1 088/0 128 نسبت کم ابنیه دارای پیلوت در پهنه سیل گیر 

 979/1 - 1 1461 جمع 

 

ترین ضریب ثانویه )ضریب اهمیت( را دارا اسـت. پایین 097/0 باالترین و 146/0ها، فرصت ترین وزن درو پایینباالترین 
شـده تفادهحـدودی اس های خارجی تادهنده این است که از مزایای فرصتاست که نشان 27/3ضریب وزنی،  جمع مقادیر

باشد. جمع مقادیر امتیاز وزنی می 097/0ترین وزن و پایین 15/0ترین وزن درتهدیدها و تهدیدات، باالترین و پایین است.
ریزی و دهنده ایـن اسـت کـه از تهدیـدات پرهیـز نگردیـده اسـت کـه نیازمنـد برنامـهآمده است که نشاندستبه 07/2

 فت شهر تنکابن در برابر سیالب است.منظور بهبود وضعیت کنونی باها بهبندی استراتژیاولویت

 

 در موضوع فرصت SWOT های اجرای مدلیافته. 12ه شمارجدول 
ــریب  (Oفرصت ) کد ض

 اولیه
ــریب  ض
 ثانویه

ــاز  رتبه امتی
 وزنی

O1 568/0 4 142/0 118 هاهای حقوقی برای حف  حریم رودخانهوجود ظرفیت 

O2 438/0 3 146/0 122 وجود رویکردهای نوین در شهرسازی و توجه به شهر اکولوژیک 

O3 228/0 2 114/0 95 ی(کنار رودهای در نظام شهرسازی )بوستان رود محوری شهری هاوژهپر شدنمطرح 

O4  411/0 3 137/0 114 پذیر در برابر سیالبیبآسهای یکاربرجابجایی  منظوربهی سیل گیر هاپهنههای مناسب در خارج از ینزموجود 

O5 ی موتـور یـرغهـای های معلـق، قایقای )پلی رودخانهر گردشگردهای نوینِ همساز با طبیعت یآورفن شدنمطرح
 و.....(

81 097/0 3 291/0 

O6  472/0 4 118/0 98 یرپذانعطافی جدید شهری هاجدارهامکان استفاده از 

O7  357/0 3 119/0 99 های سیالبییانجری سازمدلپیشرفت هوش مصنوعی در 

O8  508/0 4 127/0 105 ی سیالبیهاپهنه معابر دراصالح پروفیل عرضی وجود ضواب  قانونی در طرح جامع جهت تعریض و 

 273/3 -- 1 832 جمع 

 

 در موضوع تهدید SWOTاجرای مدل  هاییافته .13 شماره جدول

ــریب  (T) تهدید کد ض
 اولیه

ــریب  ض
 ثانویه

ــاز  رتبه امتی
 وزنی

T1 142/0 1 142/0 126 ه تنکابنها و مداخالت در حریم رودخانی پروژهبرای اجرا وسازساختهای ناپایدار بودن قوانین و ضواب  ارزیابی 

T2 15/0 1 15/0 133 برداری از حریم رودخانهفعال بودن افراد حقیقی و حقوقی نظارت ناپذیر در بهره 

T3  230/0 2 115/0 102 تنکابن رودخانهآبخیز )باالدست(  حوضهتخریب جنگل و بستر زمین در 

T4 264/0 2 132/0 117 تنکابن رودخانهآبریز  حوضهدر  وسازهابر ساختیستم نظارتی پایین بودن س 

T5  423/0 3 141/0 125 یامنطقهنداشتن طرح آمایشی بر اساس دوره زمانی بازگشت سیل و تهدید خطر ناشی از آن در سطح 

T6  336/0 3 112/0 99 نکابنآبریز رودخانه ت حوضهتغییرات اقلیمی در حال وقوع )میزان و شکل بارش( در 

T7  333/0 3 111/0 98 محیطیالموت به تنکابن بدون مالحظات زیست جادهساخت 

T8 194/0 2 097/0 84 استفاده بیش از توان حوضه آبریز توس  گردشگران 

 07/2 -- 1 884 جمع 

 
 در موضوع چهارگانه SWOTوزن نهایی اجرای مدل  .14 شماره جدول

 عوامل درونی
 S 30/3قوت 

 W 97/1ضعف 

 عوامل بیرونی
 O 37/3فرصت 

 T 07/2 یدتهد

 
اســتراتژی شــامل  نــوع 4کنــد تـا یمای مهمــی اســت کــه بـه مــدیران کمــک یسـهمقایــک ابــزار  SWOTمـاتریس 
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WT/WO/ST/SO  .یاستراتژتدوین نمایند SO یاسـتراتژ بـرد.یم: با بهره جستن از نقاط قوت، نقاط ضعف را از بـین 
WOاستراتژی  برد.یم، نقاط ضعف را از بین هافرصتا بهره جستن از : بWT نقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیـدات :
 کند.یم: برای احتراز از تهدیدات، از نقاط قوت استفاده STاستراتژی  کند.یمپرهیز 

 

 
 SWOTراهبرد غالب در مدل . تبیین 6شکل شماره

 

 های چهارگانه بیشـترین مسـاحتیاستراتژی تهاجمی است که در بین استراتژ لب،، استراتژی غا6شماره  شکلبر اساس 
ها خواهان وضـعیتی هسـتند کـه قـادر یستمسداکثر(، تمام ح -حداکثر) یتهاجمرا به خود اختصاص داده است. در راهبرد 

 "واکنشـی"ه حـل راراهبـرد دفـاعی کـه یـک بـرخالفی خـود را بـه حـداکثر برسـانند، هافرصتقوت و  توأمانباشند 
(Reactiveاست راهبرد تهاجمی یک ) کنش گر"راه حل" (proactiveم )حلراهوعی نکه راهبرد دفاعی یدرحالباشد. ی 
 (.84: 1383گلکار،دانست ) "گرا  اندازچشم " حلراهاست راهبرد تهاجمی را باید نوعی  "روندگرا"

 

 های تحقیقراهبردها و سیاست .15شماره جدول

 سیاست راهبرد

 
 
 
 
 
 
ی ( اســـــــتراتژ1

 SOتهاجمی 

 )استراتژی غالب(

 S1 S8 O 1 وسـاز بـرای ضواب  قـانونی ساخت ینتدو
 رسیل گی یهاپهنه

 وی وامـدادهای درمانی، اداری، انتظامی یکاربرالزام به جابجایی -
 ی خطر کم سیالبهاپهنهتجهیزات شهری به 

 

S 5 O3  یگرگردش –های تفریحی یکاربرتقویت 
 

های محدوده حریم رودخانه چشمه کیلـه بـه فضـای ینزمتبدیل -
 سبز
های گردشگری بـا سـازه موقـت در پهنـه حـریم یکاربراستقرار -

 رودخانه چشمه کیله
واب  یـک متـر ی گردشگری و جهانگردی با ضـهااقامتگاهایجاد -

 ی خطر باالهاپهنهباالتر تراز سیالب در 

S 6 O 6  از رویکردهـای جدیـد ایجـاد فرصـت اسـتفاده
 جداره سازی

 ..(صار وحنرده و ) یرنفوذپذی هاجدارهاستفاده از -
 هاساختمانی لوالیی در هاجدارهاستفاده از -

S 7 O 8  ی هـاآبی آورجمـعضـی معـابر دارای کانـال اصالح پروفیل عر- ی سطحیهاآبتوسعه شبکه هدایت
 سطحی از طریق تعریض آن

S 2 O7 ی بنـدپهنههـای نـوین در یناورفیری کارگبـه
 هاینزم

های پیرامون رودخانه چشمه کیلـه بـا اسـتفاده از ینزمی بندپهنه-
 GISو  HEC_GEORAS افزارنرم

 
ی ( اســـــــتراتژ2

 اقتضائی
ST 

S 8 S7 S5 S3 S4 T4  افـزایش ظرفیـت بسـتر
 رودخانه

 دخانهالیه روبی اصولی بستر رو-
 هش پیچ و قوسله و کاچشمه کی رودخانه یرمساصالح هندسی -

S2 t5 ثبــت آن در  وی تغییــرات زمــین در حــوزه آبریــز ادورهبرداشــت - ی بانک اطالعاتروزآوربه
 GISسیستم 

 
 

W5 W 6 W 7 W9 O4  ها یکاربرتغییر و جابجایی
 ی سیالبیهاپهنهخطر در  شدتبهبا توجه 

 پرخطـری هاپهنـه از امی و..ظانت –های امدادی یکاربرجابجایی -
 ی خطر کمهاپهنهسیالبی به 
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ی ( اســـــــتراتژ3
 WOانطباقی 

W 1 W 2 W 11 W12 O2   اصـالح ضـواب
 متوس و خطر  پرخطری هاپهنهدر  وسازساخت

از تـراز  بـاالتر متر 1یا ارتفاع  هاانساختمالزام به وجود پیلوت در -
 سیالب

 ی ابنیهالزام به وجود سازه برا-

W 3-4 O 5 ر کالبدی در حریم ن عناصبه حداقل رساند
 رودخانه

 طی شهریی کابلی در شبکه ارتباهاپلاستفاده از -

 

ی ( اســـــــتراتژ4
 تدافعی
WT 

W 10 T 6 جاد دیواره سازی در بدنه و بستر رودخانه چشمه کیلهای- هاروانابحداقل رساندن اختالل جریان  به 

W3 W8 T 1  به حداقل رساندن تغییرات در ضـواب  و
 وسازاختسقوانین 

 امع مصوب شهر تنکابناجرای دقیق طرح ج-
 تعریض و اصالح معابر-

 

 گیرینتیجه
ب گردیـده ها، عدم هماهنگی فرم شبکه معابر اطراف رودخانه با شرای  بحرانی ناشی از سیل سببر اساس تحلیل شاخص

می دادن تمـا حت پوشش قرارتا بدترین وضعیت مربوط به شاخص سازگاری باشد. هم نین شاخص جامعیت مربوط به ت
ضی بـا های سطحی وضعیت نامناسبی دارد، شاخص سازگاری در مورد هماهنگی کاربری ارامعابر توس  شبکه هدایت آب

دهـد یمسازی شده نیز تضادهایی را نشـان پهنه سیل گیر و هم نین انطباق حریم مصوب طرح جامع شهر با حریم مدل
افت بهای مذکور در وضعیت موجود جود در زمان سیالب است. عدم رعایت شاخصکه بیانگر مشکالت جدی در بافت مو

هم نـین وضـعیت بافـت در  ها ضـعف دارد.اخصشـطور کامل در ایـن پذیری این بافت را باالبرده است. بافت بهآسیب
ر سـیل( در ابنیـه، ( و پایـداری )اسـتقامت ابنیـه در برابـپذیری ابنیه جهت عبور سیلپذیری )انعطافهای انعطافشاخص

( در حـریم وسـاز در پهنـهآمادگی )جداره سازی اطراف رودخانه( در بستر رودخانه و قانونمندی )رعایت ممنوعیـت ساخت
ر از سوی دیگر، بافت موجـود د باشد.ها را دارا میدرصد از این شاخص 20الی  10 رودخانه است. بافت در اکثر موارد تنها

پـذیری افهای سازگاری )هماهنگی تراکم ساختمانی با پهنه سیل گیر( بافت، انعطدر شاخصاطراف رودخانه چشمه کیله 
وسـاز در پهنـه( ساخت )وجود معابر موازی( و پایداری )مقاومت سازهای شبکه معابر( معابر، قانونمنـدی )رعایـت ضـواب 

های مورداشـاره دچـار افـت در شـاخصدرصـد از ب 60 تـا 40کاربری اراضی وضعیت نسبتاً نامطلوب داشته و حدوداً بین 
های موردبررسی بـه شـاخص سـازگاری )وسـعت شاید بتوان گفت بهترین وضعیت بافت در بین شاخص باشد.کاستی می

درصـد از  25تـا  20های مختلـف بـین های شهری جهت آزادسازی زمین( در فرم و شکل بافت است که در پهنـهزمین
آوری کالبـدی بافـت اطـراف آمده در این پژوهش بـر محـور افـزایش تـابدستهای بهاستراتژی اند.اراضی ریزدانه بوده

های اخصغیرهـا و شـرودخانه چشمه کیله و در حالت کلی شهر تنکابن در برابر سیالب است و به دنبال پوشـش دادن مت
نکته مهمی که  اند.کابن داشتهآوری شهر تنوند پایداری و تابهای اخیر دررباشد که بیشترین تأثیر را در سالپژوهش می
ریم حـبندی بافت اطراف رودخانه چشمه کیله الزم است موردتوجه قرار گیرد، تنـاقض در ، در پهنه1شماره  شکلبا توجه 

افـزار نرم) هـای آمـاری دقیـقمصوب رودخانه در طرح جامع این شهر بـا حـریم پیشـنهادی اسـت کـه از طریـق روش
HECGEO_RASبندی خطر های پهنههای شهری و استفاده از روشن موضوع بیانگر عدم دقت طرح( به دست آمد. ای

پذیری بـاالی باشد که درنتیجه موجب آسـیبهای استفاده از داغاب، محاسبه دستی و غیره( میسیل با دقت پایین )روش
 شود.ثه میآوری در زمان بروز حادبافت پیرامونی رودخانه و کاهش تاب

 پیشنهادها

 ایـن در وجـود سـازه ،دارند قرار واژگونی درخطر جانبی نیروی اثر در بنای خود، کم عرض دلیل به هاساختمان برخی 

 ،شوند تجمیع های دیگربا زمین است الزم لذا بکاهد پذیریآسیب شدت از تواندابنیه نمی
 هم ـون هـایکاربری مثال؛نعنواهستند. بـه خود کنونی محلی در ابقا قابل خاص ضواب  رعایت با هاکاربری برخی 

 از بیشتر متر کی ارتفاع پیلوت با به مجهز سازه داشتن صورت غیره. در یا و گردشگری جهانگردی تجاری، مسکونی،

 ،دهند ادامه خود قبلی فعالیت به توانندمی رواناب ارتفاع
 ایـن در وجـود سـازه دارند، قرار واژگونی درخطر جانبی نیروی اثر در خود، کم وسعت دلیل به هازمین برخی هم نین 
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 ،شوند تجمیع های دیگربا زمین است الزم لذا .بکاهد پذیریآسیب شدت از تواندنمی بنا کم عرض علت به ابنیه
 ایجـاد را ه فرصـتیکیلـ چشـمه رودخانه اطراف معابر از برخی بودن بستبن معضل رفع بر عالوه معابر شبکه توسعه 

 سطحی هایآب تهدای ایجاد شبکه فرصت شهر، جامع طرح ضواب  مطابق عرضی، روفیلپ دقیق اجرای با تا کندمی

 ،کاسته شود هارواناب با بافت درگیری از شدت وسیلهبدین و کرده فراهم نیز را
 متقاطع دلیل که به هاییپل هم ون هاییسازه تا کندمی فراهم را فرصت این باال مقاومت با کابلی مصالح از استفاده 

 ثقلـی بارهای و داده سازه متغییر فر دارند سیالب با خود هایپایه در را درگیری بیشترین کیله چشمه رودخانه با دنبو

 ،کند منتقل پل پیرامون ایاجزای سازه به را نیرو رواناب، با تماس بدون فوقانی هایکابل شبکه طریق از
 نفوذپذیر هایاز جداره توانمی ابنیه و شهری هایجداره ظیرن بافت در موجود کالبدی جزییات نمودن آور تاب منظوربه 

 اسـتفاده سـیالب از حاصل برابر رواناب در مقاومت حداقل با شکل لوالیی هایجداره هم نین و حصار نرده، هم ون

 ،دهدیم افزایش سیالب برابر در را پذیری بافتانعطاف ،)پیلوت (هازیر ساختمان باز فضای کنار در امر این نمود
 باشد. مـدیریتمین پهنه این شکل و فرم حف  به توجه عدم و آبریز حوضه کردن رها بر دلیلی فوق پیشنهادها تمامی 

 حف  لذا .شود نجاما آبریز حوضه در باید که است اقداماتی درگرو تنکابن محدوده شهر به ورود لحظه در سیالب حجم

 در هـارواناب مسـیر در بندهاآب تعبیه مختلف، هایکاربری جهت ینزم تسطیح از آبریز، جلوگیری حوضه در هاجنگل
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