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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The flood is devastating and destructive which may cause damages in 

urban areas. Resiliency to greater vulnerability emphasizes positive 

aspects, and today governments are working to improve life in the areas 

at risk by promoting resilience to natural disasters. The purpose of this 

study was to evaluate the reaction of jiroft urban managers facing the 

flood as an environmental hazards with emphasis on resiliency. Library 

methods (books, articles, documents, internet ...) and field studies have 

been used to collect information. Statistical society of the research 

includes the urban managers in Jiroft city in which 20 participants were 

selected randomly using Delphi technique. Analyzing the data, 

statistical tests, one-sample t-test and stepwise regression and the 

DEMATEL and BWM model were used to prioritize the significance 

score and the effect of the indices. The results of a one-sample t-test for 

evaluating the local management response in promoting the spatial 

resiliency against flood in Jiroft city show that there is no significant 

difference between the base limit (3) and the calculated value of 3/17. 

The results of stepwise regression show that the institutional-managerial 

index with the beta coefficient of 0/347 has the highest effect, while the 

physical-physical index with the beta coefficient of 0/302 has the least 

effect on the resiliency management in Jiroft city. The results of 

DEMATEL technique show that among the indices affecting the 

resiliency of Jiroft, city against flood, the social index with 43/385 had 

the highest interaction and institutional-managerial index has with 

43/352 minimum interaction, the social index with 1/474 the most 

effective factor and the economic index with the value of -1/008 is the 

most influential factor. The results of BWM technique reveal that social 

index with the value of /258 is placed in the first rank, institutional-

managerial index with the value of /252 in the second rank, the 

physical-environmental index with the value of /245 in the third place 

and economic index with the value of /244 in the fourth rank. 
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 یآور تاب بر تأکید با سیل محیطی ةمخاطر با رویارویی در شهری انمدیر واکنش سنجش

 (رفتیج شهر موردی: ةلعامط)
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 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
آوری  آورد. تهاب همهراه مهی  بهاری بهه  های شههری خسهاراز زیهان   و مخرّب است و در حوزه ویرانگر سیل

آوری کوشند با ارتقها  تهاب   ها میمثبت تأکید دارد و امروزه دولتهای پذیری بیشتر بر جنبهدربرابر آسیب

درمقابل بالیای طبیعی، زندگی را در مناطق دارای خطر بهبود بخشند. ههد  پهژوهش حاضهر سهنجش     

آوری اسهت. بهرای   واکنش مدیران شهری جیرفت در رویارویی با مخاطرة محیطی سیل با تأکید بهر تهاب  

ها، مقاالز، اسناد، اینترنت و غیهره( و میهدانی اسهتفاده    ای )کتابای کتابخانههگردآوری اطاّلعاز از روش

شده است. جامعة آماری پژوهش شامل مدیران شهری سهاکن در شههر جیرفهت اسهت کهه بیسهت نفهر        

انهد بهرای تجزیهه و تحلیهل     منزلة حجم نمونهه انتخهاب شهده    با استفاده از تکنیک دلفی به یتصادف طور به

بنهدی و  منظهور اولویتهت  گام و همچنین بهه بهای و رگرسیون گامنمونه های آماری تی تکزمونها، از آداده

ضریب اهمتیتت معیارها از تکنیک دیمتل و بهترین و بدترین روش، استفاده شهده اسهت. نتهایا حاصهل از     

ن دههد بهی  ای در راستای سنجش واکنش مدیریت شهری جیرفت دربرابر سیالب نشان مهی نمونهتی تک

گهام  بهه گهام  داری وجود ندارد. نتهایا رگرسهیون  ( اختال  معنی81/0شده ) ( و مقدار محاسبه0حدت مبنا )

 -و شهاخص کالبهدی    تهأییر  بیشهترین  ،041/3 مقهدار  مهدیریتی بها   -بیانگر آن است که شاخص نهادی 

نتهایا   .سهیالب دارد آوری شهر جیرفهت دربرابهر   مدیریت تاب بر کمترین تأییر را 032/3محیطی با مقدار 

آوری شههر جیرفهت دربرابهر سهیالب،     ههای مهّیّر بهر تهاب    دهد از میان شاخص تکنیک دیمتل نشان می

 032/40مهدیریتی بها مقهدار     -بیشهترین تعامهل و شهاخص نههادی      013/40شاخص اجتماعی با مقدار 

 -331/8بها مقهدار   مّیّرترین عامل و شاخص اقتصادی  414/8کمترین تعامل، شاخص اجتماعی با مقدار 

دهنهدة آن اسهت کهه شهاخص     پذیرترین عامل هستند. نتایا تکنیک بهترین و بهدترین روش، نشهان  تأییر

در رتبهة دوتم، شهاخص    232/3مدیریتی با ارزش  -در رتبة اوتل، شاخص نهادی  231/3اجتماعی با ارزش 

در رتبهة   244/3بها ارزش   در رتبة سوتم و درنهایت شاخص اقتصهادی  243/3محیطی با ارزش  -کالبدی 

 چهارم قرار دارد.
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 مهمقدّ
 مخهاطراز  لحها  بهه  کهه  انهد شده بنا یا ایجاد هاییمکان در گاهیسکونت جوامع و شهرها عمده طوربه امروزه،

 سهوانح  انهواع  معهرض  در تکنولهوژی  ههای پیشهرفت  دلیهل بهه  یها  و طبیعی سوانح انواع وقوع معرض در طبیعی

 و خفتهه  صهورز بهه  طبیعی مخاطراز بیشتر که جاآن از (.8032 همکاران، و بهتاش )فرزاد هستند ساخت انسان

 بهدیهی  امهری  آن بها  مقابله و رویارویی برای آمادگی هستند، آسیب آفرینش برای هبالقوت حال عین در خاموش

 منظهور بهه  سهانحه،  مهدیریت  اصهول  کهارگیری بهه  مسهالل  و اقهداماز  ترینضروری از یکی رابطه، این در است.

مخهاطراز   (.2383 ،8گهودا  )مهالل  اسهت  بهازتوانی  و بازسهازی  و مقابله آمادگی، مخاطراز، کاهش و پیشگیری

 مشهکالز  مثابهة بهه  خطهراز  ایهن  .شهوند پذیر تأییر بگذارند، تبدیل به فاجعه میهنگامی که بر جمعیتت آسیب

 در طبیعهی  مخهاطراز  از ناشهی  پهذیری آسیب و ایراز شود.می گرفته درنظر نیافتهتوسعه کشورهای نشدة حل

 رفهتن ازدسهت  اجتماعی، اقتصادی، توسعة فیزیکی، هایزمینه در ایراز این ابعاد و است افزایش حال در جهان

 و مخهاطراز  کهاهش  ریهزی برنامهه  بنهابراین  اسهت؛  گسهترده  و شدید جانبه،همه تخریب و منابعو  مال و جان

 (.2382 ،2روترای و )انودین است ضروری بسیار مخاطراز درمقابل جوامع آوریتاب برای بهسازی

 جههان  طبیعهی  بالیهای  تهرین پرهزینهه  وارده، خسهاراز  ازنظهر  و بیشترین وقوع، تکرار ازنظر سیالب امروزه 

ههای مهادتی و تسههیالز    کهه فراتهر از هزینهه    گذاردسیل بر جوامع انسانی تأییراتی می نیز و شودمی محسوب

 در گیهرد. مهی  دربهر  را بیکاری و هاآسیب اجتماع، و خانواده در اختالل چون اموری تأییراز اینزیربنایی است. 

 ضهروری  و مههم  بسهیار  سهیل  تأییراز کاهش برای آب سطح سیستم عملیاز سیل، درنگبی رویدادهای طول

 بیهانگر  جههان،  و ایهران  در سهیالب  وقهوع  از ناشهی  خسهارز  ازاطّالعه  و آمهار  بررسی (.8333 ،0چئول) است

 افهزایش  رونهد  .اسهت  مختله   منهاطق  اقتصادی و انسانی طبیعی، منابع به سیالب از ناشی صدماز گستردگی

 برابر ده تقریباً چهل ةده به نسبت هشتاد دهة در سیل وقوع تعداد که دهدمی نشان گذشته دهة پنا در سیل

 تهرین بمخرّ از سیالب (.8034 همکاران، و )محمودزاده است داشته افزایش %333 دیگر، عبارزبه ؛است شده

 چشهم  بهه  آنجها  در انسهانی  توسهعة  مظهاهر  کهه  منهاطقی  در ویهژه به آن آیار جبران که است طبیعی خطرهای

 هها، رودخانه حاشیة در ویژهبه شهرنشینی، توسعة کند.می تحمیل را زیادی هایهزینه شهرها(، )مانند خورد می

 شههر  مختله   مناطق خطرپذیری میزان از آگاهی رواین از است؛ افزوده اخیر یهادهه در سیل هایخسارز بر

 بها  شهری مسالل به پرداختن در مهم محورهای از یکی منزلةبه شهری هایسیالب مدیریت موضوع به توجته و

 سهیالب  ةپدیهد  (.8032 همکهاران،  و )صهالحی  اسهت  توجته و اهمتیتت حالز شهری زیستمحیط حفظ بر تأکید

 در را یجدیهد  جایگهاه  ،شههری  سهیالب  عنوان با وجدیدی یافته است  چهرة بزرگ شهرهای گسترش دلیل به

  (. 8011 تالی، )قهرودی است دهکر باز شهری مطالعاز

 آورتهاب  جامعهة  اسهت.  هها گهاه سهکونت  و جوامع «آوریتاب» ،طبیعی بالیای ایر کاهش برای جدید رویکرد 

 آوریتهاب  بالیها،  معهانی  بهه  توجتهه  با باشد، بالیا پیامدهای برابر در مقاومت به قادر زمانهم که است ایجامعه

 زنهدگی  تکیفیته  وری،بهره شدنکم خرابی، ویرانگر، خساراز شدنلمتحمت بدون ،ایمنطقه که است معنیبدین

 ،4میلیتهی ) باشدحادیة طبیعی بسیار بزرگی  برابر در پایداری به قادر خارجی، جوامع ازطر  زیاد کمک بدون و

                                                                                                                                                                          
1- Malalgoda 

2- Ainuddin & Routray 

3- Cheoul 

4- Mileti 
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هها و  مثابة توانایی برای انطباق نیازها، چهالش  آوری را بهتاب (2381) 8جانستون و پیتون رابطه این در .(8333

 مفه م   دی  با یآوربتا نیبنابرا؛ کنند، تعری  میشوند یم رو روبهتغییراتی که در طول دوره و پس از بحران با آن 

 تیریم د  چرخة در که دارد را تیظرف نیا یآورتاب .ردیگ قرار جامعه در تمسعه و سمانح تیریمد یهابرنامه تما  یکانمن

ههای اخیهر سهیل در    در سهال  (.2380 ،2کاردونا و )اندرسونشمد  وارد سانحه از پس و نیح پیش، دری عیطب سمانح

با توجته به این امر، نگهاه   بار آورده و ساالنه جان هزاران نفر را گرفته است.بسیاری از شهرها خساراز زیادی به

 آن اهمتیتهت  و جایگهاه  پژوهشگران، و ریزاناز برنامه بسیاری که یطور بهپژوهشگران زیادی به آن معطو  شده، 

 اند.تبیین کرده را

 ،دبو اههمر یاوانه فر مالی رازخسا با( وضعیتت مدیریت سیالب شههر بموهور را کهه    8011میرحقی و همکاران )

از  پس شتیابهد مسالل به بیشتر توجّه انهد کهه  به مدیران شهری این نکته را یادآور شهده  واند نامناسب دانسته

 .دشو یبیشتر توجّهآن  به باید سانیرادمدا مردر ا که ستا مساللیاز  نیدگاد سیبآ نیروا یهاحمایت و یهدحا

نامناسهب بهوده    شههرکرد ( مدتعی هستند که مدیریت بحهران  8032در کنار این پژوهش، شهبازی و همکاران )

ی کهه  ا گونه بهاست. توسعة شهر به سمت و سوهای مختل  بدون برنامه و برمبنای مدیریت بحران نبوده است. 

 ؛سهمت تأسیسهاز بهوده و در معهرض خطهر گسهل هسهتند       ویژه در قسمت شمالی و جنوبی، بهتوسعة شهر به

دیگهر بالیها در شههر بموهور و      ور سهیل  بنابراین در هر دو پژوهش، مدیریت بحران و واکنش مسهئولین دربرابه  

( نقهش مسهئوالن و مهدیران شههری را دربرابهر      8034شهرکرد نامناسب است. مطیعی لنگرودی و همکهاران ) 

 و اندمدیریت بحران سیل در کنار مشارکت مردمی در روستاهای حوزة رودخانه زنگمار ماکو بسیار مهم دانسته

انهد و در کنهار آن توجتهه بهه     رهای اجتماعی در اولویتت کار قهرار داده مسئوالن را برای مدیریت سیالب، بر بست

اند. مهردم ههم بهر بسهترهای اجتمهاعی )مشهارکت بهین        عوامل اقتصادی و زیربنایی را در مرحلة بعد قرار داده

 انهد و آن را بنابراین بهه مهدیریت مشهارکتی بهها داده     ؛ة مدیریت سیالب( تأکید دارندنیدرزممسئولین و مردم 

 اند.ة کار خود قرار دادهسرلوح

( را تأیید کهرده  8034( نتایا پژوهش مطیعی لنگرودی و همکاران )8030زاده لسبولی و همکاران )رمضان 
هها در محهدوده،   یعنی بهبهود زیرسهاخت  اند، متقابل دانسته %33 نانیاطمآوری را با و رابطة بین سیالب و تاب

آوری ساکنان مناطق نمونة گردشگری چشهمه کیلهة تنکهابن و سهردآبرود     موجب باالرفتن تاب %33احتمال  به
 محهدودة  روی که( 8032بدری و همکاران ) زمینه این درشود. کالردشت در برابر بالیای طبیعی )سیالب( می

وضعیتت دو حوضة چشمه کیلة شهرستان تنکهابن و سهردآبرود کالردشهت را در سهه اصهل       اندکرده کار مشابه
مناسهب و  « کاربری زمین وساز ساختقوانین »و « ربناهایزمدیریت و محافظت از »، «ی و هماهنگیده سازمان»

اند. با توجتهه بهه ایهن دو پهژوهش، بهبهود وضهعیتت موجهود محهدودة         مانده نامطلوب دانستهدر هفت اصل باقی

 پهژوهش،  سهوی دیگهر   از ؛کنهد آوری آن دربرابر سیالب کمک مهی گردشگری کیله تنکابن و سردآبرود، به تاب
انهد و در ایهن   طی دانسهته آباد کرمانشهاه را در وضهعیتت متوسته   ( موقعیتت محلّة فیض8033معظمی و رحیمی )

منظهور   راهبرد را تدوین سند راهبهردی و مشهارکت نیروههای اجتمهاعی مهّّیر در قهوانین بهه        نیتر مهمزمینه، 
ساز سازی و بهبود ایمنی در برابر مخاطراز طبیعی و انسانمقاومدهی بافت قدیم شهری و اجرای برنامة  سامان
 نیهز ( 2384) 0مهار   و لئون آوری،تاب افزایش راستای در پژوهش این هایروش و نتایا به توجته بااند. دانسته

                                                                                                                                                                          
1- Paton & Johnston 

2- Andersen & Cardona 

3- Leónb & March 
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 محهور  عامهل  یوتریکهامو  مدل یک ةتهیت به اقدام آوریتاب افزایش در اصالحاز ایراز سازییکمت و تعیین برای
 ایهر  در تخلیهه  سهرعت  افهزایش  و شهوندگان تخلیهه  تامنیته  چشمگیر افزایش بیانگر مطالعه این نتایا .اند کرده

 در آوریتهاب  افهزایش  منظهور بهه  پژوهش دو نای هک گرفت نتیجه توانمی ،نیبنابرا ؛است پیشنهادی اصالحاز

 بها  کهه  انهد کهرده  بیان و ؛اندی اراله دادهمتفاوتهای روش خود، محدودة شرایط به توجته با هرکدام سیالب، برابر
 رساند. حداقل به را سیالب بمخرّ آیار توانمی مختل  هایروش یریکارگ به
 لیسه  آسهیب  معهرض  در بیشتر مساکن، تراکم و زمین نفوذپذیری ساختار در تغییر دلیلبه شهری مناطق 
 مسهیر  در شهرها گیریقرار به توجته با که است امر این بیانگر نیز ایران شهرهای جغرافیایی موقعیتت دارند. قرار

شناسهان و  شهرسهازان، زمهین   و اسهت  یضهرور  هها سهیالب  برای الزم هایبینیپیش مختل ، آبریز هایحوضه

دقّت بررسی و راهکارهای الزم را برای کهاهش آیهار   جغرافیدانان باید علل چنین بالیایی در مناطق شهری را به
 خهود  شناسهی زمین و جغرافیایی موقعیتت به توجته با ایران (.88 :8033 سلیمانی، و )تقواییبینی کنند آن پیش
 ،یسهال  خشهک  زلزلهه،  سهیل،  چهون  سوانحی ایر بر همواره و آیدمی شماربه جهان خیزسانحه کشور ده ازجمله
 (.8038 همکهاران،  و نهژاد )حهاتمی  اسهت  آمده وارد کشور به یتوجته قابل مالی و جانی خساراز غیره و طوفان
 %13 حهدود  گذشته هایسال در کهی طور به دارد، قرار جهان در ی،خیزسیل باالی زشدت با یامنطقه در ایران

 ناشهی  ههای خسارز جبران صر  به،مترقّغیر حوادث ستاد و طبیعی بالیای ایراز کاهش طرح ساالنة اعتباراز
 عها ادت ایهن  دمّیته  ههم  گذشهته  دهة پنا در کشور سیل از ناشی خساراز درصدی 233 رشد و است شده آن از

 و شههرها  در را سهیل  شهدن یجهار  از دیمتعدت موارد کشور ،جاری سال در (.8013 همکاران، و )رحمانی است
   .کرد تجربه (غیره و گلستان استان خوزستان، استان )شیراز، روستاها
 و معهابر  یگگرفتآب زمان شدنطوالنی بلکه ،نبود بارش از باالیی حجم نزول زمینه، این در توجته قابل نکتة 

 و شههری  مهدیریت  ضهع   امهر  این تعلّ تردیدبی که بود مالی و جانی خساراتی تیدرنها و سیالب شدنجاری
، 8018در سهال   است. آورده وجودبه را مشکالتی چنین که است ها بحران با رویارویی در سازمانی بین انسجام
نظیهر بهود.   بر ایر بارندگی شدید و مداوم، سهیل عظیمهی رد داد کهه در طهول تهاری  بهی       جیرفت نیز در شهر

 هها راه کشهاورزی،  محصوالز ،هاخانه به زیادی خساراز موجب و آمده باال متر نیچند تا آب ارتفاع که یطور به
 فراوانهی  ههای خسارز سیالب، تأییر تحت اخیر و گذشته هایسال در جیرفت خیزسیل هایحوضه د.غیره ش و

 ماننهد  عمهومی  ههای  زیرسهاخت  و مسکن و دام رفتنازبین ها،رودخانه حاشیة هایباغ و اراضی تخریب ازجمله
منظهور ارتقها    به همین دلیهل، بهه   ؛است شده لمتحمت را هاانسان فوز یحتّ و ارتباطی هایپل و راه هایشبکه
ویژه سیالب، ضروری است مدیران شههری آمهادگی الزم را    آوری شهر جیرفت در برابر مخاطراز طبیعی بهتاب

 در جیرفهت  شههری  مهدیران  واکهنش  میزان بررسی و سنجش حاضر پژوهش هد  راستا این درداشته باشند. 
 .اسهت  آوریتهاب  بهر  تأکیهد  با کالبدی و اجتماعی نهادی، اقتصادی، ازنظر بسیال محیطی مخاطرة با رویارویی

 گرفتهه  قهرار  ارزیهابی  مهورد  و شهده  سنجیده جداگانه طور به عوامل این از هرکدام رتبة و تأییر و اهمتیتت میزان
 است.

 بررسی مورد منطقة معرّفی
 خهود  بهه  را کرمهان  اسهتان  مسهاحت  %0/3 معهادل  مربهع  کیلهومتر  3830 حهدود  وسعت با جیرفت شهرستان

 بهم  بهه  شرق از ،کهنوج و فاریاب به جنوب از کرمان، شهرستان به شمال از شهرستان این است. داده اختصاص

 84 بخهش،  4 شههری،  مرکهزی  4 دارای جیرفت شهرستان است. شده محدود ارزولیه و رابر بافت، به غرب از و

 شهمال  شهمال،  نهواحی  دراین شهرستان  .است سکنه از خالی آبادی 820 و سکنه دارای آبادی 848 دهستان،
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 .دشهو می منتهی جیرفت دشت به جنوبی نواحی در و شودمی ختم دلفارد و جبالبارز ارتفاعاز به شرق و شرق

 در مرطوبنیمه و گرم و شمالی مرتفع نواحی در معتدلنیمه ایکوهوایه و سرد کوهستانی اقلیم دارای جیرفت

 31° 44' 80'' جغرافیهایی  موقعیتت درو  (8034 ،ریزی استان کرمانسازمان مدیریت و برنامه) است دشتی نواحی

 اسهتان  شهرقی  جنوب در دریا سطح از متر 833 طمتوست ارتفاع با و شمالی عرض 21° 43' 80'' و شرقی طول

 وسهعت  و ؛نفهر  803423 ایهران  آمار مرکز سرشماری طبق شهر این تیتجمع (.8 شکل) است شده واقع کرمان

 سهاالنة  بارنهدگی  میهانگین  و گهراد سهانتی  درجهة  1/23 شهر این دمای ةساالن میانگین است. هکتار 0888 آن

 دارد میانهه  گرم اقلیم شهرستان این .است %44 نیز منطقه ساالنة رطوبت میزان است. متر یلیم 8/818 منطقه

 جیرفهت،  ایجلگهه  نقاط بیشتر در و تابستان در که است حالی در این (.8014 قدس، مهاب مهندسی شرکت)

 ههوایی  جبالبارز و ساردولیه کوهستانی نواحی زمان همین در رسد.می گرادسانتی جةدر 33 به یحتّ هوا دمای

  د.ندار بهاری و زیانگ دل

شده السترطان است که موجبسبب عوامل مختلفی ازجمله نزدیکی به مدار رأسوهوایی جیرفت بهآب تنوتع 

ای دارای هوای گهرم باشهد ولهی عوامهل     از نواحی جلگههایی این شهرستان نیز مانند مناطق جنوبی در قسمت

از دیگر عناصری که  است. سرد و معتدل جیرفت اعظم قسمتکنند. دیگر، نقش عرض جغرافیایی را خنثی می

 محهدودة  داخهل  در .اسهت  منطقهه  مختل  نواحی هایبلندی و پستی ،کندمی خنثی را جغرافیایی عرض نقش

ة ملنتهی  رودخانه رودخانة شور در شرق و  .است شده واقع شور و ملنتی هلیل، مهمت هایرودخانه جیرفت، شهر

 بهه  توجته باکند. در مرکز قرار دارد و رودخانة هلیل، بخش قدیم و جدید شهر جیرفت )کلرود( را از هم جدا می

 موجهب  و کهرده  طغیان زمستان فصل در ها رودخانه این جیرفت، شهر اقلیمی هایویژگی و رگباری هایبارش

 .است شده رودخانه ةحاشی در آب از وسیعی سطح باالآمدن

 
 مطالعه مورد محدودة .1 شکل
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 هاروش و مواد
 )اینترنهت،  یا کتابخانهه  روش -8 :اسهت  شده انجام راه دو از هاداده آوریجمع پژوهش، اصلی هد  به توجته با

 پرداخته هاآن به و شناسایی آوری تاب درزمینة نیاز مورد ازاطّالع :(غیره و هاگزارش ها،کتاب مجالز، مقاالز،

 شده استخراجهای ای براساس شاخصنامهبرای دریافت اطّالعاز کمتی پژوهش، پرسش :پیمایشی روش -2 شد.

صهان حهوزة تخصتصهی و    متخصت .طرّاحهی شهد  محیطهی(   -مدیریتی، اجتمهاعی و کالبهدی    -)اقتصادی، نهادی 

دست آمد کهه  ة آلفای کرونباد بهلیوس بهتأیید کردند؛ پایایی آن نیز  را ساختهمحقّقنامة خبرگان، روایی پرسش

 محاسبه شد. 183/3میزان اعتبار آن 

 طهور  بهه  دلفهی  تکنیهک  از اسهتفاده  با که است جیرفت شهر در شهری مدیران شامل پژوهش آماری ةجامع 

 تهی  آمهاری،  ههای آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای شدند. انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر بیست تصادفی

 تکنیهک  از معیارهها  اهمتیتهت  ضهریب  و یبنهد تاولویته  منظهور بهه  همچنین و گام به گام رگرسیون و اینمونهتک

 افهزار نهرم  از استفاده با روش بدترین و بهترین نهایت تکنیکدر و 2متلب افزارمنر در قالب 8دیمتل چندشاخصة

 و نظریهاز  آوریجمهع  بهه  اقدام ایکتابخانه ةمطالع ازطریق ابتدا که صورز نیبد .است شده گرفته بهره 0لینگو

 صهین، متخصت از نظرسهنجی  و مطالعهه  مهورد  ةمحهدود  خصوصهیاز  بها  آشهنایی  منظور به سوس شده، هاتئوری

 هتهیته  سیالب برابر در جیرفت شهر مدیران واکنش وضعیتت دنکرصمشخّ برای لیکرز( طی  )با اینامهپرسش

   د.ش

توستهط متخصتصهین    شهده  لیه تکمههای  نامهه پهژوهش، پرسهش   یمتغیّرها رةبادراطّالعاز  یدآورگرپس از  

تجزیه و تحلیل شهد و شهدتز تهأییر شهاخص )بیشهترین و       4.اِس.اِس.پی.افزار اِسدر نرم، مورد مطالعه محدودة

ههای  از تکنیهک  تیه درنهاکمترین( در ارتباط با واکنش مدیران شهری جیرفت در برابر سیالب سنجیده شد و 

 ههای اخصشه . فاده شهد تاسها شاخصمنظور ارزیابی نهایی  به( 3شاخصه )دیمتل و بهترین و بدترین روشچند

 ،1و همکهاران  نهوریس  ؛8318 ،1یمرمناته  ؛8310 ،8لینهگ وه) آوریتهاب  ههای  گاهدیهد  از گیریبهره با پژوهش

 ؛8034 همکهاران،  و لنگهرودی  مطیعهی ) گرفتهه  صهورز  هایپژوهش همچنین و (غیره و 2330 ،3وبرون ؛2331

 و یرزاعلیم ؛8030 ،همکاران و لسبولی زادهرمضان ؛8032 همکاران، و بدری ؛8033 همکاران، و تالی قهرودی

 ؛8032 رضهایی،  ؛8038 همکاران، و مبارکی ؛8033 حسینی، و زیاری ؛8011 تالی، قهرودی ؛8031 همکاران،

 ،همکهاران  و 83کهاتر  ؛8033 همکهاران،  و رفیعیهان  ؛8038 همکاران، و شایان ؛8032 همکاران، و بهتاش فرزاد

و تجزیه و  شناسایی زیرشاخص 24 و شاخص 4 قالب در (غیره و 2331 ،82گیالرد ؛2388 ،88کانتاکفله ؛2383

  (.8 )جدول تحلیل شدند

                                                                                                                                                                          
1  - DEMATEL 

2- MATLAB 

3- LINGO  

4- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

5- Best-Worst-Method (BWM) 

6- Holling 

7- Timmerman 

8- Norris 

9- Bruneau 

10- Cutter 

11- Kafle Kanta 

12- Gaillard 
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  پژوهش در کاررفته به های شاخص و ابعاد .1 جدول

 ها زیرشاخص هاشاخص

 اقتصادی

 شههر  در سهیل  خطهر  کهاهش  مینهة درز آفرینهی کهار  میزان ،جیرفت شهر در سیل درگیر یهادهان ازطر  مالی هایحمایت
 اقتصهادی  رازمقهرّ  و قهوانین  وضهعیتت  ،سهیل  ةزمینه در جیرفهت  شههر  خصوصی هایخشب رسانیخدماز وضعیتت ،جیرفت
 کارکنهان  شهغلی  مههارز  میهزان  و سهیل  درزمینهة  درگیهر  ههای سهازمان  بودجهة  و بیمهه  وضعیتت ،سیل درگیر هایسازمان
 سیل. بحران با مواجهه در سیل یردرگ های سازمان

 – نهادی
 مدیریتی

 شههری  مهدیران  رسهانی آگاهی وضعیتت ،سیل با مواجهه هنگام لینمسئو پذیریمسئولیت ،جیرفت شهر سیل تیریمد نحوة
 وضهعیتت  ،سهیل  درزمینهة  جیرفهت  شههر  مهدیران  همهاهنگی  و سهازی هنهگ هما ،سهیل  بحهران  بها  رویارویی هنگام جیرفت

 سیل. درزمینة جیرفت شهر نخبگان و کارشناسان از استفاده وضعیتت و سیل درزمینة مدیران جامع ریزی رنامهب

 اجتماعی
 ،سهیل  بحهران  با همواجه هنگام در نهادها با مردم مشارکت میزان شهر، خیزیسیل از جیرفت شهر شهروندان آگاهی میزان
 دیگهر  تجهارب  از سهیل  درگیهر  ههای سازمان آموزیتجربه میزان ،سیل بحران با رویارویی در مسئوالن و مردم مهارز میزان
 .سیالب برابر در جیرفت شهر مسئوالن واکنش میزان و سیالب خطر برابر در مسئولین الزم آموزش و آمادگی ،هاشهر

 - کالبدی
 محیطی

 هری،شه  بهاز  فضهای  و مسهاکن  بهاز  فضای میزان ،سیل برابر در مساکن مقاومت میزان ،جیرفت شهر در هاساختمان تیتفیک
 در سهیل  برابهر  در زیسهت محهیط  حفاظهت  میزان و سیل برابر در مساکن استتار و ینهبه یابیمکان ساختمانی، تراکم میزان
 .جیرفت شهر

 نتایج
 کنهار  در و شههری  مدیران و مسئولین ةبرعهد طبیعی مخاطراز و بالیا دربرابر واکنش ةوظیف اینکه به توجته با

 ارییبس ساالنه شهرها بعضی در و آورد باربه زیادی خساراز تواندمی امر این به یتوجتهبی ،است شهروندان آن

 ایهن  در انهد. داده دسهت  از خود مال و جان ،مدیران و مسئولین یتوجتهبی دلیلهب طبیعی بالیای ایر بر افراد از

 شههر  در سهیل  محیطهی  مخهاطرة  قبهال  در شهری مدیران مسئولیت انجام مورد در شهری خبرگان نظر راستا

 است: آمده ریز در پژوهش هایپرسش به هاآن گوییپاس  از حاصل نتایا و است شده ارزیابی رفتجی

 سهه  عهدد  آن طمتوست حدت بنابراین است؛ شده استفاده لیکرز طی  از هاپرسش به ییگو پاس  برای که آنجا از

 ،تهر باشهد  اگر از میانگین پهایین  و است بیشتر رتأیی ةدهند نشان باشد، باالتر سه از میانگین کهی درصورت است.

 شههری  مهدیران  وضهعیتت  ارزیهابی  در اسهت.  سهیل  دربرابهر  جیرفهت  شهری مدیران کمتر واکنش ةدهند نشان

 اسهتیودنت  تی پارامتریک آزمون از استفاده با اقتصادی شاخص در ،جیرفت شهر در سیالب با همواجه درهنگام

از داری بیشهتر  ههایی کهه سهطح معنهی    نقش و عملکرد شش مّلّفهه از مّلّفهه   ،(0 آزمون ارزش )با اینمونهتک

 با شده صمشخّ هایهمّلّفآوری در شاخص اقتصادی مدیریت شهری پذیرفته نشد. ( دارند، در ایجاد تاب33/3)

 جیرفهت  شههر  زیآورسها تاب در نظر مورد های همّلّف عبارتیبه اند؛شده پذیرش 33/3 از بیش داریمعنی سطح

 ایجهاد  در شههری  مهدیریت  بهتر عملکرد دهندةنشان باشد، بیشتر (0) مبنا حدت از رقم این هرچه اند.بوده مّیّر

 (.2 )جدول است سیالب بحران برابردر جیرفت شهر آوریتاب

 آوری مکانی شهر جیرفت در برابر بحران سیالب درای در راستای سنجش تابنمونهتک تینتایا حاصل از  

 اخهتال   (83/0) شهده  محاسهبه  مقهدار  و (0) مبنا حدت بینکه  دهدمی نشان نمونهجامعة  در اقتصادی شاخص

 تهوان مهی ، اسهت  اسهتاندارد  حهدت  از بیشتر شده محاسبه مقدار کهجا آن از ندارد. وجود ( sig= /011) داریمعنی

وضهعیتت کمهابیش    در سهیالب  طبیعهی  بالیهای  درمقابهل  اقتصهادی  شاخص ازلحا  جیرفت شهر گرفت نتیجه

 .دارد قرار مطلوبی

 ،مدیریتی -شهری هنگام رویارویی با سیالب در شهر جیرفت در شاخص نهادی واکنش مدیران در بررسی  

داری کمتهر از   آوری، سطح معنهی %، شش مّلّفة مشخّص در ارزیابی نقش مدیریت شهری در تاب33با احتمال 

 شههر  آورسهاختن  هها در تهاب  ( میزان عملکرد آن0ها با حدت مبنا )(. با توجته به مقایسة آن0دارند )جدول  33/3
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 کهم  طیه   بهه  میزان این باشد، کمترمبنا  حدت از هرچقدر است. درک قابل سیالب از ناشی هایبحران درمقابل

 دارد. تمایل

 اقتصادی شاخص در سیالب برابر در جیرفت شهر آوریتاب یراستا در اینمونهتک تی آزمون از حاصل نتایج .2 جدول

 اقتصادی شاخص هایگویه

 3=  ارزش مقدار

 میانگین
 انحراف

 معیار

 مقدار

 تی آمارة

 سطح

 داری یمعن

 از اختالف

 میانگین

 در اختالف میزان

 %59 اطمینان سطح

 باال حدّ پایین حدّ

83/0 اقتصادی شاخص  348/3  118/3  011/3  831/3  841/-  084/3  

 ها همؤلّف

 از مههالی هههایحمایههت وضههعیتت

   سیالب هنگام در نهادها طر 
83/0  123/3  283/0  334/3  833/3  283/  318/3  

 تقلیل درزمینة آفرینیکار میزان

   خطر
13/2  881/8  333/8-  003/3  233/-  110/-  210/3  

 بخههش رسههانیخههدماز وضهعیتت 

   سیالب هنگام در خصوصی
23/0  333/3  302/2  338/3  233/3  331/-  331/3  

 مقهههرراز و قهههوانین وضهههعیتت

 بحهههران هنگهههام در اقتصهههادی

 سیالب

33/0  843/8  833/3  141/3  333/3  418/-  318/3  

 بههرای بودجههه و بیمههه وضههعیتت

 مخاطراز و هابحران
83/0  132/3  323/3  838/3  833/3  231/-  431/3  

 رویارویی در شغلی مهارز میزان

   حرانب با
33/2  883/8  014/-  133/3  833/-  843/-  3 443/  

 سیالب برابر در جیرفت شهر آوریتاب راستای در مدیریتی - نهادی شاخص در اینمونهتک تی آزمون از حاصل یجنتا .3 جدول

 مدیریتی – نهادی شاخص هایگویه

 3=  ارزش مقدار

 میانگین
 انحراف

 معیار

 مقدار

 آمارة

 تی

 سطح

 دارییمعن

 از اختالف

 میانگین

 در اختالف میزان

 %59 اطمینان سطح

 باال حدّ پایین حدّ

23/0 مدیریتی -نهادی  شاخص  880/3  381/8  848/3  231/3  313/3  433/3  

 ها همؤلّف

 هنگام در مدیرز ةنحو میزان 

   بحران
83/0  300/3  183/  418/3  833/3  218/-  318/3  

 در مسهئولین  پذیریمسئولیت

  سیل بحران با مواجهه هنگام
43/0  348/8  183/8  834/3  433/3  313/3  113/3  

 مهدیران  رسانیاطاّلع وضعیتت 

   سیالب با مواجهه در شهری
83/0  311/3  813/  333/3  833/3  082/-  882/3  

 همههاهنگی و سههازیهماهنههگ

 بحهههران هنگهههام در مهههدیران

   سیالب

33/2  381/3  482/-  843/3  833/3  332/3  032/3  

 ریهزی رنامهه ب وضهعیتت  میزان 

 شهههرایط در مهههدیران جهههامع

   اضطراری

03/0  313/8  248/8  203/3  033/3  233/-  133/3  

 کارشناسان از استفاده وضعیتت

 بحههران هنگههام در نخبگههان و

   سیالب

03/0  812/8  024/8  238/3  033/3  230/-  330/3  
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 در سهیالب  بحهران  دربرابهر  جیرفهت  شههر  آوریتهاب  سهنجش  راسهتای  در اینمونهتک تی از حاصل نتایا 
 (23/0) شهده محاسهبه  مقهدار  و (0) مبنا حدت بین که دهدمی نشان نمونه جامعة در مدیریتی - نهادی شاخص
 ،اسهت  اسهتاندارد  حهدت  از بیشهتر  شهده محاسهبه  مقدار که آنجا از دارد. وجود ( sig= /848) داریمعنی اختال 
 وضهعیتت  در سهیالب  بحهران  درمقابهل  مهدیریتی  - نههادی  شاخص ازلحا  جیرفت شهر گرفت نتیجه توان می

 دارد. قرار مناسبی کمابیش
 هنگهام  در شههری  مهدیران  اجتمهاعی  شهاخص  ههای گویه از هریک روی بر شدهانجام محاسباز به توجته با 

 شهاخص  بررسهی  مهورد  گویهة  شهش  میهان  از گویهه  دو کهه  دشه  صمشخّ جیرفت شهر در سیالب با رویارویی
 شهری آوریتاب ایجاد در ها آن عملکرد و بوده 33/3 از کمتر داریمعنی سطح دارای %33 احتمال با اجتماعی

 داریمعنهی  سهطح  کهه  ییهها گویهه  عملکهرد  (.4 )جدول گرفت قرار پذیرش مورد سیل طبیعی بالیای برابر در
 مهدیریت  نظهر  مهورد  هایهمّلّف از یکهر یایربخش میزان گیرد.نمی قرار پذیرش مورد اندداشته 33/3 از بیشتر
 سهه  از بیشهتر  میهانگین  مقدار ینا هرچه استسنجش شده  (0) مبنای حدت با هریک میانگین مقایسة با یمحلّ
 جیرفهت  شههر  سهیالب  از ناشهی  بالیای در شهری آوریتاب ا ارتق برای شهری مدیریت در آن یایربخش ،باشد
  است. بوده بیشتر
 در سهیالب  بحهران  دربرابر جیرفت شهر مکانی آوریتاب سنجش درراستای یانمونهتک تی از حاصل نتایا 

 اخهتال   (21/0) شهده محاسهبه  مقهدار  و (0) مبنا حدت بینکه  دهدمی نشان نمونه جامعة در اجتماعی شاخص
ایهن نتیجهه    ،اسهت  اسهتاندارد  حدت از بیشتر شدهمحاسبه مقدار که آنجا از دارد. وجود (sig = /303) داریمعنی
 مناسبی کمابیش وضعیتت در سیالب بحران درمقابل اجتماعی شاخص ازلحا  جیرفت شهرآید که دست میبه
   دارد. قرار
 - محیطهی  شهاخص  در جیرفهت  شههر  در سهیالب  بها  مواجههه  هنگام در شهری مدیران واکنش بررسی در 

 پذیرش نقش و عملکهرد  (.3 )جدول دارند 33/3 از بیشتر داریمعنی سطح همّلّف پنا ها،همّلّف بین زا ،کالبدی
ی هها  همّلّفه میهانگین   مقایسةد. ازطرفی نشکالبدی مورد پذیرش واقع  -ها در شاخص محیطی همّلّفمّیّر این 
هایی دارنهد   ها آنهمّلّف( بیانگر آن است که بیشتر عملکرد را در میان دیگر 0مبنای ) محیطی از حدت - کالبدی
 ست.ا مبنا بیشتر از حدت نشانیانگیمکه مقدار 

 سیالب برابر در جیرفت شهر آوریتاب راستایی در اجتماعی شاخص در اینمونهتک تی آزمون از حاصل نتایج .4 جدول

 اجتماعی شاخص هایگویه

 3ش = ارز مقدار

 میانگین
 انحراف
 معیار

 مقدار
 آمارة
 تی

 سطح
 داری معنی

 اختالف
 از

 میانگین

میزان اختالف در 
 %59سطح اطمینان 

 حدّ باال حدّ پایین
21/0 اجتماعی شاخص  312/3  280/2  303/3  210/3  383/3  338/3  

 هاهمؤلّف

-سهیل  ازنظهر  افهراد  آگهاهی  میزان

   جیرفت شهر خیزی
83/0  130/3  333/0  332/3  833/3  241/3  332/3  

 هنگهام  در مهردم  مشهارکت  میزان
   بحران

13/2  383/8  331/8-  211/3  233/-  121/-  221/-  

 در مسهئوالن  و مردم مهارز میزان
   بحران هنگام

23/0  134/3  333/8  003/3  233/3  281/-  881/3  

 دیگر تجارب از آموزیتجربه میزان
   سیالب خطر هنگام در شهرها

83/0  313/8  888/3  343/3  833/3  033/-  833/3  

 دربرابههر الزم آمههوزش و آمههادگی
   سیالب خطر

33/4  123/3  811/3  333/3  333/8  880/3  408/8  

33/2   سیالب برابر در مسئوالن واکنش  843/8  833/-  141/3  333/-  318/-  418/3  
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 سیالب برابر در جیرفت شهر آوریتاب راستای در کالبدی – محیطی شاخص در اینمونهتک تی آزمون از حاصل نتایج .9 جدول

 محیطی - کالبدی شاخص هایگویه

 3=  ارزش مقدار

 میانگین
 انحراف
 معیار

 مقدار
 تی آمارة

 سطح
 داری معنی

 اختالف
 از

 میانگین

 در فاختال میزان
 %59 اطمینان سطح

 باال حدّ پایین حدّ
88/0 محیطی -کالبدی  شاخص  303/  314/  042/  888/  804/-  081/-  

 ها همؤلّف

 هنگههام در مسههاکن کیفیههت میههزان
   بحران

33/0  344/3  431/4  333/3  333/3  331/3  032/8  

 شهههر در مسههاکن مقاومههت میههزان
   جیرفت

13/2  218/8  831/-  434/3  233/-  133/-  033/3  

 باز فضای و مساکن باز فضای میزان
   شهری

33/2  883/8  014/-  133/3  833/-  843/-  443/3  

33/2   ساختمانی تراکم یزانم  333/8  2280/-  104/3  333/-  348/-  443/3  
 در افهراد  اسهتتار  و بهینهه  یابیمکان
   سیالب هنگام

23/0  338/3  343/3  033/3  233/3  243/-  843/3  

 در زیسههت محههیط حفاظههت میههزان
   سیالب هنگام

33/2  111/  381/-  311/3  833/-  481/-  281/3  

 در سهیالب  بحهران  برابهر  در جیرفهت  شههر  آوریتهاب  سهنجش  راستای در اینمونهتک تی از حاصل نتایا 

 اخهتال   (88/0) شهده محاسهبه  مقهدار  و (0) مبنها  حهدت  بهین کهه   دههد مهی  نشهان  محیطی - کالبدی شاخص

 تهوان مهی  ،اسهت  اسهتاندارد  حهدت  از بیشتر شدهمحاسبه مقدار که آنجا از ندارد. وجود (sig = /042) داری معنی

 وضهعیتت  در سهیالب  طبیعهی  بالیهای  درمقابهل  محیطهی  - کالبدی شاخص ازلحا  جیرفت شهر گرفت نتیجه

 دارد. قرار مناسبی کمابیش

 سیالب بحران برابر در جیرفت شهری مدیران آوریتاب سنجش راستای در اینمونهتک تی از حاصل نتایا 

 = /813) داریمعنهی  اخهتال   (81/0) شهده محاسهبه  مقهدار  و (0) مبنا حدت بین دهدمی نشان نمونه جامعه در

sig) گرفهت  نتیجه توانمی ،است استاندارد حدت از بیشتر شدهمحاسبه مقدار که آنجا از (.8 )جدول ندارد وجود 

 کمهابیش  وضهعیتت  در ،سهیالب  از ناشهی  یبالیا و هابحران درمقابل شهری مدیریت نقش ازلحا  جیرفت شهر

 در سهیالب  دربرابهر  شههری  مهدیریت  آوریتاب هایشاخص میانگین چگونگی راستا این در دارد. قرار مناسبی

 است. شده داده نشان 2 شکل در جیرفت شهر

 در جیرفهت  شههر  آوریتهاب  درمهّیّر   عوامل، همة اینمونهتک تی آزمون براساس شد، گفته که طور همان 

مطلوبی قرار دارند. درادامه سعی بر آن است که از میان این عوامل، مّیّرترین عامهل کهه   برابر سیالب در سطح 

توانهد بهه   مهی  چندگانهه آوری شهر جیرفت دربرابر سیل شده است، شناسایی شود. رگرسهیون  سبب ایجاد تاب

هها  ها و معرّ بین شاخص کنش برهمآوری شهر جیرفت دربرابر سیل و ایجاد مدل علّی که جش عوامل تابسن

   است، بوردازد.

 جیرفت شهر در سیالب طبیعی یابالی ردربراب شهری مدیریت آوریتاب هایشاخص در اینمونهتک تی آزمون از حاصل نتایج .6 جدول

 شاخص

 3=  ارزش مقدار

 میانگین
 انحراف
 معیار

 مقدار
 تی ةآمار

 سطح
 داری معنی

 از اختالف
 میانگین

 سطح در اختالف میزان
 %59 اطمینان

 باال حدّ پایین حدّ

 مدیریتی، -نهادی  اقتصادی،
 محیطی -کالبدی  اجتماعی،

81/0 442/3 183/8 318/3 813/3 321/- 018/3 
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 آوریتاب هایشاخص در سیالب برابردر جیرفت شهری مدیریت چگونگی هیستوگرام .2 شکل

 اسهت.  سهیل  دربرابهر  جیرفهت  شههر  آوریتهاب  عوامهل  بین یعلّ مدل ایجاد ،حاضر پژوهش اهدا  از یکی 

 جیرفهت  شههر  آوریتهاب  بهر  را تهأییر  بیشهترین  شاخص کدام که است آن مدل، این ایجاد برای اصلی پرسش

 است. اشتهد

 131/3 یهمبستگ بیضر یدارا که است مدیریتی - نهادی شاخص مدل، در واردشده مستقل تغیترم نیلاوت 

R مقهدار  و 333/3 بهه  R مقهدار  کهه  شد مدل وارد کالبدی - محیطی شاخص م،دوت ةمرحل در .است
 طهور  بهه  2

 مقهدار  ،دشه  معادله وارد اجتماعی تغیترم وقتی مسوت ةمرحل در .افتی شیافزا %388/3 به قبلی تغیترم با مشترک

R مقدار و 313/3 به R
 و 8 بهه  R مقدار اقتصادی تغیترم ورود با چهارم مرحلة در و ؛افتی شیافزا %383/3 به 2

R مقدار همچنین
 را وابسهته  تغیتهر م بهه  مربهوط  انسیه وار از %833 ،تغیترم چهار نیا یعنی ؛افتی شیافزا 8 به 2

 (.1 )جدول دکنن یم نییتب

 و تهر  بهزرگ  تهی  و بتها  هرچهه  .اسهت  استانداردشده ضرایب همان بتا دهد، می نشان 1 جدول که گونه همان

 تغیتهر م بهر  شهدیدتری  ییرتهأ  (بهین  پیش) مستقل تغیترم که است معنی بدین ،باشد تر کوچک داریمعنی سطح

 -کالبهدی   شهاخص  و تهأییر  بیشهترین  041/3 بتا ضریب با مدیریتی -نهادی  شاخص یکلّ طور به .دارد وابسته

  .است داشته سیالب برابر در جیرفت شهر سازیآورتاب بر را تأییر کمترین /032 بتا ضریب با محیطی

 گام به گام رگرسیون مدل در سیالب بحران آوریتاب متغیّر هر سهم و واردشده هایتغیّرم .7 جدول

 همؤلّف

 

 مراحل

 محیطی - کالبدی اجتماعی، مدیریتی، - نهادی اقتصادی،

 در مدل بهتغیّر واردشده م

 مرحله هر

 (R) همبستگی ضریب

 چندگانه
 تعیین ضریب

(R
2
) 

 تعیین ضریب

 شدهتعدیل

 خطای

 معیار

 223/3 130/3 188/3 113/3 مدیریتی – نهادی لاوت مرحلة

 803/3 338/3 388/3 333/3 محیطی – کالبدی مدوت مرحلة

 338/3 330/3 383/3 313/3 اجتماعی مسوت مرحلة

 333/3 8 8 8 اقتصادی چهارم مرحله
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 جیرفت شهر آوریتاب بر مستقل هایتغیّرم ثیرتأ سنجش برای گام به گام رگرسیون ضرایب .8 جدول

 آوریتهاب  ههای شهاخص  تهأییر  ضریب کردنصمشخّ پژوهش، اصلی اهدا  از یکی ،شد گفته که طور همان 

 بهرای  و چندگانهه  رگرسهیون  یپوشهان  هم در دیمتل مدل چندگانه، رگرسیون مدل کنار در .است جیرفت شهر

 و ییرتهأ  همچنین و تاولویت و اهمتیتت ضریب دنکرصمشخّ برای دیمتل مدل در است. پژوهش هد  به رسیدن

 چند مرحله انجام شده است. کارشناسان نظر براساس معیارها، تعامل

 (M) یزوج مقایسات ماتریس تشکیل ل:اوّ گام 

 3 جهدول  در مهاتریس  این از حاصل نتایا و شده تشکیل زوجی( مقایسة )ماتریس n*n ماتریسدر مرحلة اوتل 

 است. شده اراله

 (N) شدهنرمالیزه ماتریس تشکیل م:دوّ گام

 83 جهدول  آیهد. مهی  دستبه زوجی مقایساز ماتریس کردننرمال ازطریق شدهنرمالیزه ماتریس مرحله این در

 دهد.می نشان را شدهنرمالیزه ماتریس نتایا

 زوجی مقایسات ماتریس .5 جدول

MAX معیار اقتصادی نهادی اجتماعی کالبدی جمع 

 اقتصادی 3 381/3 343/3 338/3 333/2 

 نهادی 302/8 3 313/3 321/8 303/0 

 اجتماعی 331/8 323/8 3 334/8 801/0 137/3

 کالبدی 330/8 318/3 341/3 3 322/2 

 شده نرمالیزه ماتریس .11 دولج

 معیار اقتصادی نهادی اجتماعی کالبدی

 اقتصادی 3 031/3 038/3 081/3
 نهادی 021/3 3 083/3 021/3

 اجتماعی 001/3 028/3 3 003/3

 کالبدی 083/3 033/3 032/3 3

 مدل
 رگرسیونی ضرایب

(B) 
 استاندارد خطای (β) استاندارد رگرسیونی ضرایب

 مقدار

 تی

 سطح

 داریمعنی

8 
 333/3 038/4 283/3 283/3 833/8 وابسته تغیترم

 333/3 883/1 312/3 113/3 808/3 نهادی - مدیریتی

2 

 312/3 148/8 228/3 228/3 /4333 وابسته تغیترم

 333/3 111/3 333/3 138/3 342/3 مدیریتی - نهادی

 333/3 212/3 380/3 438/3 002/3 محیطی - کالبدی

0 

 003/3 333/8 882/3 430/3 880/3 وابسته تغیترم

 333/3 130/1 341/3 314/3 484/3 مدیریتی - نهادی

 /3333 343/8 344/3 081/3 /0334 محیطی - کالبدی

 333/3 404/4 338/3 232/3 223/3 اجتماعی

4 

 E-81 281/3 333/3 333/3 333/3-333/1 وابسته تغیترم

 333/3 333/3 /333 3 041/3 233/3 مدیریتی - نهادی

 3333/3 333/3 333/3 032/3 233/3 محیطی - کالبدی

 333/3 333/3 333/3 020/3 233/3 اجتماعی

 3333/3 333/3 333/3 033/3 233/3 اقتصادی
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 1 رابطة طریق از معکوس ماتریس م:سوّ گام

 8 رابطة 
1

S I N


   
 حاصهله  مهاتریس  گهرفتن اینهورس  و شهده نرمهالیزه  یا N ماتریس با همانی ماتریس تفاضل از معکوس ماتریس

 دهد.می نشان را معکوس ماتریس نتایا ،88 جدول آید.می دست به

 2رابطة  ازطریق کل روابط ماتریس چهارم: گام

Z 2رابطة  N S   
 شهود. مهی  ضهرب  معکهوس  ماتریس در نرمالیزه ماتریس کل، روابط ماتریس آوردندستبه برای مرحله این در

 دهد.می نشان را کل روابط ماتریس نتایا 82 جدول

 معلولی و یعلّ دیاگرام ترسیم پنجم: گام

 در هها شهاخص  سهطری  جمهع  برابهر  R و مهاتریس  در هها شهاخص  ستونی جمع با برابر D مقدار مرحله این در

دست به R و D مقدار دو تفاضل از D-R مقدار و R و D مقدار دو جمع از D+R مقداراست.  کل روابط ماتریس

 شههر  آوریتهاب  مهدیریت  برمّیّر  هایشاخص تعامل( و )تأییر معلولی و یعلّ ماتریس نتایا 80 جدول آید.می

 دهد.می نشان را سیالب دربرابر جیرفت

 شههر  سهیالب  برابهر  در آوریتاب برمّیّر  هایشاخص نایم از، شودمی مشاهده 80 جدول در کهطور  همان 

 032/40 مقهدار  بها  مهدیریتی  -نههادی   شاخص و تعامل بیشترین 013/40 مقدار با اجتماعی شاخص جیرفت،

 -331/8 مقهدار  بها  اقتصهادی  شهاخص  و عامهل  ترینمهّیّر  414/8 مقهدار  بها  اجتماعی شاخص تعامل، کمترین

 مهدیران  آوریتهاب  بهر مهّیّر   ههای شهاخص  تعامل و تأییر میزان چگونگی 0 شکل هستند. عامل نیرتریرپذیتأی

 دهد.می نشان را سیالب برابر در جیرفت شهری

 معکوس ماتریس .11 جدول

 معیار اقتصادی نهادی اجتماعی کالبدی
 اقتصادی 201/8 038/3 811/3 431/3
 نهادی 833/3 203/8 044/3 804/3
 اجتماعی 131/3 883/3 3201/8 111/3
 کالبدی 431/3 020/3 833/3 203/8

 کل روابط ماتریس .12 جدول

 معیار اقتصادی نهادی اجتماعی کالبدی
 اقتصادی 201/3 038/3 811/3 431/3
 نهادی 833/3 203/3 044/3 804/3
 اجتماعی 131/3 883/3 201/3 111/3
 کالبدی 431/3 020/3 833/3 203/3

 سیالب دربرابر جیرفت شهر آوریتاب مدیریت بر مؤثّر هایشاخص تعامل و تأثیر ماتریس .13 جدول

 D R D+R D-R معیار
 -331/8 081/40 811/22 813/28 اقتصادی

 013/3 032/40 418/28 113/28 مدیریتی - نهادی

 414/8 013/40 333/23 423/22 اجتماعی

 -133/3 031/40 838/22 238/28 محیطی - کالبدی
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 جیرفت شهر در سیالب دربرابر آوریتاب بر مؤثّر هایشاخص تأثیر و تعامل میزان نمودار .3 شکل

 اسهت  روش بهدترین  و بهتهرین  مدل جیرفت، شهر آوریتاب بر مّیّر عوامل از هریک رتبة ینتعی برای خرآ گام

 ،روش بهدترین  و بهتهرین  مهدل  از حاصهل  نتهایا  رسند.می خود نهایی هد  به قسمت این در پژوهشگران که

 است: شده بیان زیر در ،جیرفت شهر سیالب آوریتاب هایشاخص وزن تعیین و بندیرتبه منظور به

 سهیالب  برابهر  در جیرفت شهری مدیران یآور تاب هایشاخص و معیارهای پژوهش: معیارهای نیتعی :اوتل گام

 .است محیطی -کالبدی  و اجتماعی مدیریتی، -نهادی  اقتصادی، معیارهای شامل

 شههری  مهدیران  آوریتاب هایمعیار بین از معیار بهترین پژوهش: معیارهای بدترین و بهترین تعیین :مدوت گام

 .است اقتصادی معیار بدترین و یاجتماع اریمع خبرگان، ازنظر سیالب، دربرابر جیرفت

 مرحلهه  ایهن  در :معیهار  بهدترین  و بهتهرین  بهرای  زوجهی  مقایسهاز  جدول ماتریس تشکیل چهارم: و مسوت گام

 ایهن  83 و 84 جهدول  .شهود مهی  تشکیل متخصصین طتوست معیار( بدترین و )بهترین زوجی مقایساز ماتریس

 دهد.می نشان را ماتریس

 سهازی مهدل  لینگهو  افهزار  نهرم  قالهب  در پهژوهش، ة مسهئل  مرحله این درسازی مسئلة پژوهش: گام پنجم: مدل

   شود. می

نتهایا اوزان نههایی    افهزار لینگهو  با استفاده از نرم اوزان بهینه:ریزی خطّی و یافتن گام ششم: حلّ مسئلة برنامه

محدودیت در  08معیار،  4این مدل با  آمد. دستبهآوری شهر جیرفت دربرابر مخاطراز سیل های تابشاخص

 (.88تکرار حل شد )جدول  1

 معیار بهترین زوجی مقایسات ماتریس .14 جدول

 معیار اقتصادی مدیریتی - نهادی اجتماعی محیطی - کالبدی
W4 W3 W2 W1 

 اجتماعی 331/8 323/8 8 334/8

 معیار بدترین زوجی مقایسات ماتریس .19 جدول

 معیار اقتصادی
8 W1 اقتصادی 
 مدیریتی - نهادی 22 302/8
331/8 W3 اجتماعی 
330/8 W4 محیطی - کالبدی 

-1/9  

-1  

-1/9  

1 

1/9 

1 

1/9 

2 

43/39 43/399 43/36 43/369 43/37 43/379 43/38 43/389 43/35 

D-R 

D+R 

محیطی-کالبدی  

مدیریتی-نهادی  

 اجتماعی

 اقتصادی

3/8  

3/3  

 

2 

3/3-  

8-  

 
3/8-  

8 

3 
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 مسئلة پژوهش سازیمدل .16 جدول

 
 
 
W1=0.244 

W2=0.252 

W3=0.258 

W4=0.245 

 

  (w3/w1-1.058)<=x; 
 (w3/w2-1.025)<=x; 
 (w3/w4-1.054)<=x; 
 (w2/w1-1.032)<=x; 
 (w3/w1-1.058)<=x; 
 (w4/w1-1.003)<=x; 
w1+w2+w3+w4 =1; 
w1>=0; 
w2>=0; 
w3>=0; 
w4>=0; 

 جیرفت شهر سیل مخاطرات آوریتاب بر مؤثّر هایشاخص رتبة و اوزان .17 جدول

 معیار وزن رتبه

4 244/3 W1 اقتصادی 

2 232/3 W2  مدیریتی -نهادی 

8 231/3 W3 اجتماعی 

0 243/3 W4  محیطی -کالبدی 

 جمع  8 

 321/3  
  20/3 CI 

 333/3 CR 

 شهاخص  ل،اوت رتبهة  در 231/3 ارزش بها  اجتماعی شاخص که دهدمی نشان روش بدترین و بهترین مدل نتایا

 و مسهوت  رتبهة  در 243/3 ارزش بها  محیطهی  - کالبدی شاخص م،دوت رتبة در 232/3 ارزش با مدیریتی -نهادی 

 میهزان  آوردندسهت بهه  (.81 )جهدول  دارد قهرار  چههارم  ةرتبه  در 244/3 ارزش بها  اقتصادی شاخص نهایتدر

 :0 ةرابط طریق از مدل سازگاری

  0رابطة 
   

     

    
          

 میهزان  کهه  آنجها  از دههد مهی  نشهان  روش بهدترین  و بهتهرین  مهدل  سازگاری سنجش برای 0 بطةرا نتایا 

 .است برخوردار یخوب سازگاری از مدل بنابراین ؛است 8/3 کمتر مدل ةآمد دست به سازگاری

 مخهاطراز  آوریتهاب  بهر  مّیّر یها شاخص رتبة و وزن روش، بدترین و بهترین مدل نتایا بهتر نییتب منظوربه

 :استشده  داده نشان 4 شکل قالب در جیرفت شهر سیل

 
 جیرفت شهر سیل مخاطرات آوریتاب بر مؤثّر هایشاخص رتبة و اوزان نمودار .4 شکل

1 
1 
2 
3 
4 
9 

 محیطی-کالبدی اجتماعی مدیریتی_نهادی اقتصادی

 رتبه وزن
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 بحث
 مسهئلة  قطعهی  حلّ ةدربار دیرینه آرزوی که شده سبب گذشته دهة دو در سیل خساراز صعودی سیر تشدید

 هها سهیالب  مههار  در تهوان نمی همیشه که دهد تواقعیت این درک و گراییواقع به را خود جای هارواناب و سیل

 عوامل نیتر مهم از (.8011 )نصری، داد کاهش را نآ بمخرّ و بار انیز پیامدهای تا شیدکو باید بلکه ؛بود قموفّ

 داشهتن  :از ستا عبارز مادگیآ این ت.اس نآ با برخورد برای جامعه قبلی مادگیآ وجود سیل، خطر کاهش در

 و مهدیریت  نقهش  گذشهته  ههای دههه  در درواقع .(8311 ،8و پیجوکا کاتس) ریزیبرنامه و قبلی صمشخّ ةبرنام

 و شههری  جدیهد  الزتحهوت  سهبب بهه  مخهاطراز،  معهرض  در یهری قرارگ افهزایش  بها  زمهین  کاربری ریزی برنامه

 رسهمیت  بهه  اروپها  در سهیل  پذیریخطر افزایش اصلی علل از یکی مثابة به زمین، کاربری پویایی با بودن همراه

 (.8030 رفیعیان، و رستمی )حسینی است شده شناخته

کهه   شهود مهی  آشکار ،حاضر پژوهش در استفاده مورد شاخصةچند هایمدل و آماری هایآزمون به توجته با 
 بیشهتر  شههری  مهدیریت  واکهنش  هرچهه  عبارتیبه دارد؛ وجود داریمعنی رابطة سیالب و شهری مدیریت بین
 در هها شهاخص  تمهامی  در جیرفهت  شههر  آوریتهاب  مهدیریت  موجهود  وضعیتت است. کمتر سیالب خطر ،باشد

 ایهن  بنابراین ؛است باالتر (0) مبنا حدت از هاشاخص تمامی میانگین میزان عبارتیبه دارند؛ قرار مطلوب وضعیتت
 قبهول  قابهل  و مطلهوب  سیالب بحران دربرابر جیرفت شهری مدیریان واکنش وضعیتت که دهدنشان می نتیجه
 آوریتاب هایهمّلّف و ابعاد تحلیل و ارزیابی در (8032) همکاران و بهتاش فرزاد زمینه این در (.3 )شکل است
را مبنهی بهر   نظهر خبرگهان    کهه  انددانسته 0 از تر نییپا را تبریز شهر آوریتاب میانگین میزان تبریز، شهر کالن

 آوریتهاب  وضعیتت ،دیگر عبارزبه دهد؛، نشان میآوری در وضعیتت نامطلوب استازلحا  تاب اینکه شهر تبریز

هها  توان بیان داشت که در عین تفاوز در موقعیتت دو شهر، مهدیریت آن می بنابراین ؛است نامناسب تبریز شهر
 درزمینهة  ههم  (8032) همکهاران  و بدری پژوهشاند. تجربة متفاوتی درزمینة رویارویی با بحران سیالب داشته

 کلیهة  چشمه حوضة دو وضعیتت سیالب، طبیعی بالیای دربرابر مکانی آوری تاب ارتقای در یمحلّ مدیریت نقش
 ،«همهاهنگی  و یدهه  سهازمان » زمینهة  سهه  در را سهیالب  ا حه لبهه  کالردشهت  سهردآبرود  و تنکابن شهرستان

 باقیمانهده  اصهل  هفهت  در و مناسب «زمین کاربری و وساز ساخت قوانین» و «ازیربناه از محافظت و مدیریت»

 در سهیالب  ازلحها   مطالعه مورد محدودة وضعیتت یکلّطور به گفت توانمی شرایط این با .ندادانسته نامطلوب
 امهر  ایهن  بر (،8032) همکاران و بهتاش فرزاد و همکاران و بدری پژوهش تفاسیر، این با است. نامطلوب حالت
 نقهش  (،8033) همکهاران  و پهور عزیز همچنهین  ؛انهد داشهته  کیدتأ است آورده وارد زیادی خساراز بسیال که

 و انهد کهرده  ارزیهابی  33/3 از کمتهر  ،دارییمعنه  سطح در را اصفهان شهر شهری بحران با مرتبط هایسازمان
 باعث تشدید امر این و نیست کافی مختل  هایسازمان در نجاز و امداد عملیاز برای تشکیالز ساختار اینکه

بنهابراین شههر اصهفهان، تبریهز، تنکهابن و       ؛شده اسهت  بحران با رویارویی در شهر به رساندنآسیب و مشکالز
شههرهای واقهع در    سردآبرور کالردشت درزمینهة بحهران یها بالیها طبیعهی مهدیریت شههری ضهعیفی دارنهد.         

بارش شدید و زمسهتان  های شمالی آن )شهرستان رابر، بافت و غیره( شهر جیرفت، منطقة کوهستانی و  قسمت
 صهورز  در بنهابراین  ؛گیهرد مهی  سرچشهمه  هاکوهستان این از جیرفت شهر هایرودخانه تمامی که سرد دارند

 جیرفهت  شههری  هماهنهگ  و خوب مدیریت اامت ،دگیر می قرار تأییر تحت شهر ،رودها این شدنسیالبی و پرآب

مطلهب را ایبهاز    نیه ا 3 شهکل  ،شد ذکر باال در که طور همان است. شده خطر ایجاد از مانع بحران، این دربرابر
   .کندمی

                                                                                                                                                                          
1- Kates & Pijawka 
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 سیل محیطی مخاطرة از متأثر جیرفت شهر آوریتاب مدیریت ابعاد آلایده وضعیّت با موجود وضعیّت مقایسة نمودار .9 شکل

 گیرینتیجه
 یجهدت  ههای آسهیب  بهه  منجر همواره کشور جغرافیایی شرایط به توجته با سیل ازجمله طبیعی مخاطراز وقوع

 درواقههع سهیالب  برابردر یآوربتا رابطهة  تبیین ،نمیا ینا در اسهت.  دهشه  ایگسهترده  انسهانی  تلفهاز  و مهالی 

 شناخت و یآوربتا یشافزا در معاجو یهی اجرا و سهی سیا ،یدنها ،یدقتصاا ،عیجتماا یتهاظرفیّ تأییرگذاری

 زیهادی،  مشهکالتی  بها  سیالب بحران معرض در اخیر هایسال در جیرفت شهر است. عجتماا در یآوربتا دبعاا

 مهدیران  کهه  اسهت  شده روهروب غیره و راه مانند رساختیز به خساراز اطرا ، هایباغ و اراضی بیتخر ازجمله

 شهر در سیالب مدیریت مطلوب روند بیانگر پژوهش، نتایا کنند.می ایفا یمهمت نقش بحران این دربرابر شهری

 تمهامی  در جیرفهت  شههری  مدیریت نقشکه  داد نشانحاضر  پژوهش ،اصلی نتیجة این باوجود .است جیرفت

 بهرای  ،میان این در دارد. قرار خوبی کمابیش سطح در کالبدی( و مدیریتی - ینهاد اجتماعی، اقتصادی،) ابعاد

   هستند. عامل نیرتریرپذیتأی اقتصادی شاخص و عامل ترینمّیّر اجتماعی سطح ،شهری مدیریت

 دربرابهر  جیرفهت  شههر  آوریتهاب  وضعیتت اجتماعی، ازلحا  که دارد دیتأک نکته این بر شهری مدیران نظر 

 نشهان  امهر  ایهن  .دارد قهرار  یتهر پایین وضعیتت و رتبه در اقتصادی ازلحا  و تریباال وضعیتت و رتبه در سیالب

امتها بهتهر اسهت     ؛است خوب هازمینه تمامی در سیل برابر در جیرفت شهر آوری تاب وضعیتت گرچه که دهدمی

آوری دربرابهر سهیالب بهه ب عهد اقتصهادی معطهو  شهود. از راه        توجته مدیریت شهری جیرفهت درزمینهة تهاب   

منظهور مقابلهه بها خطهر     ی بخش خصوصی، بیمه و بودجهة الزم بهه  رسان خدمازهای مالی سایر نهادها،  حمایت

 تهوان مهی  نتهایا،  ایهن  بهه  توجته با یکلّ طور بهناشی از سیالب در شهر جیرفت کوشید.  آیارتوان در کاهش  می

 اقتصهادی،  اجتمهاعی،  از اعهم  هازمینه تمامی در تقریباً جیرفت شهر آوریتاب مدیریت که کرد تحلیل گونه نیا

 اقداماز ها،سازمان تمامی خوب همکاری طریق از امر این که ؛دارد خوبی وضعیتت مدیریتی - نهادی و کالبدی

کشیدن دیهوار   شهر آن از طریق حریم جداکردن و رودخانه حریم حفظ ازجمله سیل بحران از پیش شده انجام

 باالدسهت،  در درختان قطع از جلوگیری ازقبیل سرسختانه قوانین سیل، به منتهی های لمسی یروبیال ،)حصار(

 حهین  اقداماز و ایرودخانه و سیالبی مسیرهای در وساز ساخت هرگونه و رودخانه حریم به تجاوز از جلوگیری

 ةمخهاطر  درمقابهل  را جیرفهت  شهر و ؛است گرفته صورز هاسازمان تمامی باش آماده و آگاهی ازجمله سیالب،

 و خهود  اههدا   بهرد پهیش  راسهتای  در را یهرشه  ریزانبرنامه امر این که ؛است ساخته آورتاب سیالب محیطی

1 

2 

3 

4 

9 
 اقتصادی

 مدیریتی-نهادی

 اجتماعی

 محیطی_کالبدی

 وضع ایده آل وضع موجود
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 صیتخصه  عهدم  آن کنهار  در و ریهزی برنامه و توجته عدم صورز در کند.می کمک شهر ترمطلوب هرچه توسعة

 سیالب اخیر حوادث ایران، در .آوردبار میبه جیرفت شهر در زیادی خساراز و حوادث آن، برای گذاریسرمایه

بار آورده را به یزیاد مالی و جانی خساراز، استان خوزستان، گلستان، آباد خرمدر چندین شهر از جمله شیراز، 

 محیطهی  مخهاطرة  چنهین  برابر در هاآن مناسب واکنش عدم و شهری مدیریتضع   از ناشی است که این امر

 تهداخل  از ناشهی  کهه  ؛هسهتند  روهروبه  بحهران  بها  مقابلهه  در ضعی  مدیریت با شهرهای بیشتر بنابراین ؛است

 و جیرفهت  شههر  آوریتاب میزان باالبردن بهحاضر  پژوهش .است غیره و قوانین و اصول رعایت عدم ها،تالیتفعت

  د.کر خواهد کمک ،دهد یم رد ساله همه که سیالب ناگوار حوادث درمقابل ایران شهرهای بقیة
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