
  

شهر  هاي ناشی از تغییرات اقلیمی در کالن بندي ریسک اولویت
و ارائه راهبردهاي پیشگیري، کاهش  AHPتهران با روش فازي 
  اثرات و سازگاري

  
  2سمیرا نوازي*  1آزاده نوازي

  چکیده  
هاي جدي بر محیط زیست شهرها و وقوع خطر ت اقلیمی در دنیا باعث بروز اثرهايتشدید تغییرا

کنونی و آینده ایـن تغییـرات بـر محـیط زیسـت شـهري        شناسایی اثرهايشود.  ناپذیر می جبران
هـا بینجامـد. در مطالعـات     مندي از فرصت ها و بهره ریزي جهت کاهش ریسک تواند به برنامه می

هاي احتمالی تغییرات پارامترهاي اقلیمی در شهر تهـران شناسـایی شـده     ترین ریسک قبلی مهم
ر از تغییرات دمایی و بارش در شـهر تهـران   ریسک احتمالی متأث 11است و در این تحقیق تعداد 

بنـدي و   دهـی، رتبـه   به وزن F-AHPانتخاب شده و سپس با روش تحلیل سلسله مراتبی فازي 
ور پیشـگیري، کـاهش   منظـ  ه شده اسـت. سـپس راهبردهـایی بـه    ها پرداخت بندي ریسک اولویت
سـاله   5هاي  ریزي رنامهها و سازگاري با تغییرات پارامترهاي اقلیمی جهت بکارگیري در ب ریسک

شهر تهران ارائه شده است. این راهبردها بـا اسـتفاده از ابزارهـاي سـوات و مـاتریس داخلـی و       
ریزي استراتژیک  ها از ماتریس برنامه سازي استراتژي ور کمیمنظ  خارجی تدوین شده و سپس به

ردها، گروه راهبردهـاي  ترین راهب دهد، بهینه کمی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می
  باشند.  تدافعی می

  تغییر اقلیم، محیط زیست شهري، تحلیل سلسله مراتبی فازي، ریسک، راهبرد. واژگان کلیدي:
  123-142 صص  95 زمستان  بیست و یکم شماره  پنجم سال  فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامه

 

   24/9/95تاریخ پذیرش مقاله:     12/5/95تاریخ دریافت مقاله: 
                                                                                                                                        

  )Azadehnavazi@yahoo.com. دکتري علوم محیط زیست (1
  )samiranavazi@gmail.comمحیط زیست، دانشگاه تهران (ریزي  . دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه2

mailto:Azadehnavazi@yahoo.com
mailto:samiranavazi@gmail.com


 یکم و شماره بیست ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     124

  

  مقدمه
انســان در افــزایش تغییــرات اقلیمــی وجــود دارد  مــروزه شــواهد زیــادي مبتنــی بــر اثرهــايا
اي در اتمسـفر در اثـر    که این شواهد تأییـدي بـر افـزایش غلظـت گازهـاي گلخانـه       طوري  به

هـاي انسـانی از جملـه     فعالیـت که حجـم بـاالیی از    باشد. با توجه به این هاي انسان می فعالیت
اي  گیرد بنابراین بخش عمـده  حمل و نقل، تولید و مصرف انرژي و... در شهرها صورت می

). EPA,2010; UN-Habitat, 2010افتـد (  اي در شـهرها اتفـاق مـی    از انتشار گازهـاي گلخانـه  
اقلیمـی  هاي مختلف را بـا تغییـرات    رشد روز افزون چالشجهان  امروزه بسیاري از شهرهاي

دانند و به شدت در حال تأیید و به رسمیت شـناختن آن هسـتند و بسـیاري     جهانی مرتبط می
پـذیري و ایجـاد    از مسئولین در این شهرها شـروع بـه انجـام اقـداماتی بـراي کـاهش آسـیب       

 Downing and Cuerrier, 2011; Brown, Dayal and Rumbaitis Del)انـد   پایـداري نمـوده  

Rio, 2012; Hughes, 2015) تغییـر اقلـیم و مـدیریت ریسـک از      . شناسایی اثرها و خطرهـاي
). تـاکنون  Cash et al., 2003; Meinke et al., 2006تـرین ایـن نـوع اقـدامات هسـتند (      مهـم 

مطالعات و تحقیقات بسیاري در زمینه اثرات تغییر اقلیم، اقدامات کاهش اثرات و سازگاري 
اي در انگلیس نشان داده است که محیط زیست  تایج مطالعهبا آنها در دنیا انجام شده است. ن

کـه شـواهد    طـوري   این کشور در نتیجه گرمایش جهانی در حال تغییر و تحـوالتی اسـت بـه   
هاي سـنگین ناشـی از تغییـرات آب و هـوایی در تغییـر الگوهـاي        دهد، بارش باران نشان می
هـاي   ، بـروز بیمـاري  ترین این اثرها بسزایی دارد. مهم هاي عفونی مناطق معتدل نقش بیماري

ناشی از آلودگی آب بوده که از طریق اثر نامطلوب آن بر روي انعقاد مواد شـیمیایی مـورد   
استفاده در تصفیه آب آشامیدنی صورت گرفته است. از طرفی افزایش دما و وقوع سـیل در  

اد غذایی نیـز  مو هاي اسهالی و افزایش خطرات آلودگی منطقه مورد مطالعه بر شیوع بیماري
ور حفظ ذخایر آبی در طی حوادث شدید ناشـی از تغییـر اقلـیم ماننـد     منظ اثرگذار است. به 

هاي سیل آسا، انجام اقدامات جدي مدیریت ریسک تغییر اقلیم پیشـنهاد   خشکسالی یا بارش
  ). Nichols, Richardson and Maynard, 2010شده است (
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هـاي   آسـیب «قلیم جزیره تـی وي، اثراتـی همچـون    در مطالعات ارزیابی ریسک تغییر ا
عنـوان    بـه » هـاي ناشـی از افـزایش دمـا     ابـتال بـه بیمـاري   «و » هـاي شـدید   احتمالی از طوفـان 

هـاي سـازگاري بـا     براي این جزیره معرفی شدند و گزینه 2030هاي احتمالی تا سال  ریسک
عمـومی در جامعـه در   هـاي   تـرین آنهـا، افـزایش آگـاهی     این خطرات ارائه شد کـه از مهـم  

) و ایـن گزینـه   Richard, Nolan and Conroy, 2010خصوص اثرات تغییر اقلیم عنـوان شـد (  
هـاي کـاهش و سـازگاري بـا      ترین شروط دستیابی به موفقیت در برنامه عنوان یکی از مهم  به

 Lammel, Dugas and)تغییرات اقلیمی در مطالعات اخیر مورد توجه جدي قرار گرفته است 

Guillen, 2011; Downing and Cuerrier, 2011)نشان داد کـه وقـوع    1. تحقیقی در شهر داکا
هـا منجـر بـه     ایش سـیالب سیل یک ریسک مهم مرتبط با تغییر اقلیم در این شهر بوده و افـز 

هـاي   خصوص طبقه کم درآمـد در بخـش    اقتصادي و اجتماعی ساکنان شهر به هاي خسارت
هـاي خـاکریز نگهـداري سـیل در      شود. سـاخت پشـته   گی میبهداشت، سالمت و سطح زند

 Alam and)هـاي سـازگاري ارائـه شـده در ایـن مطالعـه اسـت         اطراف شهر یکـی از گزینـه  

Rabbani 2007) ادگر و همکارانش در پژوهشی به بحث و مطالعه در مورد ضرورت وجود .
که در ایـن   طوري  اند. به هبرنامه سازگاري با تغییر اقلیم در کشورهاي در حال توسعه پرداخت

پذیري در زمینه تغییـرات آب و هـوایی کشـف و مطالعـات و      مطالعه، ماهیت خطر و آسیب
سـازگاري   هـاي  ه و همچنـین اقـدام  مستندات سازگاري کنونی در کشورهاي در حال توسـع 

آشکار بر اساس ایـن مطالعـه،    ده در آینده بررسی شده است. خطرهايالمللی مورد استفا بین
در بخش کشاورزي و شیالت است که جوامع روستایی کشـورهاي در حـال توسـعه از ایـن     

پذیري در جوامـع مختلـف را تعیـین و بررسـی      کنند. ادگر عناصر آسیب راه امرار معاش می
 کرد. براي دستیابی به هدف مطالعه پس از مطالعـه سـوابق، تغییـرات میـانگین سـاالنه دمـاي      

) براي سـه کشـور انتخـابی تانزانیـا، برزیـل و      2100-2000) و آینده (1900 -2000گذشته (
بنگالدش تهیه شد که بخش اول بر اساس اطالعات موجود و بخش دوم با اسـتفاده از مـدل   

اي و عـدم   متفاوت (کاهش میزان انتشـار گازهـاي گلخانـه    يمرکز هادل با فرض دو سناریو
، ادگـر معتقـد اسـت تمـام جوامـع       ست آمد. در بخـش سـازگاري  کاهش میزان انتشار) به د

اساسًا با تغییر اقلیم سازگار هسـتند چنانچـه در گذشـته جوامـع مختلـف بـا تغییـر اقلـیم و یـا          
پذیرترند ولـی بـا ایـن حـال تمـام       ها آسیب اند اما برخی از بخش خطرات مشابه سازگار بوده

                                                                                                                                        
1. Dhaka 
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یر اقلیم هـم در زمـان حـال و هـم در آینـده را      جوامع نیاز به افزایش ظرفیت سازگاري با تغی
ی از تغییـرات  ري در نیوزلنـد نشـانگر ایجـاد اثرهـای    ). مطالعه دیگAdger et al., 2003دارند (

هـا   تواند هم شامل خطـرات و هـم فرصـت    هاي کشاورزي است که می آب و هوا در سیستم
کشاورزي  ر تولیدهايو هوایی بزرگترین چالش دکه رویدادهاي شدید آب  طوري باشد. به

شوند. تغییرات آب وهوایی در ایـن کشـور بـا افـزایش میـانگین دمـا و        نیوزلند محسوب می
سازگاري در این مطالعه شامل تـالش   ھ"ای ر مناطق مختلف همراه است. اقدامتنوع اقلیمی د

 هـا  قلـیم و اسـتفاده از فرصـت   بر افزایش توانایی کشاورزان در کاهش آثار نامطلوب تغییـر ا 
). در تحقیـق دیگـري   Cradock-Henry, 2008ور انطباق مناسب با تغییر شـرایط اسـت (  منظ به

بـه بررسـی   » ا تغییـر اقلـیم  المللـی بـراي سـازگاري شـهرها بـ      هاي مالی بـین  حمایت«با عنوان 
المللـی تغییـر اقلـیم و اعتبـارات      المللـی موجـود، اعـم از کنوانسـیون بـین      مالی بین اعتبارهاي

سعه زیـر نظـر کمیتـه اعتبـارات توسـعه، کمبودهـاي جـدي در ایـن بودجـه،          رسمی براي تو
ایـن مطالعـه توجـه    هـا در ایـن اعتبـارات پرداختـه شـد. در       هایی براي یـافتن شـکاف   فرصت

هـاي سیاسـی و    نفعـان شـهري بـا در نظـر گـرفتن محـدودیت       پذیرترین ذي اي به آسیب ویژه
ر این اساس اعتبارات مالی موجـود در  نهادي براي ظرفیت سازگاري این گروه شده است. ب

اي  هاي مورد نیـاز بـراي سـازگاري، کمتـر اسـت و در آینـده       کنوانسیون تغییر اقلیم از هزینه
محتمل اسـت. شـاید بتـوان    ازگاري کشورهاي کم درآمد نیز غیرهاي س نزدیک تأمین هزینه

هـاي   الت و نگرانـی این کمبود را با اعتبارات مالی بخش توسعه پوشش داد. البته هنوز مشک
هـاي تغییـر اقلـیم و اجـراي      ههاي توسعه در خصـوص پرداخـت هزینـ    سیاسی کمیته حمایت

هاي این مطالعـه،   توسط کشورهاي ثروتمند و توسعه یافته وجود دارد. بر اساس یافته تعهدها
میان سازگاري و توسعه همپوشانی وجود دارد و اعتبارات کمیته یاد شده بـا حفـظ اسـتقالل    

کننـده کنوانسـیون    هاي سازگاري داشته باشد و حمایت د نقش مهمی در تأمین مالی هزینهبای
  ). Ayers, 2009المللی تغییر اقلیم باشد ( بین

 - 2011شـهر تهـران طـی دوره سـی سـاله (      بررسی تغییرات پارامترهـاي اقلیمـی کـالن   
شــان داده اســت. بــارش را ن متــر میلــی 4/38دمــا و گــراد  ســانتی  درجــه 9/0) افــزایش 1982

 متر میلی 34دما و  گراد سانتی  درجه 4/0بینی در این شهر نیز حاکی از افزایش  مطالعات پیش
هــا و  دلیــل محــدودیت  کنــون بــه ). تــاNavazi et al., 2015اســت ( 2021بــارش تــا ســال 

تغییر اقلیم در شهر تهران، حوادث و وقـایعی   مطالعاتی و آماري در زمینه اثرهاي کمبودهاي
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عنوان یکـی    ناشی از تغییرات اقلیمی در این شهر به وضوح ثبت نشده است. ولی این شهر به
رو اسـت (مرکـز    هروبـ محیطـی   زیسـت شـهرهاي دنیـا همـواره بـا مشـکالت متعـدد        از کالن

دهاي تغییـرات اقلیمـی را   رود پیام ) که احتمال می1392ریزي شهر تهران،  مطالعات و برنامه
چشـمگیر تغییـرات اقلیمـی در بسـیاري از      نزدیک نمایان سازد. چرا که اثرهاي اي در آینده

ــان   ــا نش ــهرهاي دنی ــت (  داده ش ــده اس ــا و   UN-Habitat, 2010ش ــی اثره ــه قبل ). در مطالع
محیطی، اقتصادي و اجتماعی ناشی از افـزایش دمـا و بـارش در     هاي احتمالی زیست ریسک

هـا عبارتنـد از: تغییـرات میـزان تقاضـاي انـرژي        تهران شناسایی شده است. این ریسکشهر 
سرمایشی در فصول گرم سال، تغییرات میزان تقاضاي انرژي گرمایشی در فصول سرد سال، 
تغییرات میـزان رانـدمان تجهیـزات تولیـد و مصـرف انـرژي، تغییـر در الگوهـاي مهـاجرت          

اي گیاهی، تغییرات میـزان برداشـت آب از منـابع آب    ه هاي جانوري، تغییرات پوشش گونه
سطحی، تغییرات میزان برداشت آب از منـابع آب زیرزمینـی، تغییـرات سـرانه مصـرف آب      

کننـده آب تهـران، تبخیـر در     شرب، تغییـرات آب ذخیـره شـده در مخـازن سـدهاي تـأمین      
  ). 1394هاي آبخیز و وقوع سیالب (نوازي،  حوضه

تغییر اقلیم بر محـیط   ي مطالعات اثرهايشروع جد  دارد تا نقطه این مطالعه سعی بر آن
بنـدي   هاي احتمالی به اولویـت  و ریسک که با بررسی اثرها طوري  زیست شهر تهران باشد به

گیـري چنـد معیـاره فـازي پرداختـه شـده اسـت. سـپس در انتهـا           هـاي تصـمیم   آنها بـا روش 
ا تغییـرات پارامترهـاي اقلیمـی در ایـن     راهبردهایی از جنس پیشگیري، کاهش و سازگاري ب

صورت   شهر تهران به هاي شهري در کالن ریزي که برنامه شهر ارائه شده است. با توجه به این
تواند نقش بسزایی  شوند، بکارگیري راهبردهاي به دست آمده می ساله تهیه می 5هاي  برنامه

  اي نزدیک داشته باشد.  ههاي شهري تهران در آیند ریزي ها و برنامه گیري در تصمیم

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 8کیلومتر مربع، پایتخت ایـران و بـا جمعیـت بـالغ بـر       640شهر تهران با وسعت تقریبی  کالن
). تهـران بـه   1390میلیون نفر یکی از بزرگترین شهرهاي غرب آسیا است (مرکز آمار ایـران،  

 5درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  59درجه تا  35دقیقه و  34لحاظ موقعیت جغرافیایی بین 
جغرافیـایی و اقلیمـی     دقیقه طول شرقی واقع شده و از موقعیـت ویـژه   35درجه و  51دقیقه تا 
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). مطالعات انجـام شـده در   1392برخوردار است (سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران، 
و میـزان بـارش    C 36/17°روزانـه دهنـده میـانگین دمـاي     ) نشان1982 -2011دوره سی ساله (

mm 95/289 ) در شهر تهران استNavazi et al., 2015   عوامل جغرافیایی مختلفـی از جملـه .(
نوبی تا غربی هاي البرز در قسمت شمالی و بادهاي غالب ج کویر در بخش جنوبی شهر، کوه

ت شـهري باعـث   هاي اخیر نیز شهري شدن و افزایش جمعی گذارند. در دههبر اقلیم تهران اثر
  .  (Saadatabadi et al., 2012)ایجاد تغییرات چشمگیري در اقلیم این شهر شده است 

  1معیاره فازيتحلیل سلسله مراتبی چند  روش

یک متد پیشرفته در عملیـات تحقیـق اسـت کـه طیـف       2گیري چند معیاره هاي تصمیم روش
 ,Rezaeiniya et al)کنـد   یگیـران فـراهم مـ    هاي سودمند را براي تصمیم از روشاي  گسترده

2013) .  
هاي احتمالی زیسـت محیطـی، اقتصـادي و اجتمـاعی      و ریسک که اثرها با توجه به این

) 1394شهر تهران در مطالعه قبلی شناسایی شده است (نـوازي،   افزایش دما و بارش در کالن
ریسـک توسـط روش    11بنـدي   بنـدي و اولویـت   دهـی، رتبـه   در این مطالعه به بررسی، وزن

هـا   گیري چند معیاره فازي پرداخته شده است. در گام اول مقایسه دو بـه دو ریسـک   تصمیم
هـاي احتمـالی    بنـدي ریسـک   لویـت براي به دست آوردن نرخ دقیق میزان اهمیت، وزن و او

مقیـاس اسـتاندارد    بـا  F-AHPناشی از تغییرات اقلیمـی تهـران نسـبت بـه یکـدیگر، از روش      
شـود،   طراحـی شـده کـه در ادامـه شـرح داده مـی       نامـه  پرسشگیري  کار هب گانه و5قضاوتی 

گیري  است  کـه مـاتریس مقایسـه     یماي کمی براي تصم یک متد مقایسه AHPاستفاده شد. 
تـرین   اخته و در نهایت ارجـح دها از بین معیارهاي موجود پر دو به تعیین ارجحیت گزینه بهدِو

). از Saaty, 2008; Yavuz and Baycan, 2013; Alavi, 2014کنـد (  گزینـه را مشـخص مـی   
گیـري ذهنـی اسـت، مشـکالتی مشـتمل بـر        تصمیم  سنتی یک روش AHPکه روش  جاییآن

). به عبارت دیگر، با توجـه  Huang, 2007دارد (ها را در بر  تها و عدم قطعی دادهمحدودیت 
اي انسـان کـه در دنیـاي     هـاي سـلیقه   ها و طبیعت ذاتی قضاوت ها و عدم قطعیت به پیچیدگی

 ممکنه قضاوت دقیق در مسائل همیشه غیـر گیري وجود دارد، دستیابی ب واقعی براي تصمیم

                                                                                                                                        
1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
2. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
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گیرنده، بهتـر   هاي یک تصمیم ت، عقاید و ایدهبیاسازي تجر ور یکپارچهمنظ  است بنابراین به
است که برآورد زبانی به اعداد فازي تبدیل شود که روش تحلیل سلسله مراتبی فازي یکـی  

توسـط وان   F-AHP). اولین روش Lin&Wang, 2012هاي معتبر در این زمینه است ( از روش
توابع عضویت مثلثی، بـه   ارائه شد که در آن اعداد فازي با 1983الرهون و پدریک در سال 

هـاي فـازي    متوجـه اولویـت   1985توصیف قضاوت قیاسی فازي پرداختند. بـاکلی در سـال   
 1989اي شـد. بانـدر و همکـارانش در سـال      اي با توابع عضـویت ذوزنقـه   هاي مقایسه نسبت

سـازي   تـري را بـراي نرمـال    روش وان الرهون و پدریک را توسـعه دادنـد و رویکـرد قـوي    
یک روش جدید را با استفاده از اعداد  1996ارائه دادند. دایونگ چانگ در سال  ها اولویت

هاي مرسوم و معتبر در فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی      فازي مثلثی پیشنهاد داد که جزو روش
این در این مقاله نیز با استفاده از روش چانگ بـه   ). بنابرOĞUZTİMUR, 2011فازي است (

شـهر   هاي احتمالی ناشی از افزایش دمـا و بـارش در کـالن    بندي ریسک اولویتبندي و  رتبه
شناسـایی    ریسـک  11بندي  بندي و اولویت دهی، رتبه ور وزنمنظ  تهران پرداخته شد. ابتدا به

متخصـص   20گانه لیکرت طراحی شد و براي 5اي مکتوب بر اساس طیف  نامه پرسششده، 
ها و مدیران تخصصی با تجربه کاري حـداقل   دانشگاهو کارشناس شامل اساتید هیئت علمی 

ریزي شهري ارسال شـد.   هاي اکولوژي، اقلیم شناسی، محیط زیست و برنامه سال در زمینه 8
هـا توسـط    هاي کارشناسان و تحلیل و بررسی ریسک با توجه به نتایج به دست آمده از پاسخ

قدار سازگاري بـر اسـاس فرمـول    ها م ور تشخیص میزان خطا در قضاوتمنظ  نویسندگان، به
و شاخص رنـدوم   1CI) و بر پایه 2) محاسبه شد سپس نرخ سازگاري با استفاده از فرمول (1(
2RI ) با هدف حصول اطمینان از دقـت نتـایج، محاسـبه شـد     1بر اساس جدول ((Saaty and 

Vargas, 2006; Gorener, Toker and Ulucay, 2012; Saatuy, 2013) .  

  

   
  

  
                                                                                                                                        
1. Consistency Index 
2. Random Consistency Index 

1
.. max

−
−

=
n

nIC λ

..

....
IR
ICRC =

 ) 1فرمول (

 ) 2فرمول (
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 شاخص رندوم .1جدول 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Order 
1/59 1/58 1/56 1/54 1/52 1/49 1/45 1/40 1/35 1/25 1/11 0/89 0/52 0/00 0/00 I. R 

حد قابل قبول براي میزان ناسازگاري است و اگر این میـزان بـیش از    درصد 10یا  1/0عدد 
  ). Saaty and Vargas, 2006ها تجدید نظر کرد ( این عدد باشد، باید در قضاوت

توزیـع شـده سـازگار بـود در ادامـه،       نامـه  پرسـش کـه در ایـن تحقیـق     با توجـه بـه ایـن   
  شرح زیر انجام شد: به بندي بر اساس روش چانگ  بندي و اولویت دهی، رتبه وزن

  مرحله اول: رسم نمودار سلسله مراتبی
  ور انجام مقایساتمنظ  مرحله دوم: تعریف اعداد فازي به

  مرحله سوم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی
  مرحله چهارم: تعیین وزن نسبی هر ماتریس

ر ) تعریف گردند، در ایـن صـورت بـ   Li, Mi, Uiصورت مثلثی (  چنانچه اعداد فازي به
  ) داریم: 3اساس فرمول (

 
 

  کنیم:   ) استفاده می4(مجموع سطرها) از فرمول ( براي محاسبه 

 
 

  کنیم:   ) استفاده می5ها) از فرمول ( (مجموع ستون براي محاسبه 

 
) اسـتفاده  6ور معکوس کردن بردار محاسبه شده در باال از فرمـول ( منظ  و در نهایت به

  شود:   می

 
 

 ) 3فرمول (

 ) 4فرمول (

 ) 5فرمول (

 ) 6فرمول (
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) دو دسته اعداد فازي باشـند  M2 = (l2;m2; u2) و M1 = (l1;m1; u1مرحله پنجم: اگر 
) 7) بر اساس فرمـول M2 = (l2;m2; u2) ≥ M1 = (l1;m1; u1 )در این صورت درجه احتمال 

<  )   عبارت است از:    ) = ℎ  (  ∩  ) =     ( ) =
{ 1      ≥   0      ≥   (     )(     ) (      )   ℎ        

سپس در مرحله آخر یا ششم بـه محاسـبه وزن معیارهـا در مـاتریس مقایسـات زوجـی       
  ) CHANG, 1996شود ( پرداخته می

 ها  روش تدوین استراتژي

ها، راهبردهاي پیشگیرانه، کاهش و سازگاري ارائه شـده اسـت.    ریسک بندي بعد از اولویت
) ارائـه شـده اسـت. در ایـن بخـش پـس از تعیـین        2هـا در جـدول (   مراحل تدوین استراتژي

هـا و تهدیـدها و مـاتریس ارزیـابی      شامل فرصت 1اهداف از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
آغازین استفاده شده اسـت. ابزارهـاي    ها در مرحله شامل نقاط قوت و ضعف 2عوامل داخلی

سوات و ماتریس داخلـی و خـارجی در مرحلـه مقایسـه مـورد بـه کـار گرفتـه شـده اسـت.           
  استفاده شده است.  QSPM ها نیز از ماتریس سازي استراتژي (سوات) در مرحله کمی

  در تهران هاي پیشگیري، کاهش و سازگاري با تغییرات اقلیمی مراحل تدوین استراتژي -) 2جدول (

 مرحله شروع 
 انداز تعیین اهداف و چشم
 مرحله ورودي

دار سازگاري  تریس ارزیابی عوامل خارجی اولویتما
 با تغییرات اقلیمی در تهران

دار سازگاري  تریس ارزیابی عوامل داخلی اولویتما
 با تغییرات اقلیمی در تهران

 مرحله مقایسه
 ماتریس داخلی و خارجی ماتریس سوات 

 گیري مرحله تصمیم
  بندي راهبردهاي سازگاري ریزي استراتژیک کمی و اولویت ماتریس برنامه

 با تغییرات اقلیمی در شهر تهران 

                                                                                                                                        
1. External Factor Evaluation (EFE) matrix 
2. Internal Factor Evaluation (IFE) matrix 

 ) 7فرمول (
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  ها یافته
منطـور تشـخیص میـزان     خبرگـان بـه    نامه پرسشدر این مطالعه پس از تحلیل و بررسی نتایج 

دهنـده   محاسـبه شـد کـه نشـان     01. 0ها شاخص ناسازگاري برابـر بـا میـزان     خطا در قضاوت
هـاي احتمـالی متـأثر از تغییـرات      باشـد. سـپس ریسـک    مـی  نامـه  پرسـش سازگار بودن نتایج 

کـه   طـوري   بـه  F-AHPریسک توسـط روش   11پارامترهاي اقلیمی در شهر تهران مشتمل بر 
بنـدي قـرار گرفـت. جـدول      بندي و اولویت دهی، رتبه در روش تحقیق اشاره شد، مورد وزن

  دهد.  ها را نشان می ) وزن و رتبه ریسک3(
)، 3بر اساس نتایج به دست آمـده از ارزیـابی ریسـک تغییـر اقلـیم در جـدول شـماره (       

اولویـت اول   بـا » هاي آبخیـز  تبخیر در حوضه«و » وقوع سیالب«هاي  رود ریسک احتمال می
باشـند.   می 2021هاي ناشی از افزایش دما و بارش در شهر تهران تا سال  ترین ریسک از مهم

تغییـرات میـزان   «و » تغییرات میزان تقاضاي انرژي سرمایشی در فصـول گـرم سـال   «همچنین 
  ، در اولویت دوم قرار گرفتند.  »راندمان تجهیزات تولید و مصرف انرژي

  هاي احتمالی ناشی از افزایش دما و افزایش بارش در تهران  بندي ریسک ی و رتبهده نتایج وزن -3جدول 

 کد شاخص تهران هاي احتمالی ناشی از تغییرات پارامترهاي اقلیمی در شهر ریسک وزن اولویت خطر
 11 تغییرات میزان تقاضاي انرژي سرمایشی در فصول گرم سال 132/0 2
 12 تغییرات میزان راندمان تجهیزات تولید و مصرف انرژي  132/0 2
 13 تغییرات میزان تقاضاي انرژي گرمایشی در فصول سرد سال  086/0 4
 14 هاي جانوري تغییر در الگوهاي مهاجرت گونه 011/0 7
 15 گیاهی  تغییرات پوشش 096/0 3
 16 تغییرات در برداشت آب از منابع آب سطحی 042/0 5
 17 تغییرات در برداشت آب از منابع آب زیرزمینی 036/0 6
 18 تغییرات سرانه مصرف آب شرب 096/0 3
 19 کننده آب تهران تغییرات آب ذخیره شده در مخازن سدهاي تأمین 096/0 3
 110 هاي آبخیز تبخیر در حوضه 136/0 1
 111 وقوع سیالب 136/0 1

شناسایی شده ناشی از تغییـرات اقلیمـی در شـهر تهـران،     هاي  منطور مدیریت بهینه ریسک به
تغییر اقلیم ارائـه شـده اسـت.     پیشگیري، کاهش و سازگاري با اثرهايور منظ  راهبردهایی به

و  دار مـؤثر بـر کـاهش اثرهـا     وامل خـارجی و عوامـل داخلـی اولویـت    در مرحله ورودي، ع
سازگاري با آنها در محیط زیست شهر تهران ارائه شده اسـت. مـاتریس عوامـل خـارجی از     
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 6شهر تهران و در مواقع لزوم کشور ایران مشتمل بر  بررسی عوامل استراتژیک محیط کالن
آنهـا بـا روش دلفـی (اسـتفاده از کارشناسـان و       هـاي  تهدید شناسایی شد و نمره 8و   فرصت

دار  تریس ارزیابی عوامـل خـارجی اولویـت   ها) در ما بندي ریسک متخصصان بخش اولویت
هـاي   وجـود منـابع عظـیم انـرژي    «شود.  ) مالحظه می4دست آمد. نتایج در جدول شماره ( به

اي از منـابع   افـزایش انتشـار گازهـاي گلخانـه    «تـرین فرصـت و    عنـوان مهـم    بـه » تجدیدپذیر
عنـوان    بـه » هاي فسیلی ش مصرف سوختتهران و افزای دلیل تراکم جمعیت شهر  مختلف به

  ترین تهدید در این مطالعه شناسایی شدند.  مهم

  دار پیشگیري، کاهش و سازگاري با تغییرات پارامترهاي اقلیم در شهر تهران . ماتریس عوامل خارجی اولویت4جدول 

ضریب  دار یتعوامل خارجی اولو ردیف
نمره  رتبه اهمیت

 نهایی
 ها فرصت

 6/0 4 15/0 پذیر  هاي تجدید وجود منابع عظیم انرژي 01
 2/0 4 05/0 در سطح جامعهمحیطی  زیستهاي  وجود آگاهی 02

زیست در مقاطع  وجود تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته محیط 03
 15/0 3 05/0 تحصیالت تکمیلی

هاي  بخش هاي نوین اطالعاتی و الکترونیکی در امکان استفاده از سیستم 04
 15/0 3 05/0 هاي بانکی، خریدها و خدمات الکترونیک مختلف آموزشی، پرداخت

05 
هاي مالی کنوانسیون تغییر اقلیم (مانند مکانیزم  امکان استفاده از مکانیزم

توسعه پاك و ایجاد درآمد از طریق فروش گواهی کاهش نشر) و تسهیالت 
 زیست جهانی محیط

05/0 3 15/0 

 6/0 4 15/0 هاي آتی افزایش بارندگی در سالاحتمال  06
 تهدیدها

T1 
دلیل تراکم جمعیت شهر   اي از منابع مختلف به افزایش انتشار گازهاي گلخانه

 15/0 1 15/0 هاي فسیلی تهران و افزایش مصرف سوخت

T2 18/0 2 09/0 اقلیم خشک حاکم بر شهر تهران 
T3 06/0 1 06/0 رویه منابع آبی مصرف بی 

T4 
عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت مدیریت و حفاظت از محیط زیست 

 05/0 1 05/0 شهري شامل مدیریت اثرهاي تغییر اقلیم

T5  03/0 1 03/0 تغییر در الگوي مصرف منابع طبیعی 
T6 06/0 2 03/0 گران  گذاران و صنعت عدم وجود نگرش و الگوي تولید پاك در بین سرمایه 
T7  05/0 1 05/0 سیستم مدیریت مالی و اداري کشورعدم کارایی 
T8 06/0 2 03/0 هاي وضعیت محیط زیست شهري کمبود گزارش 

 49/2  1 مجموع
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دار بـا تمرکـز بـر     عف در ماتریس عوامل داخلی اولویـت نقاط قوت و ض نهایینمرات 
نقطـه   5عوامل ساختاري مدیریت شهري تهران تدوین شده است. این مـاتریس مشـتمل بـر    

عضـویت ایـران   «) ارائه شده است. بر این اسـاس  5نقطه ضعف در جدول شماره ( 9قوت و 
ترین نقاط قـوت   از مهم» در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و وجود دفتر ذیربط در کشور

هاي اقدام ملـی پیشـگیري و سـازگاري بـا اثـرات تغییـر آب و        قوانین و برنامه عدم وجود«و 
  ترین نقاط ضعف به دست آمده در این ماتریس است.   از مهم» هوایی در شهر تهران

  ماتریس عوامل داخلی اولویت دار پیشگیري، کاهش و سازگاري با تغییرات پارامترهاي اقلیم در شهر تهران .5جدول 

ضریب  دار داخلی اولویتعوامل  ردیف
نمره  رتبه اهمیت

 نهایی
  قوت 

S1 6/0 4 15/0 عضویت ایران در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و وجود دفتر ذیربط در کشور 
S2 12/0 4 03/0 هاي شهرداري تهران در حیطه مدیریت محیط زیست شهري فعالیت 
S3  15/0 3 05/0 منفی تغییر اقلیم و سازگاري با آنمنظور کاهش اثرات  وجود دانش الزم در کشور به 
S4 08/0 4 02/0 اي کشور وجود قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست در قوانین برنامه 

S5 
جویی  محیطی و عالقمندي و مشارکت هاي غیردولتی زیست ها و تشکل وجود سازمان

 15/0 3 05/0 زیست شهريجوامع محلی با توان تخصصی و عملیاتی در حفاظت از محیط 

 ضعف

W1 
هاي اقدام ملی پیشگیري و سازگاري با اثرهاي تغییر آب و  عدم وجود قوانین و برنامه

 15/0 1 15/0 هوایی در شهر تهران

W2 2/0 1 2/0 هاي فسیلی در مراحل تولید، انتقال و مصرف  رویه از سوخت گیري بی بهره 

W3 
از پتانسیل متخصصان حوزه تغییر اقلیم در وضع مندي  عدم بکارگیري صحیح و بهره

 04/0 2 02/0 ها ریزي ها و برنامه گیري قوانین و مقررات، تصمیم

W4 06/0 2 03/0 هاي عمومی در حوزه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی  فقدان انگیزه الزم و آگاهی 

W5 
محیط زیست اي در  عدم نظارت صحیح بر منابع مختلف انتشار گازهاي گلخانه

 05/0 1 05/0 شهري

W6 1/0 1 1/0 عدم وجود مدیریت بهینه منابع آب 

W7 
ساز و ایجاد جزایر حرارتی در محیط  ها، کیفیت پایین ساخت و  تراکم باالي ساختمان

 05/0 1 05/0 شهري تهران

W8 
ها و استفاده از  عدم وجود امکانات و منابع مالی کافی براي تغییر تکنولوژي

 05/0 1 05/0 هاي پاك در کشور تکنولوژي

W9 05/0 1 05/0 عدم وجود مدیریت یکپارچه محیط زیست شهري در تهران 
 85/1  1 مجموع
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در مرحله مقایسه عوامـل داخلـی و خـارجی بـا اسـتفاده از ابزارهـاي مـاتریس سـوات         
)SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE   شناسـایی   هـایی  ) تطبیق داده شـدند تـا اسـتراتژي

شوند که در راستاي پیشگیري، کاهش و سازگاري با تغییرات اقلیمی در شهر تهران بـوده و  
همچنین متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند. بر اساس روش دلفی به کار گرفتـه شـده   

گـروه اسـتراتژي    4دسته استراتژي تهیه شد که در ادامـه   4در این مطالعه ماتریس سوات در 
  شود: ارائه می

  ها)  گیري از قوت ها با بهره (استفاده از فرصت SOهاي  استراتژي
هاي پیشگیري  هاي مالی کنوانسیون تغییر اقلیم جهت پیشبرد برنامه استفاده از مکانیزم −

  تغییر اقلیم سازگاري محیط زیست شهري با اثرهاي و
شهري در ها و دانش عمومی جامعه  و افزایش آگاهیمحیطی  زیستفرهنگ  ارتقاي −

زمینه اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست شـهر تهـران بـا تأکیـد بـر لـزوم پیشـگیري و        
ی، جوامـــع محلـــی و دولتـــهـــاي غیر گیري تشـــکلکـــار بـــهي از طریـــق ســـازگار

  التحصیالن رشته محیط زیست فارغ
ور اسـتفاده  منظـ   هـاي الزم بـه   ریزي صحیح جهت بهبـود و توسـعه زیرسـاخت    برنامه −

گیـري از تـوان    هاي الکترونیکی نـوین از طریـق بهـره    ن از سیستمحداکثري شهروندا
  متخصصان  

هــاي ســطحی و  ور کــاهش روانـاب منظـ   تـدوین برنامــه مـدیریت اراضــی مرتفـع بــه    −
  هاي طبیعی توسط مدیریت شهري تهران   بازگرداندن آن به چرخه آب

حـیط شـهر   پـذیر در م  هاي تجدیـد  سنجی و کاربرد انرژي ریزي در زمینه امکان برنامه −
  تهران

  (استفاده از نقاط قوت براي احتراز از تهدیدها)  STهاي  استراتژي
ور تخصـیص بودجـه مناسـب    منظـ   تعامل شهرداري تهران و سازمان محیط زیست به −

براي پیشگیري و سازگاري با اثرات سوء تغییر اقلیم و کاهش میزان انتشـار گازهـاي   
  اي گلخانه

هـاي مـالی و    هشهر تهران از طریق ایجاد انگیزریزي و اجراي مدیریت سبز در  برنامه −
  گیري از توان متخصصان بهره
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ور جلـوگیري از وقـوع سـیل احتمـالی از     منظـ   تدوین برنامه مدیریت آب سطحی به −
  طریق شهرداري تهران و با استفاده از پتانسیل متخصصان

هاي تجدیدپذیر،  هت کاهش مصرف انرژيهاي سبز به ج احداث و توسعه ساختمان −
افزایش کیفیت هواي داخل ساختمان، کاهش مصرف آب و تولید پسماند از طریـق  

  مدیریت شهري تهران
گــذاران کشــور از طریــق برگــزاري   ایش ســطح آگــاهی صــنعتگران و ســرمایه افــز −

ور افـزایش آگـاهی آنهـا از    منظـ   هـاي علمـی تغییـر اقلـیم بـه      ها و همـایش  کنفرانس
  سمت الگوهاي تولید پاك پیامدهاي تغییرات اقلیمی و تغییر نگرش به

هاي مصـرفی شـهر تهـران     اعمال مدیریت تولید و مصرف بهینه انرژي در تمام بخش −
  توسط مدیریت شهري

هـاي   گیـري بخـش   ایجاد تسهیالت الزم در بهبود وضعیت کسـب و کـار بـا بـه کـار      −
ور کاهش اتکـا بـه   منظ  اي خالق بهه هاي غیردولتی و تشویق ایده خصوصی و تشکل

  هاي فسیلی درآمدهاي نفتی و استفاده از سوخت

  ها)  گیري از فرصت ه(کاهش نقاط ضعف با بهر WOهاي  استراتژي
هـاي   ور اسـتفاده از مکـانیزم  منظـ   تعامل شهرداري تهران با سازمان محیط زیست به −

هـاي   سـوخت  ور کـاهش مصـرف  منظـ   مالی کنوانسیون تغییرات آب و هـوایی بـه  
هاي پاك و افـزایش کیفیـت    وژيفسیلی، افزایش راندمان انرژي، استفاده از تکنول

  ساز و ساخت
 يهـاي دانشـگاهی مـرتبط و برگـزار     قرار دادن واحد درسی تغییـر اقلـیم در رشـته    −

هـاي مسـئول    ها و مراکز تحقیقاتی براي سازمان هاي آموزشی توسط دانشگاه دوره
 عمـوم جامعـه در ارتبـاط بـا معرفـی تغییـر اقلـیم،        مدیریت محیط زیست شـهري و 

  آن و چگونگی سازگاري با اثرات سوء اثرهاي
تحصـیالن  لا ه تغییر اقلیم و به کـارگیري فـارغ  مندي از پتانسیل متخصصان حوز بهره −

  هـاي  شناسی و... در تدوین و اجراي قوانین و برنامه ممتاز رشته محیط زیست، اقلیم
سازگاري با اثـرات تغییـر اقلـیم و کـاهش اثـرات جزایـر       اقدام شهري پیشگیري و 

گیرانـه بـر اجـراي قـوانین از طریـق       حرارتی در تهـران و نظـارت جـدي و سـخت    
 هاي مسئول محیط زیست شهري سازمان
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هاي آتی شهر تهـران از   مندي از بارش ریزي در جهت استفاده مناسب و بهره برنامه −
  طریق اعمال مدیریت بهینه منابع آبی 

 (کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید)  WTهاي  تراتژياس

گیرانــه و برنامــه اجرایــی اقــدامات پیشــگیرانه و   تــدوین قــوانین، مقــررات ســخت −
سازگاري با اثرات سوء تغییر اقلـیم در شـهر تهـران و حـد مجـاز انتشـار گازهـاي        

  اي از منابع مختلف گلخانه
 ها با اثرهاي سازگاري ساختمان ورمنظ  بازنگري در قوانین و مقررات شهرسازي به −

  سوء تغییر اقلیم و الزام به اجراي قوانین توسط سازندگان و شهرداري تهران
هـاي نـوین اطالعـاتی و الکترونیکـی جهـت ایجـاد سـامانه         استفاده بهینه از سیسـتم  −

هاي محیط زیست شهري متأثر از تغییر اقلـیم   اطالعاتی و تهیه اقالم آماري شاخص
  مستمرو بروزرسانی 

اي شـهر تهـران بـه تفکیـک منـابع انتشـار        مدیریت بهینـه انتشـار گازهـاي گلخانـه     −
  ریزي در جهت کاهش آن و پایش مستمر صورت سالیانه، برنامه به

هـاي   جـراي برنامـه  تخصیص منابع مالی کافی جهت انجـام اقـدامات پیشـگیرانه و ا    −
  تغییر اقلیم سازگاري با اثرهاي

ن عوامل داخلی و خارجی از ابزار ماتریس داخلی و خارجی نیز زما براي تجزیه و تحلیل هم
  ) و ضـعیف  4الـی   5/2استفاده شد. در این ماتریس نمرات در یک طیـف دو بخشـی قـوي (   

کننـده چهـار    خانه اصلی و متعاقب آن توصـیه  دهنده چهار ) تعیین شدند که نشان5/2الی  1(
دست آمـده در مـاتریس عوامـل خـارجی      دسته استراتژي اصلی هستند. با توجه به نمرات به

)، ماتریس داخلـی و  85. 1دار ( تریس ارزیابی عوامل داخلی اولویت) و ما49. 2دار ( اولویت
شـود کـه نقطـه تأکیـد      ) رسـم شـد. در ایـن مـاتریس مشـاهده مـی      1خارجی مطابق شـکل ( 

  است.  WTهاي تدافعی  ها در موقعیت استراتژي استراتژي
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نهایینمره   
   4 5/2   1  

نمره 
نهایی

 
س ارزیابی عوامل خارجی

ماتری
 

 
II  

 تهاجمی

 

2 .5  
  
  
1 

IV  
 رقابتی

III  
 تدافعی

  ماتریس داخلی و خارجی پیشگیري، کاهش و سازگاري با تغییرات پارمترهاي اقلیمی در تهران .1شکل 

دسته اسـتراتژي و همچنـین    4به دست آمده از ماتریس سوات در قالب  با توجه به اطالعات
هـاي بهینـه بـراي     خارجی مشخص شد که استراتژي -موقعیت قرارگیري در ماتریس داخلی

هـاي   بکارگیري در پیشـگیري، کـاهش اثـرات و سـازگاري بـا تغییـرات اقلیمـی، اسـتراتژي        
  هستند.  WTتدافعی گروه 

هـاي مـورد تأکیـد از     ور تعیین جذابیت نسـبی اسـتراتژي  منظ  گیري به در مرحله تصمیم
ریــزي اســتراتژیک کمــی اســتفاده شــده اســت. بــدین صــورت کــه    روش مــاتریس برنامــه

ســازي شــدند.  هــا هســتند کمــی هــاي گونــاگونی کــه در زمــره بهتــرین اســتراتژي اســتراتژي
تـرین امتیـاز    تا پـایین  ها بر اساس امتیازهاي به دست آمده از باالترین بندي استراتژي اولویت

  باشد:   صورت زیر می  به
WT1 هـاي   ) تخصیص منابع مالی کافی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اجراي برنامـه

  سازگاري با اثرات تغییر اقلیم
WT2گیرانـه و برنامـه اجرایـی اقـدامات سـازگاري بـا        ) تدوین قوانین، مقررات سخت

  اي از منابع مختلف حد مجاز انتشار گازهاي گلخانه اثرات سوء تغییر اقلیم در شهر تهران و
WT3 هـا بـا    ور سـازگاري سـاختمان  منظـ   ) بازنگري در قوانین و مقررات شهرسازي بـه

  اثرات سوء تغییر اقلیم و الزام به اجراي قوانین توسط سازندگان و شهرداري تهران
WT4 اي شـهر تهـران بـه تفکیـک منـابع انتشـار        ) مدیریت بهینه انتشار گازهاي گلخانـه

I 
  محافظه کارانه
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  ریزي در جهت کاهش آن و پایش مستمر صورت سالیانه، برنامه به
WT5هاي نوین اطالعاتی و الکترونیکـی جهـت ایجـاد سـامانه      ) استفاده بهینه از سیستم

متـأثر از تغییـر اقلـیم و    هـاي محـیط زیسـت شـهري      اطالعاتی و تهیه اقـالم آمـاري شـاخص   
  روزرسانی مستمر هب

هـاي تخصـیص منـابع     هاي به دسـت آمـده در حـوزه    ترین استراتژي ترین و اساسی مهم
هـاي آمـاري    گیرانـه اسـت. همچنـین کمبـود داده     مقـررات سـخت  مالی و تـدوین قـوانین و   

هـاي   بینی هاي مهم در مطالعات بررسی روند و پیش هاي محیط زیست از محدودیت شاخص
  هاي این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.   آینده است که در استراتژي

  گیري نتیجه
احتمالی متأثر از تغییرات پارامترهاي اقلیمی در شهر تهران کـه در    ریسک 11در این مطالعه 

دهـی،   گیري تحلیل سلسله مراتبی فازي وزن مطالعه قبلی شناسایی شدند بر پایه روش تصمیم
بـه دسـت آمـد     01. 0. میزان شاخص ناسازگاري نتایج برابر بـا  بندي شد بندي و اولویت رتبه

شـود. نتـایج    ، قابلیت دقت و اعتماد مـدل تأییـد مـی   1. 0که با توجه کمتر بودن این میزان از 
با اولویت اول و دو » وقوع سیالب«و » هاي آبخیز تبخیر در حوضه«دهد دو ریسک  نشان می
میـزان رانـدمان تجهیـزات    «و » تقاضاي انرژي سرمایشی در فصول گرم سـال  میزان«ریسک 

هاي احتمالی ناشی از افـزایش دمـا و بـارش     در اولویت دوم ریسک» تولید و مصرف انرژي
یکـی از   عنـوان   خواهند بود. با توجه به این کـه شـهر تهـران بـه     2021در شهر تهران تا سال 

هـاي   روز افزون اعم از انواع آلـودگی محیطی  زیست شهرهاي دنیا همواره با مشکالت کالن
صـورت کمبـود اطالعـات و      محیط زیست روبروست، ولی عدم توجه به تغییرات اقلیمی به

هـاي   خورد. بنـابراین بـا توجـه بـه ریسـک      طور محسوسی به چشم می مطالعات تغییر اقلیم به
کـاهش و سـازگاري بـا     هـاي پیشـگیري،   احتمالی به دست آمده در ایـن مطالعـه، اسـتراتژي   

تهیـه   افزایش دما و بارش تهران با استفاده از ابزارهاي سوات و مـاتریس داخلـی و خـارجی   
هـا در مـاتریس داخلـی و     سـت کـه نقطـه تأکیـد اسـتراتژي     ا نشد. نتایج مطالعه حـاکی از آ 

بنـدي   سـازي و اولویـت   ور کمـی منظـ   هسـتند. بـه   WTهاي تدافعی گروه  خارجی، استراتژي
هـاي بـه دسـت آمـده نشـان       اسـتفاده شـد. وزن   QSPMهاي این گروه از مـاتریس   ژياسترات
تخصیص منابع مالی کافی جهت انجام اقدامات پیشـگیرانه و اجـراي   «هاي  دهد استراتژي می

بـا  » گیرانـه  تـدوین قـوانین، مقـررات سـخت    «و » تغییـر اقلـیم   هاي سازگاري با اثرهـاي  برنامه
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  ین زمینه هستند.  ها در ا ترین استراتژي اولویت
سـاله   5هـاي   صورت برنامـه  هاي مدیریت شهري تهران به ریزي با توجه به این که برنامه

هـاي   ریـزي  هاي به دست آمده از این مطالعه در برنامه شوند، بکارگیري استراتژي تدوین می
  هاي کالن مدیریت این شهر داشته باشد.  گیري تواند نقش بسزایی در تصمیم شهري می
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