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واژگان کلیدی

چکیده

امروزه دیدگاه غالب از تمرکز بر روی صرفاً کاهش آسیبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر پیدا
تابآوری شهری،
کرده است .هدف از پژوهش حاضر تبیین شاخصهای مکانی – فضایی تابآوری شهری در مواجهه با سیالب
سیالب،
در شهر بابلسر میباشد .روش شناسی تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون است و جامعه آماری در بخش
کیفی و کمی را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان شهری تشکیل دادهاند .حجم نمونه در
شاخصهای مکانی – فضایی،
بخش کیفی با رسیدن به اشباع نظری (معادل  11نفر) بوده و در بخش کمی حجم نمونه  33نفر از کارشناسان
بابلسر
و متخصصان در شهر بابلسر که در زمینه سیالب و مسائل مرتبط به شهر متخصص بودهاند را شامل شده است.
پس از تبیین شاخصها ،با استفاده از آزمون فریدمن در نرمافزار  SPSSشاخصهای حاصل اولویتبندی شده و با استفاده از آزمون تی تکنمونهای،
شهر بابلسر از لحاظ تابآوری مکانی – فضایی مورد سنجش قرار گرفت .یافته های حاصل از بخش کیفی و مطالعات نظری نشان داد که معیارهای
تابآوری مکانی – فضایی شامل تنوع ،ارتباط ،افزونگی ،استحکام و مدیریت بحران بوده است .نتایج حاصل از بخش کمی به لحاظ اولویتبندی
شاخص ها نشان داده است که شاخص حرائم شهری در اولویت اول ،شاخص مقاومت سیستم ساخت راهها و پلها در اولویت دوم واقع شدهاند.
همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای نشان داده است که تابآوری مکانی – فضایی شهر بابلسر در مواجهه با سیالب با میانگین 36.3
و ارزش  3633 ، tدر وضعیت مناسبی بوده که نشان از تابآوری نسبتاً باالی شهر بابلسر در برابر سیالب میباشد.

 -1پیشگفتار
تغییرات اقلیمی و افزایش شهرنشینی جوامع را با چالشهای
بزرگی در مدیریت برنامهریزی شهری برای آیندهای پایدار روبرو
کرده است ( .)Bertilsson & Wiklund, 2015مطالعات اخیر
نشان میدهد که تغییرات آب و هوایی به احتمال زیاد موجب
افزایش تغییر چرخه هیدرولوژیکی میشود و احتمال وقوع
حوادث شدید آب و هوایی مانند خشکسالی و سیل را افزایش
میدهد .همچنین ،شهرنشینی ،با افزایش سطوح غیرقابل نفوذ و

تغییر مسیرهای جریان ،موجب افزایش سیل در دهههای اخیر
شده است ( .)Chen et al, 2015یک سیل به خودی خود
پدیدهای طبیعی است که معموال با پیامدهای مثبت مرتبط
است .اما هنگامی که سیل در محیط شهری اتفاق بیفتد،
پیامدهای ویرانکنندهای برای ساکنان از نظر تخریب امالک در
پی دارد و همچنین تهدیدی است برای سالمت انسان
( .)Becker, 2014برای کاهش و جلوگیری از آسیبهای سیل،
مدیریت آب شهری و مدیریت ریسک سیل عوامل کلیدیاند.

* دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی؛ آمل؛ ایران؛ رایانامهH_kalantari2005@yahoo.com :
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امروزه ،ادبیات جدید درباره مدیریت سیالب اغلب مفهوم تاب-
آوری را مورد بحث قرار میدهد ( ;Suárez et al, 2016

گیرند .تاکنون ،محققان مدلهای متعددی پیشنهاد کردهاند که
هر یک به جنبههایی خاص از تابآوری در برابر سوانح پرداخته-
اند .بیشتر مدلهایی که ارائه شده است ،بر عوامل مشابهی (مانند
منابع اقتصادی ،سرمایهها ،مهارتها ،اطالعات ،دانش ،شبکههای
حمایتی ،دسترسی به خدمات و ارزشهای مشترک جامعه) که
میتوانند باعث کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری جامعه
به دنبال تهدیدهایی مثل سوانح طبیعی شوند ،توجه کردهاند
()Azizi & Akbari, 2016

Matyas & Pelling, 2015; Ran & Nedovic-Budic,
 .)2016; Edelenbos et al, 2017تابآوری یا انعطافپذیری

توانایی یک سیستم یا جامعه در معرض خطر برای مقاومت،
جذب ،سازگاری به موقع و کارآمد با اثرهای یک خطر ،از جمله
از طریق حفظ و ترمیم ساختارها و توابع اساسی ضروری آن
است ( .)Morrison et al, 2018تابآوری به عنوان یک رویکرد
نوین در تمامی عرصهها ظهور کرده است ،به طوری که این
روی کرد نو در فضاهای شهری و منظر در برابر اختالالت گوناگون
و گسترده به کار برده میشود .این رویکرد با نگاهی سیستمی
فضاهای شهری را نسبت به آشوبهای احتمالی سازگار و منطبق
میسازد .در این رابطه پیتون و جانستون ( )2312تابآوری را
به مثابه توانایی برای انطباق نیازها ،چالشها و تغییراتی که در
طول دوره و پس از بحران با آن روبرو میشوند ،تعریف میکنند
( .)Andersen & Cardona, 2013در واقع در این تحقیق
تالش میشود تا ضمن بازشکافی و بررسی سوابق نظری تفکر
تابآوری و بررسی کاربست آن در شهرسازی ،به شناسایی
مفهوم تابآوری سیستم شهر در مقابله با بحران سیل پرداخته
شود .سپس نقش مولفههای مکانی – فضایی شهر در ارتباط با
ویژگی تابآوری سیستم شهری در پاسخگویی به موضوع
سیالب در تحوالت و تغییرات روشن میشود .اهمیت و جایگاه
رویکرد تابآوری در مدیریت و ساماندهی فضاهای شهری به
ویژه رودهای شهری ،در بازیابی و استفاده این فضاها در شرایط
مختلف است .به عبارتی دیگر ،این رویکرد نه تنها شرایط
محیطی ،اکولوژیکی ،ساختاری و  ...رودهای شهری را نسبت به
اختالالت حفظ میکند ،بلکه قابلیت این فضاها را در برابر شرایط
و اختالالت گوناگون تقویت و افزایش میدهد .بدین منظور این
تحقیق با ارائه چارچوب نظری پیشنهادی به تبیین شاخصهای
تابآوری مکانی – فضایی شهر در مقابله با سیالب میپردازد.

دیدگاه هالینگ :1در سالهای اخیر این رویکردها بسیار مورد
بررسی قرار گرفته است .راهحلهای بسیار زیادی هم کشف و
بررسی شده و مفهوم تابآوری به مدیریت خطر وارد شده است.
در سال  1323هالینگ این گونه تابآوری را مقیاسی برای
نمایش مقاومت سیستمها و توانایی آنها برای جذب تغییر،
تعریف کرده است .پایم از این تعریف استفاده کرد :سرعتی که
با آن ،سیستمی از حالت تعادل خارج می شود و بخشی از تعادل
را احیا میکند .تابآوری همچنین عبارت است از توانایی
سیستم در برابر اختالالت با احیای شرایط ،بنابراین مخالف
مقاومت (توانایی سیستم برای مقاومت در برابر اختالل) است
(.)Salmani et al, 2015
دیدگاه دیبروجین و کلیجن :2دیبروجین و کلیجن تابآوری
را در بافت مدیریت خطر تعریف کردهاند .یعنی استراتژیهای
مدیریت خطر سیل که در آنها تابآوری مورد استفاده قرار می-
گیرد و به کاهش تاثیر سیالب با رویکرد زندگی با سیالب به
جای مقابله با آن تاکید دارند.
بنابراین مدیریت خطر سیالب تابآور یک مدیریت خطر سیل
است که هدف آن اجازه دادن به ورود جریان سیالب در عین
حال به حداقل رساندن تاثیرات آن است .یعنی پیامدهای سیل
باید در نظر گرفته شوند و استانداردهای ایمنی باید بر اساس
کاربرد زمین و طراحی فضایی مقایسه و متمایز شوند
( .)Mohammadi Sarin Dizaj et al, 2017در کل ،زمانی
که مناطق دارای ارزشمندی کمتر ،ابتدا آسیب ببینند شرایط
بهتری به وجود میآید و منطقه تابآورتر میشود .استراتژی
مدیریت خطر سیالب تابآور همچنین مقیاس کاهش تاثیرات
آن (طراحی سیستمهای هشدار سیالب و طرحهای تخلیه محل)

 -2مبانی نظری
از آنجایی که مدلهای تابآوری به بررسی انعطافپذیری جوامع
برای کاهش آسیبپذیری در مقابل پیامدهای مخاطرات
میپردازند ،الزم است این مدلها مورد مطالعه و تحلیل قرار

Holling
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را هم در نظر میگیرد .استراتژی تابآوری میتواند مقیاسهای
تسریع روند احیای پس از وقوع سیل را نیز در بر داشته باشد.
در این زمینه بیمهها و قوانین جبران خسارت بسیار تاثیرگذار
هستند (.)Abdollahi et al, 2018
دیدگاه کفله 1در مورد عناصر اصلی تابآوری :کانتا کفله
پژوهشی را در سال  2311با عنوان "اندازهگیری تابآوری
اجتماعات در برابر بالیای طبیعی بین ساکنین سواحل در کشور
اندونزی" انجام داده است .در این پژوهش عناصر اصلی تابآوری
از دیدگاه کفله شامل این موارد است -1 :جامعه مبتنی بر نهاد
و سازمانهای آموزشدهنده داوطلب؛  -2مخاطرات ،آسیب-
پذیری و ظرفیت ارزیابی شده جامعه؛  -3تهیه برنامههای کاهش
خطر ،فرموله کردن و پیادهسازی آنها؛  -4دخالت دادن زنان،
کودکان و گروههای آسیبپذیر در فرآیند تهیه برنامههای

کاهشی؛  -1ادغام برنامههای جامع و برنامه محلی و Badri ( ...

.)et al, 2013
دیدگاه کاتر 2در مورد تابآوری :کاتر و همکاران در سال
 2332و  2311پژوهشی با عنوان "مدل مکانمحور" برای درک
تاب آوری جوامع محلی و شاخصسازی در زمینه تابآوری در
برابر بالیای طبیعی انجام دادند .این مطالعه چارچوب جدیدی
از جایگاه تابآوری به منظور ارتقای روش ارزیابی تابآوری در
مقابل بالیا در سطح محلی و منطقهای ارائه میدهد و یک
مجموعه از متغیرها در این مطالعه به عنوان اولین گام در تحقق
هدف ،مدنظر قرار گرفتهاند .هر چند این مطالعات صرفاً بر ابعاد
مدیریتی تاکید نداشتهاند ،اما بر ابعاد نهادی -مدیریتی به عنوان
یک بعد کلیدی تاکید داشتهاند ( Sarvi Dordashti et al,

.)2020

سیستم های طراحی شده با مولفههای چندگانه که به سیستم این اطمینان را میدهد که در

مازاد

تنوع

صورت از کار افتادگی یک مولفه ،کل سیستم دچار نقص نشود.

مولفههای چندگانه در برابر یک مولفه مرکزی ،برای حفاظت در برابر یک تهدید خاص

کفایت

نسبت مثبت انرژی تدارک دیده شده به انرژی تحویل داده شده

خودمختاری

توانایی انجام فعالیت به صورت مستقل

قدرت

توانایی تحمل مخاطرات یا حمالت

وابستگی درونی

سیستم یکپارچه برای پشتیبانی از یکدیگر

سازگاری

توانایی یادگیری از تجارب و منعطف نسبت به تغییرات

همکاری

انگیزهها و فرصتهای چندگانه برای مشارکت گسترده ذینفعان
شکل  -1ویژگیهای مکانهای تابآور .مأخذBoyd & Folke, 2012 :

Keflle
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حفظ کارایی و عملکرد حداقلی سیستم موردتوجه قرار میگیرد
و در نهایت محور سوم سرعت در بازیابی اجزا از دست رفته به
منظور رسیدن به کارکرد و عملکرد بهینه سیستم مورد توجه
قرار میگیرد (.)Farzad Behtash et al, 2013

 -1-2تابآوری زیرساختی -کالبدی
به آسیبپذیری ساختمانها و بناها ،دارایی و اموال شهروندان،
سیستمهای حملونقل و شبکههای ارتباطی داللت میکند،
همچنین ظرفیت پناهگاهی ،تسهیالت و زیرساختهای
بهداشتی -درمانی ،درجه آسیب احتمالی بناها از خطرات،
زیرساختها و تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم ،آسیبپذیری
جادهها و خیابانها برای تخلیه اضطراری و شریانهای حیاتی
پس از بحران را شامل میشود .در یک سطح کالن،
زیرساختهای شهری و تابآوری آنان آخرین محور تابآوری
است و تابآوری آن نیز به نهادها و سازمانهایی که به در حال
اجرای فعالیتهای برنامهای در این حوزه میباشند وابسته است.
به منظور شناسایی مؤلفههای تابآوری بایستی بر اساس طرح
مفهومی از آن گام برداشت .بر مبنای آنچه سازمان ملل بهعنوان
اصول تابآوری نامبرده است میتوان از اصلیترین زمینههای
مفهومی در این حوزه یاد کرد ( & Hosseini Marvsat
 .)Farshchi Tabrizi, 2015اساس این زمینه مفهومی یازده
اصل برای شهرهای تابآوری معرفی شده است که سه اصل آن
بر مبین مؤلفه ریز ساختی و کالبدی تابآوری است که عبارتاند
از:
 اصل  :1سرمایهگذاری در حفظ زیرساختهای حیاتی جهتکاهش خطر ،مانند زهکشی سیل ،طوفان و ...
 اصل  :2ارزیابی ایمنی از همه مدارس و امکانات بهداشتی وارتقاء آن
 اصل  :3درخواست و اجرای واقعبینانه ،مقررات ساختوسازسازگار با خطر و اصول برنامهریزی استفاده از زمین ،با توجه به
جایگاه مؤلفه زیرساخت و کالبد در شهرهای تابآور بهمنظور
تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش تابآوری زیرساخت و
کالبد شهر با توجه به تعریف تابآوری در چهار مؤلفه سازنده
طبقهبندی میشوند که ماهیت ،کارکرد آنان از حیث آمادگی،
افزونگی و بازیابی موردسنجش بایستی قرار گیرد که در شکل
زیر مفهومی سنجش تابآوری زیرساختی و کالبدی شهر قابل
مشاهده است .همانطور که ذکر شد مؤلفههای سازنده تابآوری
زیرساختی در محور مورد ارزیابی قرار میگیرند .نخست محور
آمادگی به سنجش میزان آسیبپذیری و قدرت جذب اختالل
اجزا زیرساختی و کالبدی شهر پرداخته و دوم محور افزونگی
قدرت جایگزینی منابع و اجزا از دست رفته سیستم به منظور

 -2-2شاخصهای مکانی -فضایی
شاخصهای سنجش تابآوری مکانی -فضایی شهری ،مستقیماً
مربوط به ابعاد فیزیکی و زیست محیطی سیستم شهری بوده و
در ارتباط با مولفههای اصلی سازمان فضایی شهر قرار میگیرند.
دستهبندی شاخصهای تابآوری شهری از منظر اکولوژیست
منظر؛ جک آهرن در سال  2312میالدی با عنوان پنج شاخص
طراحی و برنامه ریزی شهری برای ایجاد تابآوری شهری مطرح
میشود که عبارتند از  :افزونگی ،تنوع (زیستی) ،چند عملکردی
بودن سیستم شهری ،شبکههای اکولوژیکی شهری و ارتباط یا
اتصاالت ،طراحی تطبیقی یا سازگار با تغییرات ،وی همچنان بر
ترکیب اصول اکولوژیکی و شهرسازی برای دستیابی به تابآوری
شهری تاکید میکند ( .)Ahren, 2012از میان شاخصهای ارائه
شده توسط واکر و سالت که از پیشگامان ارائه و بسط شاخص-
های سنجش تابآوری هستند ( .)Walker & Salt, 2006این
شاخصها توسط محققان برای کاربرد در زمینه شهری مورد
بررسی قرار گرفتهاند ( ;Allan, P. & Bryant, 2011
.)Eraydin, A. & Tasan-Kok, 2012; Ahren, 2011
از بین نظریههای مختلف در مورد شاخصهای تابآوری مکانی-
فضایی ،شاخصهای مورد توافق قرار گرفته برای کاربردشان در
شهرها :افزونگی ،تنوع ،کارایی و بهرهوری ،خودمختاری ،ارتباط
یا اتصال ،ظرفیت سازگاری یا انطباق ،استحکام و انعطافپذیر،
همپوشانی بیشتری داشتهاند ( ;Feliciotti et al, 2016
.)Sharifi & Yamagata, 2016
دلیل انتخاب این چهار شاخص به واسطه آن است که برای
بررسی تابآوری سیستم شهری تحلیل تعداد  3تا  1شاخص
کلیدی در مقیاس زمانی و مکانی پیشنهاد شده است و این
شاخصها بیشترین ارجاعات را در تحقیقات تابآوری شهری،
به خود اختصاص دادهاند همچنین بیشترین تطبیق را با مولفه-
های سازمان فضایی شهری دارند که میتوانند توسط محققان
شهرسازی و طراحی شهری برای کاربرد در زمینه شهری به کار
گرفته شوند.
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شکل  -2تاب آور زیرساخت و کالبدی در شهرها .مأخذFarzad Behtash et al, 2013 :
جدول  -1دستهبندی شاخصهای سنجش تابآوری سیستم شهری به تفکیک ابعاد تابآوری
ابعاد تابآوری

تاب آوری
اجتماعی

تابآوری اقتصادی

تابآوری زیست-
محیطی /
زیرساخت شهری

تابآوری سازمانی
و نهادی

شاخصهای تابآوری
ظرفیت سازگاری یا انطباق ،شاخص ارتباط یا اتصال (بخشهای
مختلف سیستم اجتماعی) ،آسیبپذیری ،سالمت خانوار و
جمعیت ،خدمات فرهنگ ،کاهش خشونت و ناامنی و جرم و
جنایت شهری ،ظرفیت یادگیری و آگاهی ،تنوع طبقات اجتماعی،
خالقیت و نوآوری ،کاردانی و توانایی منابع انسانی ،سرعت
پاسخگویی به موقع ،سرمایه اجتماعی
معیشت و زیستپذیری ،استراتژیها و سیاستهای اقتصاد
شهری ،شاخص ارتباط یا اتصال (بخشهای مختلف سیستم
اقتصادی) ،ثروت و اشتغال ،تنوع اقتصادی
تنوع ،شاخص ارتباط یا اتصال (بخشهای مختلف سیستم زیست
محیطی) ،سالمت آب و هوا و خاک ،طراحی تطبیقی (شاخص
کیفیت محیط شهری از طریق نقش طراحی و سازماندهی فضا)،
زیرساخت شهری ،خدمات اکوسیستمی( ،مدوالر) پیمانهای بودن
و قابلیت اندازهگیری ،استحکام (مقاومت عناصر و مولفههای
فیزیکی شهر مثل راهها و ساختمانها) ،ظرفیت سازگاری یا
انطباق ،افزونگی ،پایداری ،سرمایه طبیعی
مهارتها و ساختارهای نهادی ،سیاستهای تصمیمسازی و
تصمیمگیری ،مدیریت یکپارچه ،تنوع سطوح سازمانی و ارتباطات
میان سازمانی /شاخص ارتباط یا اتصال (بخشهای مختلف
سیستم سازمانی و نهادها) ،ظرفیت سازگاری یا انطباق ،سرعت
پاسخگویی به موقع

منبع

هاسلر و کوهلر2314 ،1؛ گادشاک2333 ،؛ واکر و
سالت233. ،؛ سوآرز و همکاران231. ،2

ارادین و تاسان-کاک2312 ،3؛ ارنستون و
همکاران2313 ،4
چلری و اوالزبال2312 ،1؛ واکر و سالت233. ،؛
گادشاک2333 ،؛ آلبرتی و همکاران2333 ،.؛
ارادین و تاسان-کاک2312 ،؛ فلیکیوتی و
همکاران231. ،؛ شریفی و یاماگاتا231. ،2

ارنستون و همکاران2313 ،؛ بارتل و همکاران،2
2313؛ سوآرز و همکاران231. ،

Hassler & Kohler
Suarez et al
Eraydin &Tasan-Kok
Ernstson et al
Chelleri & Olazabal
Alberti et al
Sharifi&Yamagata
Barthel et al
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و با استفاده از یک شاخص چندمعیاری به نام شاخص فضایی
تابآوری سیالب شهری به آن مدل دست یافت .این شاخص با
نتایج منسجم و سازگار در ساحل رودخانه دونا در ریودوژانیرو
مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفت .چهار سناریو متفاوت تهیه
شده است -1 :وضعیت کنونی (وضع موجود)  -2وضعیت فعلی
با توجه به اقدامات کنترل پایدار سیالب  -3یک وضعیت آینده
با زیرساختهای مشابه امروز  -4وضعیت آینده با اقدامات کنترل
سیل در نظر گرفته است.
رنالد و همکاران ،) 2312( 3در مقالهای با عنوان "به سوی مدل
انطباق پایداری و تابآوری شهر برای شهرهای مستعد خطر
سیل :مطالعه موردی منطقه جاکارتا" ،به تبیین یک مدل
سازگاری تابآوری شهر با حادثه طبیعی سیل برای تحقق
پایداری شهر جاکارتا پرداختهاند .بر اساس نتایج تحلیل موقعیت،
از مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .چهار عامل مؤثر
بر مدل انطباقی تابآوری در شهرهای مستعد حوادث طبیعی
در شهر جاکارتا عبارتاند از :نوآوریهای تکنولوژیکی ،کاهش و
انطباقپذیری حوادث ،تنظیم فضایی.
معصومیان و همکاران ( )1433در مقاله خود با عنوان "تحلیل
مکانی بر تابآوری کالبدی – زیرساختی شهر چمستان در برابر
سیالب" به تحلیل روابط بین شاخصهای مؤثر بر تابآوری
کالبدی  -زیرساختی شهر چمستان در برابر سیالبهای شهری
پرداختند .شاخصهای سنجش تابآوری کالبدی  -زیرساختی
با توجه به منطقه مطالعاتی ،شامل دسترسی ،بنا و سازه و دوری
از محیط مخاطرهآمیز طبیعی بوده که در قالب  12زیرشاخص
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داده است دسترسی به
مراکز بهداشتی – درمانی ( )36324مهمترین زیرشاخص
دسترسی ،کیفیت بنا ( )36.42اثرگذارترین متغیر شاخص سازه
و بنا و فاصله از رودخانه ( )36.43مهمترین زیرشاخص دوری از
محیط مخاطرهآمیز طبیعی است .با توجه به نقشه نهایی
پهنهبندی تابآوری کالبدی  -زیرساختی ،بیشتر مساحت شهر
چمستان ،بخشهای مرکزی و شمالی شهر ،در سطح تابآور یا
نسبتاً تابآور کالبدی  -زیرساختی در برابر سیالب قرار دارد.
بخش شمالی شهر که هسته اصلی چمستان میباشد ،در
ردههای عدم تابآوری و تابآوری پایین کالبدی  -زیرساختی

 -3پیشینه پژوهش
مشکالت زیستمحیطی قرین با موضوع شهرنشینی ،ریشه در
هر دو زمینه اکولوژیکی و شهرسازی دارند که این امر به شکل-
گیری زمینههای تحقیقی مشترک در این دو دانش منجر شده
است .یکی از این زمینههای تحقیقی ،تابآوری سیستم شهر
است که زمینه مطالعات و تحقیقات مرتبط با آن در این بخش
تبیین میشود ( .)Rezaei et al, 2016تحقیقات مرتبط با این
موضوع بسیار متنوع بوده که عبارت است از پژوهشهای
موضوعی تابآوری شهر تا موضوعاتی با تکیه بر ابعاد زیست-
محیطی و جنبه انطباقپذیری و کاهش خطرات طبیعی همچون
تهدیدهای زلزله و گرم شدن کره زمین و تغییرات وضعیت آب
و هوایی و پژوهشهایی نیز که در زمینه مدیریت و برنامهریزی
خطر سوانح طبیعی در چارچوب تفکر تابآوری با تاکید بر
زیرساختهای شهر انجام پذیرفته است که مورد بررسی قرار
میگیرند.
1
ژانگ و همکاران ( ،) 2313مقاله خود با عنوان "تجزیه و تحلیل
ویژگیهای توزیع مکانی از تابآوری شهری و عوامل مؤثر بر آن:
مطالعه موردی از  1.شهر در چین" را بررسی نمودهاند .برای
تهیه بهتر یک مرجع مفید برای تابآوری و توسعه بهداشت
شهری ،این مقاله  1.شهر چین را به عنوان هدف تحقیق در
نظر گرفته و  23شاخص را از زیرساختهای شهری ،اقتصاد،
محیط زیست و جامعه انتخاب کرده است .از روش وزن ترکیبی،
تجزیه و تحلیل دادههای اکتشافی مکانی ( )ESDAو مدل اندازه-
گیری مکانی برای کاوش در توزیع مکانی تابآوری شهری و
عوامل مؤثر آن استفاده شده است .از سال  233.تا ،2312
تابآوری شهری شهرهای سطح بخشدار در چهار استان افزایش
موج مانندی را نشان داد .در طول دوره مطالعه ،مقادیر تابآوری
شهری ،اندازهگیری شده به عنوان موران ،بیشتر از  363333بوده
و از نظر توزیع مکانی آنها ،ارتباط معنیداری با همبستگی مثبت
داشته است.
2
برتیلسون و همکاران ( ،)2312در مقالهای با عنوان "تابآوری
سیالب شهری" شاخصهای چندگانه برای ادغام تابآوری در
برابر سیالب به برنامهریزی شهری پرداخته است .این مقاله نشان
داده است که چگونه تابآوری سیل را میتوان مدلسازی کرد

1

Zhang et al
Bertilsson et al
3
Renald et al
2
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قرار گرفته است که مجاورت با رودخانه واز و اراضی با شیب باال،
از مهمترین دالیل پایین بودن سطح تابآوری یا عدم تابآوری
کالبدی  -زیرساختی شهر در مقابل سیالب است.
زیاری و همکاران ( ،)1333در مقالهای با عنوان "تبیین
راهبردهای افزایش تابآوری کالبدی در برابر سیالب مطالعه
موردی :رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن" به تبیین راهبردهای
افزایش تابآوری کالبدی در برابر سیالب رودخانه چشمه کیله
شهر تنکابن پرداختند .پژوهش ایشان از روش توصیفی  -تحلیلی
بهره برده است .روش این تحقیق ترکیبی از روشهای کمی و
کیفی است که از نرمافزارهای  GIS ،AHPو  SWOTبهره گرفته
است .نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه منسجم بین ساختار
کالبدی در بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و
افزایش تابآوری کالبدی شهر تنکابن در برابر سیالب است.

 -0روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع ترکیبی به صورت کمی و کیفی بوده که
به لحاظ هدف تحلیلی – توصیفی میباشد .در بخش کیفی ابزار
جمعآوری اطالعات مصاحبه بوده است که در طی آن،
نمونهگیری تا زمانی مقولهها به اشباع نظری برسند ادامه یافت؛
در این بخش با استفاده از نظرات مجموعاً پانزده کارشناس که
در زمینه سیالبهای شهری در شهر بابلسر متخصص بودهاند،
پژوهشگر به اشباع نظری دست یافت .همچنین تحلیل دادهها،
همزمان با گردآوری دادهها انجام گرفت .تحلیل دادهها پس از
شناسایی کدهای کلیدی ،دادها کدگذاری شده ،سپس کدهای
استخراجشده دارای محورهای مشترک به مجموعهای از مفاهیم

تبدیلشده و از طریق طبقهبندی مفاهیم ،مقولهها استخراج
گردید .در نهایت شاخصهای مرتبط با پژوهش تبیین گردید.
در مرحله دوم که پژوهش با روش کمی مورد تحلیل واقع گردید،
ابزار جمعآوری اطالعات در این بخش ،پرسشنامه بوده که روش
نمونهگیری در آن به صورت گلوله برفی هدفمند صورت پذیرفته
و میان  33نفر از متخصصان در زمینه مسائل مرتبط با شهر و
برنامهریزی شهری و سیالب در شهر بابلسر توزیع گردید .پس
از آن شاخصهای بدست آمده از طریق آزمون فریدمن در نرم-
افزار  SPSSاولویتبندی شده و با استفاده از آزمون تی تک
نمونهای ،وضعیت شهر بابلسر از حیث شاخصهای تابآوری
مکانی – فضایی مورد سنجش و تحلیل واقع شده است.

 -5محدوده مورد مطالعه
یکی از عوامل مهم در زندگی انسان ،محیط طبیعی و تغییر و
تحوالتی است که در آن رخ میدهد .مسائل جغرافیای طبیعی
اگر به درستی مطالعه و شناسایی شوند؛ میتوان با استفاده از
توانهای محیطی مناسب شناخته شده ،برنامهریزیهای مناسب
تری انجام داد و حتی قبل از بروز بحرانها و بالیای طبیعی،
چارهای برای مشکالت پیدا کرد.
شهر بابلسر مرکز شهرستانی به همین نام است و در مختصات
جغرافیایی  12درجه و  32دقیقه و  13ثانیه الی  12درجه و 43
دقیقه و  13ثانیه طول شرقی و  3.درجه و  43دقیقه و 11
ثانیه الی  3.درجه و  43دقیقه عرض شمالی استقرار دارد .شکل
شماره  3موقعیت سیاسی شهر بابلسر را نشان میدهد.

شکل  -3موقعیت سیاسی شهر بابلسر

1.
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فراوانی بودند مشخص شدند که در قالب کدگذاری محوری
معیارها و شاخصهای مکانی – فضایی تابآوری شهری در برابر
سیالب را تشکیل دادند .بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان و با
بررسی صحبتهای ایشان در طی سه مصاحبه به اشباع نظری
رسیده و دو مصاحبه دیگر ،تکمیلکننده سه مصاحبه اول بوده
است که در جدول شماره  2مضامین استخراج شده از مصاحبه
افراد مشخص شده است.

 -6یافتههای پژوهش
بهمنظور جمعآوری دادهها ،مصاحبههای عمیق و اکتشافی
صورت گرفت ،به این معنی که در محتوای مطالب یادداشت شده
پس از پیادهسازی ،واحدهای ضبط و تحلیل تعیین شد و سپس
کدگذاری باز (تحلیل محتوا) انجام شد نتیجه کدگذاری باز 13
کد باز را نشان میداد ،سپس کدهایی که دارای مفاهیم مشترک
بود تعیین شدند در مرحله بعد مقولههایی که بیشترین توزیع

جدول  -2مضامین استخراج شده از نظرات مصاحبهشوندگان
کد کارشناس

( 1کارشناس اول ،دوم و سوم)

( 2کارشناس چهارم ،پنجم و ششم)

( 3کارشناس هفتم ،هشتم و نهم)

درون مایههای استخراجی
رویکرد مدیریت سنتی
آگاهسازی شهروندان و تقویت نیروهای امداد و نجات
اسکان دائم
استقرار کاربریهای شهری در زونهای خطالقعر و گودالها
رعایت شیب طبیعی
جلوگیری از ساخت بناها در حریم رودخانه
توجه به شانه راههای اصلی و فرعی
اجرای مقررات ساختمانی واقعبینانه و اصول برنامهریزی کاربری اراضی مطابق با
خطرپذیری احتمالی
حفاظت از زیستبومها و بافرهای طبیعی برای کاهش سیل ،طوفان و ...
مشوقهایی برای ساخت مسکن و زیرساختهای ایمن
عدم تمرکز در مکانگزینی کاربریهای مهم

( 0کارشناس دهم ،یازدهم و دوازدهم)

توانمندی جامعه محلی
خیابانها به عنوان کوریدورهای فضایی ارتباطدهنده مناطق شهری
مؤلفههای طبیعی در الگوی ساختاری از نظر شکل و اندازه و در الگوهای پویایی
شهری ،از نظر عملکردی قابلیت بررسی دارند.

( 5کارشناس سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم)

توانمندسازی مردم با رویکرد سرمایهمحور
پیشگیری و آمادگی با رویکرد نوگرا و عملگرا
رویکرد سنتی در برخورد با بحران
تعیین حریمهای کمی و کیفی برای رودخانهها و مسیلها
توجه به ظرفیت کاربریها ،مقاومت سازهها ،کاربری اراضی ،ظرفیت پناهگاه ،نوع
خانهها ،کیفیت سازهها
مأخذ :یافتههای پژوهش1433 ،

مضمونهای اصلی و فرعی مرتبط با آنها مشخص شد .از طرفی
همان طور که مشخص شده است کدهای  1و  2و  1به بیشترین
درونمایههای مرتبط با مضامین اشاره کرده و کدهای  3و 4
تکمیلکننده آنها بودهاند و همچنین این دو کد دارای مفاهیم

در بررسی صحبتهای افراد مصاحبه شده ،مطابق با جدول
شماره  2درونمایههای استخراجی از صحبتهای ایشان
مشخص و تدوین گردید که در طی آن ،محقق به دستهبندی
این مفاهیم پرداخته و متناسب با هر کدام از این مفاهیم،
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مشترک با کدهای دیگر بودهاند که حذف گردیده است .لذا
پژوهش حاضر با سه مصاحبه به اشباع نظری رسیده و دو
مصاحبه دیگر در راستای تاکید و اطمینان ،بررسی شدهاند.
بر این اساس میتوان گفت که یافتههای تحقیق حاضر بر سه
اصل متمرکز میباشد که عبارت است از :مدیریت بحران ،شبکه
ارتباطی ،ساختار فضایی شهر .این کدها که در مرحله اول از
متن مصاحبههای مشارکتکنندگان استخراج شده بود ،پس از
چندین روز مطالعه و آمیختن با متن مصاحبهها توسط محقق،
در نهایت به سه مضمون اصلی خوشهبندی شد .این مرحله شامل

ایجاد یک جدول خالصهسازی از مضمونهای سازماندهی شده
است .این جدول باید مضمونهایی را در برگیرد که چیزی را
درباره تجربه مشارکتکننده از پدیده تحت مطالعه را نشان
دهند .به این ترتیب برخی از مضمونهایی که در مرحله اول
ایجاد شدهاند ،کنار گذارده میشوند ،این دسته در حقیقت
مضامینی هستند که به خوبی گویای متن نبوده و یا نسبت به
پدیده تحت بررسی حاشیهای هستند .مضامین اصلی و مضامین
فرعی همراه با کدهای استخراج شده در جداول زیر آورده شده
است.

جدول  -3مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده (مدیریت بحران)
مضمون اصلی

کد مشارکتکنندگان و درونمایههای استخراجی

مضمون فرعی
برنامههای توانمندسازی جوامع محلی

اقدامات قبل از بروز سیل
مدیریت بحران
اقدامات در هنگام بروز سیل
اقدامات پس از وقوع سیل
پدافند غیرعامل

کد  :4توانمندی جامعه محلی
کد  :1توانمندسازی مردم با رویکرد سرمایهمحور
کد  :1رویکرد مدیریت سنتی
کد  :1پیشگیری و آمادگی با رویکرد نوگرا و عملگرا
کد  :1آگاهسازی شهروندان و تقویت نیروهای امداد و نجات
کد  :1اسکان دائم
کد  :1رویکرد سنتی در برخورد با بحران
کد  :3عدم تمرکز در مکانگزینی کاربریهای مهم

مأخذ :یافتههای پژوهش1433 ،
جدول  -0مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده (شبکه ارتباطی)
مضمون اصلی

مضمون فرعی

کد مشارکتکنندگان و درونمایههای استخراجی
کد  :2جلوگیری از ساخت بناها در حریم رودخانه

حرائم شهری
کد  :1تعیین حریمهای کمی و کیفی برای رودخانهها و مسیلها
شبکه ارتباطی
کد  :2توجه به شانه راههای اصلی و فرعی
راهها
کد  :4خیابانها به عنوان کوریدورهای فضایی ارتباطدهنده مناطق شهری
مأخذ :یافتههای پژوهش1433 ،
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جدول  -5مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده (ساختار فضایی)
مضمون اصلی

کد مشارکتکنندگان و درونمایههای استخراجی

مضمون فرعی

کد  :1استقرار کاربریهای شهری در زونهای خطالقعر و گودالها
کد  :2اجرای مقررات ساختمانی واقعبینانه و اصول برنامهریزی کاربری اراضی
مطابق با خطرپذیری احتمالی

کاربری اراضی

کد  :1توجه به ظرفیت کاربریها ،مقاومت سازهها ،کاربری اراضی ،ظرفیت
پناهگاه ،نوع خانهها ،کیفیت سازهها
ساختار فضایی

کد  :1رعایت شیب طبیعی
کد  :2حفاظت از زیستبومها و بافرهای طبیعی برای کاهش سیل ،طوفان و
...

ساختار طبیعی شهر

کد  :4مؤلفههای طبیعی در الگوی ساختاری از نظر شکل و اندازه و در الگوهای
پویایی شهری ،از نظر عملکردی قابلیت بررسی دارند.
کد  :2مشوقهایی برای ساخت مسکن و زیرساختهای ایمن

مشوقهای کالبدی

مأخذ :یافتههای پژوهش1433 ،

با مخاطرات طبیعی است .برخی از نظرات مشارکتکنندگان به
شرح زیر است:

یافتههای به دست آمده ،حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان،
تالش و رسیدن به هدف اصلی تحقیق یعنی تبیین شاخصهای
مکانی – فضایی تابآوری شهری در مواجهه با سیالب میباشد
که برای کسب بینشی عمیق و غنی در مورد این پدیده انجام
شده است .در این مرحله از رویکرد انتخابی ،به منظور برجسته
کردن مضمونهای اصلی استفاده شده است .در ادامه ،با ارائه
توصیفات متنی به توضیح بیشتر مضمونهای استخراج شده از
متن مصاحبه مشارکتکنندگان پرداخته میشود.

 -2-1-6برنامههای توانمندسازی جوامع محلی
مصداق  1کد  :0عالوه بر مکانیابی درست شهر و مقاومسازی
سازههای شهری ،برنامههای توانمندسازی جوامع محلی جهت
مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی از جمله سیاستهایی است
که جهت مقابله با سیالب موثر است .از جمله مخاطراتی است
که در سالهای اخیر به دالیل مختلفی از جمله عدم توانمندی
جامعه محلی ،پایین بودن مشارکت مردمی ،نبود ساختار
اقتصادی و عدم حمایت دستگاههای دولتی خسارات زیادی در
شهرها بر جای گذاشته است.

 -1-6شاخصهای مستخرج از تحلیل مضمون
 -1-1-6مدیریت بحران
اولین مضمون اصلی که توسط محقق استخراج شد ،مدیریت
بحران است .از نظر مشارکتکنندگان در این تحقیق ،مدیریت
بحران شامل پنج درونمایه فرعی از جمله  -1برنامههای
توانمندسازی جوامع محلی -2 ،اقدامات قبل از بروز سیل-3 ،
اقدامات در هنگام بروز سیل -4 ،اقدامات پس از وقوع سیل و
 -1پدافند غیرعامل میباشد .برنامههای توانمندسازی جوامع
محلی در راستای مقابله با سیالبها و مخاطرات طبیعی که
ممکن است در شهرها اتفاق بیفتد ،ضروری است .مهمترین
وظیفه پدافند غیرعامل نیز تابآور کردن شهر در زمان مواجهه

مصداق  1کد  :5در غالب رویکرد سرمایهمحور ،مردم را توانمند
کرده و این رویکرد توانمندسازی در پیش گرفته شود چرا که
مردم خود برای پیشبرد شهر و جلوگیری از بحران و حتی کاهش
اثرات ناشی از بحران دلسوزتر میباشند.
 -3-1-6اقدامات قبل از بروز سیل
مصداق  2کد  :1در کشورهای پیشرفته به اقدامات قبل از بروز
سیل توجه بیشتری میشود تا اصوالً از بروز بحران جلوگیری
شود ولی در کشورهای دارای بافت مدیریت سنتی معموالً فقط
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کمک به آسیبدیدگان مدنظر قرار میگیرد .زیرساختهای
شهری باید قبل از بروز سیل آماده شده باشد و مهندسین در
هنگام بروز سیل کار زیادی نمیتوانند انجام دهند.
مصداق  2کد  :5طبیعتاً بستگی به سطح توسعهیافتگی شهرها
و تدوین برنامههای مدیریت بحران دارد .وقتی از مدیریت بحران
صحبت میشود چند مرحله دارد که مرحله اول آن بحث
پیشگیری و آمادگی میباشد .در کشورهای توسعهیافتهتر و یا
کشورهایی که توسعه یافته نیستند ولی از این گونه مخاطرات و
بحران درس گرفته باشند؛ یاد گرفتند که در مرحله پیشگیری
در واقع خود را آمادهتر کنند و برای آن برنامهریزی کرده،
مسیرها را هموار کنند ،به مردم آگاهی و آموزش رساندهاند اما
در کشورهای توسعه نیافته خصوصاً کشورهای جهان سوم
معموال اقدامات پس از وقوع بحران انجام میشود که آن هم موثر
نمیباشد .در اصطالح مدیریت بحران ،این مقوله رویکرد سنتی
در برخورد با بحران نام دارد .در اغلب موارد به بهانههای مختلف
سعی در نادیده گرفتن امور داشته و تنها پس از وقوع حادثه در
پی جذب کمکهای مردمی و از شهرها و کشورهای دیگر می-
شوند .زمانی که این اتفاقات فروکش کرد و توانستند به یک ثبات
نسبی دست یابند ،بحران به وجود آمده را فراموش میکنند.
یعنی رویکردی نوگرا و عملگرا در مواجهه با بحران ندارند .همه
چیز در آن فرایند قدیمی و سنتی و نادرست قرار میگیرد و
عمالً آمادگی الزم برای برخورد با این پدیده را ندارند.
 -0-1-6اقدامات در هنگام بروز سیل
مصداق  3کد  :1مسئله آموزش مهمترین مسئله در کاهش
خسارتهای بحران سیل است .در زمان بروز سیل بیشتر وظایف
به نیروهای امداد و نجات محول شده است.
 -5-1-6اقدامات پس از وقوع سیل
مصداق  0کد  :1پس از بروز بحران سیل مسئله اسکان دائم
دوباره از مسائل مهندسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مصداق  0کد  :5در کشورهای توسعه نیافته خصوصاً کشورهای
جهان سوم معموالً اقدامات پس از وقوع بحران انجام میشود که
آن هم موثر نمیباشد .در اصطالح مدیریت بحران ،این مقوله
رویکرد سنتی در برخورد با بحران نام دارد.
 -6-1-6پدافند غیرعامل
مصداق  5کد  :3از مهمترین مسائلی که میتوان در هنگام
وقوع حوادث طبیعی مورد توجه قرار داد مسائل مربوط به پدافند

غیرعامل است که مهمترین وظیفه آن تاب آوردن شهر در هنگام
بالیای طبیعی است نمونه آن از عدم تمرکز در مکانگزینی اداره-
جات مهم و مکانهایی که در تابآوری شهر موثرند مانند
بیمارستانها ،را نام برد که کمک شایانی به این مسئله میکند.
 -1-1-6شبکه ارتباطی
دومین مضمون اصلی استخراج شده ،شبکه ارتباطی میباشد که
شامل دو مضمون فرعی حرائم شهری و راهها میباشد که در
ادامه مرور میشود.
 -8-1-6حرائم شهری
مصداق  6کد  :2جلوگیری از ساخت بناها در حریم رودخانه
یکی از اقداماتی است که شهرهای امروزی برای جلوگیری از
خسارات ناشی از بحرانهای طبیعی مانند سیل ،انجام میدهند.
سرمایهگذاری و حفظ زیرساختهای حیاتی از قبیل سیستم
مسیلها و کانالها برای سیالبها خطرپذیری را کاهش می-
دهند.
مصداق  6کد  :5آن چیزی که مهم است این است که باید در
درجه اول ضوابطی جهت حرائم کمی و کیفی شهرها ،رودخانهها
و هر آنچه که سیالب به واسطه آنها شکل میگیرد ایجاد گردد.
اگر حرائم رعایت نشوند یا مسیری برای هدایت سیالبها تعریف
نگردند طبیعتاً هر سازهای که در مسیر سیالب قرار گرفته باشد
میتواند خطرآفرین باشد و این موضوع به این بستگی دارد که
سیالبها به صورت فصلی یا موقتی هستند؟ آیا سیکلی از
گذشته داشته که بر اساس آنها برای مقاومسازی شهر و یا تاب-
آورسازی شهر اقدامی شده است یا خیر.
 -9-1-6راه ها
مصداق  1کد  :2وقوع سیالبهای شهری موجب تخریب شانه
راههای اصلی و فرعی میشود.
مصداق  1کد  :0مؤلفههای انسانساخت سازمان فضایی شهری
همچون راهها ،که در الگوی ساختاری از نظر ارتباطات فضایی
خیابانها و در الگوی عملکرد و پویاییهای شهری از نظر عملکرد
خیابانها به عنوان کوریدورهای فضایی ارتباطدهنده دو منطقه
شهری (مثالً بزرگراهها و شریانهای درجه یک) را میتوان در
نظر گرفت.
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 -13-1-6ساختار فضایی

مصداق  9کد  :2سرمایهگذاری و حفظ زیرساختهای حیاتی

سومین مضمون اصلی استخراج شده ،ساختار فضایی میباشد
که شامل سه مضمون فرعی کاربری اراضی ،ساختار طبیعی شهر
و مشوقهای کالبدی می باشد که در ادامه مرور میشود.

از قبیل حفاظت از زیستبومها و بافرهای طبیعی برای کاهش
سیل ،طوفان و  ...خطرپذیری را کاهش میدهند.
مصداق  9کد  :0تابآوری مکانی  -فضایی شهری ،را میتوان
در دو بعد ساختار و عملکرد سیستم شهری مبتنی بر سازمان
فضایی شهر شامل مولفههای محیط طبیعی و انسانساخت
تقسیمبندی کرد .مؤلفههای طبیعی مانند پارکها و فضای سبز
شهری ،که در الگوی ساختاری از نظر شکل و اندازه فضاهای
سبز و در الگوهای عملکردی و پویایی شهری ،از نظر عملکرد
فضاهای سبز به عنوان فضاهای تفریحی شهری و زداینده
آلودگیهای هوای شهر میتوان بررسی نمود.

 -11-1-6کاربری اراضی
مصداق  8کد  :1قرار دادن کاربریهای شهری در زونهای خط-
القعر و گودالها باعث بروز سیل در این زونها میگردد.
مصداق  8کد  :2سرمایهگذاری و حفظ زیرساختهای حیاتی
از قبیل کاربرد و اجرای مقررات ساختمانی واقعبینانه و اصول
برنامهریزی کاربری اراضی مطابق با خطرپذیری احتمالی
خطرپذیری را کاهش میدهند .کاربری زمین یکی از موضوعاتی
است که بعد مکانی  -فضایی در مقوله تابآوری را شامل می-
شود.

 -13-1-6مشوقهای کالبدی
مصداق  13کد  :2مشوقهایی برای ساخت مسکن و زیرساخت-
های ایمن یکی از روشهای مورد استفاده در راستای مقابله با
تابآوری میباشد.

مصداق  8کد  :5زمانی از تابآوری کالبدی صحبت به میان
میآید همه بخشهایی از شهر که قابل دیدن هستند؛ مانند
کاربری مسکونی ،ظرفیت کاربریها ،مقاومت سازهها ،کاربری
اراضی ،ظرفیت پناهگاه ،نوع خانهها ،کیفیت سازهها را شامل
میشود.

 -2-6شاخصهای مکانی – فضایی تابآوری شهری
بابلسر در مواجهه با سیالب
بر اساس یافتههای حاصل از بخش کیفی و نیز مطالعات نظری
پژوهش حاضر ،شاخصهای بدست آمده در جدول شماره  .ارائه
شده است.

 -12-1-6ساختار طبیعی شهر
مصداق  9کد  :1در صورتی که شهر دارای شیب طبیعی باشد
هر چه از ارتفاع کاسته میشود خسارت بیشتر خواهد بود.

جدول  -6معیارها و شاخصهای موثر بر تابآوری مکانی  -فضایی در مقابله با سیالب در شهر بابلسر
معیار

تنوع

شاخص

معیار

تنوع کاربری
تنوع فضاهای سبز و پوشش گیاهی
تنوع وسایل حملونقل عمومی

افزونگی

تنوع فضاهای شهری
افزایش همپیوندی فضا

تعداد راههای اصلی جایگزین
تعداد خدمات اصلی شهری پشتیبان
تعداد فضاهای سبز شهری
تعداد فضاهای باز عمومی
مقاومت سیستم ساخت راهها و پلها

کاهش عمق فضا

مقاومت ابنیه ساختمانی ،سازه و عمر بنا

افزایش اتصال راهها

نوع طراحی

شبکه شطرنجی راهها
ارتباط

شاخص

استحکام

بررسی عناصر شهری مخاطرهآمیز مانند بناهای بلند

بلوکهای شهری کوچک

بررسی شیب زمین ،لغزش و ریزش

دسترسیها
حرائم شهری

زیرساختها
توانمندسازی جوامع محلی
مدیریت بحران

اقدامات قبل/هنگام/بعد از وقوع سیل
پدافند غیرعامل
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 -3-6اولویتبندی شاخصهای مکانی – فضایی

بنابراین در سطح اطمینان  31درصد میتوان اظهار نمود که:
رتبه میانگین شاخصهای موثر بر تابآوری مکانی  -فضایی در
مقابله با سیالب در شهر بابلسر با هم برابر نیست .به عبارت دیگر
برخی از شاخصها نسبت به شاخصهای دیگر از میزان اهمیت
بیشتری برخوردار هستند.

تابآوری شهری بابلسر در مواجهه با سیالب
مطابق با جدول شماره  ،2چون سطح معنیداری آزمون کوچکتر
از میزان خطا است ( ،)36333>3631فرض  H0رد میشود.

جدول  -1تحلیل واریانس فریدمن کلیه شاخصها
فرض H0

میزان خطا

رتبه میانگین شاخصهای موثر بر تابآوری مکانی-
فضایی در مقابله با سیالب در شهر بابلسر با هم برابر
است

3631

سطح

درجه

کای دوی

نتیجه

معنیداری

آزادی

محاسبه شده

آزمون

36333

23

 H0رد

216333
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جدول شماره  2رتبه میانگین و اولویتبندی شاخصهای موثر بر تابآوری مکانی  -فضایی در مقابله با سیالب در شهر بابلسر را
نشان میدهد.
جدول  -8اولویتبندی شاخصهای موثر بر تابآوری مکانی  -فضایی در مقابله با سیالب در شهر بابلسر
شاخص ها

ردیف

میانگین

انحراف معیار

رتبه
میانگین

اولویتبندی

1

تنوع کاربری

3633

3633

3633

دوازدهم

2

تنوع فضاهای سبز و پوشش گیاهی

3633

1633

13633

ششم

3

تنوع وسایل حملونقل عمومی

3633

1633

13633

یازدهم

4

تنوع فضاهای شهری

3633

1633

2633

سیزدهم

1

افزایش همپیوندی فضا

3633

3633

12633

نهم

.

کاهش عمق فضا

3633

3633

2633

چهاردهم

2

افزایش اتصال راهها

3633

3633

13633

یازدهم

2

شبکه شطرنجی راهها

3633

3633

12633

نهم

3

بلوکهای شهری کوچک

3633

3633

12633

هشتم

13

دسترسیها

3633

3633

13633

یازدهم

11

حرائم شهری

4633

1633

23633

اول

12

تعداد راههای اصلی جایگزین

3633

3633

11633

چهارم

13

تعداد خدمات اصلی شهری پشتیبان

3633

3633

2633

سیزدهم

14

تعداد فضاهای سبز شهری

3633

1633

11633

چهارم

11

تعداد فضاهای باز عمومی

3633

1633

11633

دهم

1.

مقاومت سیستم ساخت راهها و پلها

4633

1631

12633

دوم

12

مقاومت ابنیه ساختمانی ،سازه و عمر بنا

3633

3633

14633

پنجم

12

نوع طراحی

3633

3633

13633

هفتم

13

بررسی عناصر شهری مخاطرهآمیز مانند بناهای بلند

3633

3633

2633

سیزدهم
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شاخص ها

ردیف

میانگین

انحراف معیار

23

بررسی شیب زمین ،لغزش و ریزش

21

زیرساختها

3633

22

توانمندسازی جوامع محلی

3633

23

اقدامات قبل/هنگام/بعد از وقوع سیل

3633

163.

24

پدافند غیرعامل

3633

1633

رتبه
میانگین

اولویتبندی

463.

3633

12633

سوم

3633

13633

هفتم

1633

12633

نهم

14633

پنجم

3633

دوازدهم
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ترتیب عدد  3به عنوان میانگین نظری پاسخها در نظر گرفته
شده و میانگین تابآوری به دست آمده (میانگین تجربی) با عدد
 3مقایسه میشود.
آزمون تی تک نمونهای جزو آزمونهای پارامتریک است .قبل از
گرفتن آزمون الزم است که نرمال بودن توزیع دادههای مربوطه
مورد بررسی قرار گیرد .جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
از آزمون کلموگروف  -اسمیر ونوف استفاده شده است .در همین
خصوص نتایج آزمون نشان داد که دادههای مربوط به متغیرهای
تابآوری دارای توزیع نرمالی هستند ( sigبرابر با  .)363.1در
این راستا جهت تابآوری شهر بابلسر در برابر مخاطرات طبیعی
از لحاظ بعد مکانی – فضایی روی هم رفته  24شاخص از دیدگاه
خبرگان هدف مورد سنجش قرار گرفته است ،که در جدول
شماره  3ارائه شده است.

همانطور که از جدول شماره  2مشخص شده است ،شاخص
حرائم شهری در اولویت اول ،شاخص مقاومت سیستم ساخت
راهها و پلها در اولویت دوم قرار گرفتهاند .همچنین جدول نشان
داده است که شاخص کاهش عمق فضا اولویت آخر را به خود
اختصاص داده است.

 -0-6ارزیابی تابآوری مکانی – فضایی شهر بابلسر
در مواجهه با سیالب
جهت سنجش میزان تابآوری شهر بابلسر از آزمون تی تک
نمونهای استفاده شده است .در این آزمون با توجه به این که
برای سنجش میزان تابآوری ،از طیف  1گزینهای لیکرت
استفاده شده که امتیاز  1نشاندهنده کمترین میزان تابآوری
و امتیاز  1نشاندهنده بیشترین میزان تابآوری است .به این

جدول  -9آزمون تی تک نمونهای جهت سنجش تابآوری مکانی – فضایی شهر بابلسر در مواجهه با سیالب
ابعاد تابآوری

آمار توصیفی

تنوع

ارتباط

افزونگی

استحکام

مدیریت
بحران

تابآوری
مکانی -
فضایی

آمار تحلیلی

ارزش تست = 3

میانگین

3643

3612

36.3

3622

3612

36.3

انحراف معیار

3622

36.4

362.

36.4

1613

3622

اختالف میانگین

3622

361.

3621

361.

3622

3613

مقدار t

163.

36.2

2633

4621

2632

3633

درجه آزادی

23

23

23

23

23

23

معنیداری دو دامنهای

36.3

36333

3631

3633

363.

36332

کران باال

3623

3632

1632

1612

161.

1631

کران
پایین

- 3632

3624

3612

3644

- 3611

3613

فاصله
اطمینان
3631
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تجزیه و تحلیل دادههای اکتشافی مکانی استفاده کردهاند که
نتایج حاصل از پژوهش ایشان ،نتایج پژوهش حاضر را تایید می-
کند .برتیلسون و همکاران ( )2312و رنالد و همکاران (،)2312
نیز در پژوهش خود وضعیت فعلی محدوده مورد مطالعه خود را
از حیث تابآوری در برابر سیالب مورد سنجش قرار دادند که
نتایج پژوهش ایشان همراستا با پژوهش حاضر میباشد.
همچنین در پژوهشهای داخلی ،معصومیان و همکاران
( ،)1433به تحلیل مکانی بر تابآوری کالبدی – زیرساختی
شهر چمستان در برابر سیالب پرداختند که نتایج حاصل از
پژوهش ایشان از حیث بررسی شاخصهای تابآوری کالبدی –
زیرساختی که همراستا با شاخصهای مکانی – فضایی پژوهش
حاضر میباشد ،نتایج پژوهش حاضر را تایید میکند .زیاری و
همکاران ( ،)1333نیز در پژوهش خود راهبردهای افزایش تاب-
آوری کالبدی در برابر سیالب مطالعه موردی :رودخانه چشمه
کیله شهر تنکابن را تبیین کردهاند که پژوهش ایشان هم به
لحاظ روش تحقیق ،از روشهای کیفی و کمی بهره برده است و
هم به لحاظ بررسی شاخصهای تابآوری کالبدی؛ همراستا با
پژوهش حاضر میباشد.
نتایج تجربی پژوهش حاضر بدین ترتیب میباشد :در بخش
کیفی پژوهش این نتیجه معیارهای تابآوری مکانی – فضایی
در برابر سیالب در شهر بابلسر از طریق مصاحبه با کارشناسان
حاصل شده است که شامل تنوع ،ارتباط ،افزونگی ،استحکام و
مدیریت بحران بوده است و برای هر کدام از این معیارها،
شاخصهایی تعریف شده است .در تحلیل کمی پژوهش در
راستای اولویتبندی شاخصهای مکانی – فضایی تابآوری
شهری در مواجهه با سیالب در شهر بابلسر ،مشخص شده است
که شاخص حرائم شهری در اولویت اول ،شاخص مقاومت
سیستم ساخت راهها و پلها در اولویت دوم ،شاخص بررسی
شیب زمین ،لغزش و ریزش در اولویت سوم بوده و در نهایت
شاخصهای تنوع کاربری و پدافند غیرعامل در اولویت دوازدهم،
سه شاخص تنوع فضاهای شهری و تعداد خدمات اصلی شهری
پشتیبان و بررسی عناصر شهری مخاطرهآمیز مانند بناهای بلند
در اولویت سیزدهم و شاخص کاهش عمق فضا در اولویت آخر
قرار گرفتهاند .همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای
نشان داده است که معیارهای مرتبط با تابآوری مکانی –
فضایی از جمله :معیار تنوع با ارزش  tبرابر با  163.و میانگین
 3643؛ معیار ارتباط با ارزش  tبرابر با  36.2و میانگین  3612؛

یافتههای تحقیق در خصوص تابآوری نشان میدهد که
بیشترین میزان میانگین  3622مربوط به معیار استحکام و
کمترین میزان میانگین  3643مربوط به معیار تنوع بوده است.
با توجه به میانگین ارزش بعد مکانی – فضایی تابآوری که
عددی باالی میانگین نظری (میانگین نظری =  )3را نشان می-
دهند ،میتوان گفت تابآوری شهر بابلسر از لحاظ بعد مکانی –
فضایی در مواجهه با سیالب وضعیت نسبتاً خوبی دارد و نخبگان
در این خصوص رضایت نسبی داشتهاند و میانگین تابآوری برابر
با  36.3میباشد که این رقم نشان از تابآوری نسبتا قوی و
آسیبپذیری نسبتاً پایین شهر بابلسر است .این مطالب را آزمون
تی در سطح معناداری  31درصد تایید میکند ،یعنی بین
میانگین نظری ( )3با میانگین بدست آمده (میانگین تجربی)
تفاوت معناداری وجود دارد .پس میتوان گفت شهر بابلسر در
برابر سیالب تابآور میباشد.

 -1نتیجهگیری
بررسی پیشینه مطالعات نشان میدهد که ارتقاء تابآوری در
برابر بالیای طبیعی ،تحت تأثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی به خصوص کالبدی قرار دارد .دخالت در طبیعت و
سیستمهای طبیعی ،نظم موجود در آنها را دچار اختالل
میکند .نظم و انسجامی که ممکن است در طی هزاران و حتی
میلیونها سال بهدست آورده باشد ،گاهی با اشتباهات و اعمال
ناآگاهانه و نسنجیده انسانی به هم میخورد و خسارتبار
میشود .لذا الزم است تا شهرداریها باید به عنوان مدیریت
شهری توانا و مقتدر در جهت ایمنسازی شهرها در برابر حوادث
و سوانح مدیریت شهری نیاز به نگرشی نو در زمینه مقاومسازی
و ساخت مقاوم را سر لوحه وظایف خود قرار دهند که در این
راستا باید به تجربیات شهرهای موفق دنیا به عنوان بزرگترین
دستاورد توجه نشان داده و با نگاههای علمی و عملی و با
هماهنگی دستگاههای مرتبط ،شهر را بر اساس استانداردها و
تابآوری در مقابل حوادث استوار نمایند که بر این اساس بتوان
پتانسیل و جایگاه اصلی و واقعی شهرها را در ایران پیدا کرده و
به صورت ملموس در جامعه نمود پیدا کند.
نتایج نظری پژوهش حاضر نشان میدهد که ژانگ و همکاران
( ،)2313در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل ویژگیهای توزیع
مکانی از تابآوری شهری و عوامل مؤثر بر آن :مطالعه موردی از
 1.شهر در چین پرداختند که در آن از روش وزن ترکیبی،
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معیار افزونگی با ارزش  tبرابر با  2633و میانگین  36.3؛ معیار
استحکام با ارزش  tبرابر با  4621و میانگین  3622؛ و معیار
مدیریت بحران با ارزش  tبرابر با  2632و میانگین  3612هر کدام
با میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری و ارزش  tمتناسب با
آن در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار گرفتهاند که در پی آن سبب
شدهاند تابآوری مکانی – فضایی شهر بابلسر در برابر سیالب
در حالت کلی در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داشته و تابآوری
نسبتاً قوی را دارا میباشد.
مخاطرات طبیعی از جمله سیالب همواره از مهمترین مسائل
جوامع و مقابله با آن و آثار زیانباری که بر جای میگذارد ،یکی
از اهداف بلندمدت این جوامع است .تالش دولتها بر آن است
که به سمتی حرکت کنند که جامعه را در برابر بالیای طبیعی
به ویژه سیالب تابآور نمایند و آسیبها را به حداقل رسانند.
سیالب یک پدیده طبیعی است که وقوع آن در سالهای اخیر
خسارات جانی ،مالی و زیست محیطی فراوانی در برخی از
مناطق کشور به ویژه در استان مازندران بر جای گذاشته است.
با توجه به این که نمیتوان از وقوع رخداد سیالب جلوگیری
کرد ،ولی میتوان با انجام اقداماتی ،اثرات ناشی از آن را تا حد
زیادی کاهش داد و جوامع را در برابر انواع مخاطرات به ویژه
سیالب تابآور کرد .لذا پیشنهادات عملیاتی برای پژوهش حاضر
به شرح زیر ارائه شده است:
 -1افزایش هماهنگی با سازمانهای مختلف ،آموزش مدیران
عالی رتبه بحران ،برگزاری دورههای آموزشهای همگانی برای
کارکنان ادارات و عموم مردم میتواند راهگشای مهم و حائز
اهمیت باشد.
 -2برای کاهش مرگومیر و عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه
از جمله سیل و نظایر آن باید طوری برنامهریزی کرد که در هر

خانواده ایرانی یک امدادگر مجرب و آموزشدیده حضور داشته
باشد تا در مواقع بروز شرایط اضطراری عمومی و پیچیده انواع
حوادث و سوانح طبیعی ،غیرطبیعی و انسانساخت احتمالی در
کنار خانواده خود به ارائه خدمات خود امدادی بپردازد تا دیگر
شاهد اعالم تلفات و خسارات جانی و مالی از سوی رسانههای
جمعی پس از وقوع چنین حوادثی نباشیم.
 -3وجود آببندانها مخصوصا در مناطقی که که روانابهای
شدید جریان دارد میتوان حجم زیادی از سیالب را جمعآوری
کرد.
 -4تقویت سرمایهگذاری و هزینه در زمینه کاهش خطرات ناشی
از سیالب از جمله ایجاد زهکشی مؤثر و عمیق ،حفاظت و
نگهداری از بستر رودخانه ،الیروبی و نظارت مداوم در بستر و
مسیر رودخانه.
 -1تعریف محدوده طرحهای فرادست ناحیه و منطقه و همچنین
طرحهای آمایش در پیوند با حوزههای آبریز.
 -.تعیین حریم و بستر رودها بر اساس مطالعات مهندسی برآورد
سیالبها ،دورههای بازگشت و حداکثر دبی سیالبها.
 -2تعیین نقاط و سازهها و تأسیسات شهری پرخطر در شهر و
اصالح آن.
 -2پایش اجرای صحیح طرحها و ممانعت از ساختوساز در
حرایم پرخطر.
 -3اولویتبخشی به تخریب و جابجایی ساختوساز در مناطق

پرخطر و حرایم
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Abtract:
Natural disasters, which are part of the process of human life and their number and diversity are increasing
every day, are a major challenge to achieve sustainable development of human societies. Hence, the
prevailing view of focusing solely on reducing vulnerability to increasing resilience to disasters has shifted.
The purpose of this study is to explain the spatial-spatial characteristics of urban resilience in the face of
floods in Babolsar.
The methodology of qualitative research is based on content analysis and the statistical population in the
qualitative and quantitative sections is composed of managers with academic and executive backgrounds
and experts in urban organizations. Statistical samples were selected purposefully based on the snowball
method. The sample size in the qualitative section has reached theoretical saturation (5 people) so that in
the quantitative section the sample size includes 30 experts and specialists in the city of Babolsar who have
been experts in the field of floods and issues related to the city. After explaining the indices, the obtained
indices were prioritized using Friedman test in SPSS software and the samples of Babolsar city were
measured in terms of spatial-spatial resilience using t-test.
Findings from the qualitative section and theoretical studies showed that the criteria of spatial resilience
included diversity, relevance, redundancy, robustness and crisis management. The results of the quantitative
section in terms of prioritization of indicators have shown that the index of urban areas in the first priority,
the index of resistance of the road and bridge construction system are in the second priority. Also, the results
of sample t-test showed that the spatial-spatial resilience of Babolsar city in the face of floods with an
average of 3.60 and a value of t, 3.09 was in a good condition, which indicates the relatively high resilience
of Babolsar city in Is equal to a flood.
The results indicate that increasing coordination with various organizations, training high-level crisis
managers, holding public training courses for office workers and the general public can be promoted and
increase the spatial productivity of Babolsar city. Against floods; Be an important and significant way
forward.

Key Words: urban resilience, flood, spatial indicators, Babolsar
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