
  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  71-88: صفحات/  1399 زمستان/ هشتم و سی مسلسل شماره/ دهم سال
  

  .آوري شهري در کاهش خسارات ناشی از سیالبهاي تابنقش مؤلفه
  : شهر گرگانيمورد ۀمطالع

  

  3انبازقباديجغالمرضا ، 2متولیصدرالدین ، *1میراسداللهیشمس سادات 
  واحد نور، نور، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمیي دانشجوي دکتر1

  واحد نور، نور، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جغرافیادانشیار گروه 2
 واحد نور، نور، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی دکتري تخصصی3

  1/8/97 ؛ تاریخ پذیرش: 18/6/97تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
به فاجعه شود  لیتبد تواند یم یکاهش يها ستمیس ابیدر غ ریپذ تکرار يها دهیپد ۀمنزل به یعیمخاطرات طب

 يشـهر  يآورتـاب  يها لفهؤنقش م شناساییبا هدف  این پژوهشداشته باشد.  یدر پ یمخرب يامدهایو اثرها و پ
و از نظـر   يربردهدف کا پژوهش از نظر نیاگرگان انجام شده است.  در شهر البیاز س یدر کاهش خسارات ناش

همبستگی پیرسون و آزمون  هاياساس آزمونها برتجزیه و تحلیل دادهاست.  تحلیلی و میدانی -ماهیت توصیفی
T يهـا سـتم یس جادیرسانی اطالعات، اگرگان در به روز يآور تاب تیوضع که ها نشان دادانجام شده است. یافته 

تخصیص بودجه، اعمال قـوانین سـاخت و    ا،یعیت گرفتار در بالمرکز برنامه بازسازي از نیازهاي جم ع،یهشدار سر
 یرسـاخت یز تیوضع یکلطور به ري،یخطرپذ ةدهندکاهش ربناهايیز جادیگذاري در زمینه ا هیساز قانونی و سرما

 عیهشـدار سـر   يهـا  سـتم یس جـاد یا لفـۀ مؤ همچنـین  ؛قرار ندارد یمناسب تیدر وضع ارتیرودخانه ز هیدر حاش
ین میزان همبستگی را با شـاخص  کمتر یو هماهنگ یدهسازمانشاخص  ) و0,749( همبستگیبیشترین میزان 

ي مردمی ها که تقویت مشارکتگرفت  جهیتوان نت یم پژوهشهاي یافته براین اساس طبق آوري داشته است. تاب
-بودجه صیتخص ،هانشین مایت از اقشار ضعیف و حاشیهدي، حهاي سازمانی و نهاي اجتماعی، حمایتها و مؤلفه

 آوري شـهري و در د سـبب افـزایش تـاب   توان ي موجود تاحد زیادي میهایت ترمیم زیرساختهاو در ن کالن يها
  گرگان شود.  یت کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از سیالب در شهرهان

  
  گرگانشهر، البیس کاهش خسارات، ،يآورتاب :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

زلزلـه،   :همچـون  یعیت طباز مخاطرا یناش يهابال
رگ، بهمـن، رعـد و   تگـ  ،یطوفان، گردباد، سونام ل،یس

و  یدرجــه حــرارت، خشکســال دیشــد راتییــبــرق، تغ
سبب خسـارات جـانی و   به طرق مختلف و... آتشفشان 

بـه   ا،یـ بال نیـ ا د.الی زیادي در جوامع انسانی می شوم
صـدمه   سـات یو تأس یاتیـ ح يهـا انیشر ،هارساختیز

اخـتالل   ،هاییرفتن دارا نیو موجب از ب دسازنیوارد م
ــه ــردر برنام ــزا ،يزی ــرگ و م شیاف ــم ــدن  ر،ی وارد آم

 ،يامـروز  يایـ در دن. شودیم یجراحات و صدمات روح
                                                             

 pouyaygh@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

 يو معنو يماد يهانهیمترقبه هر ساله هز ریحوادت غ
 ایـ دن يهاکشـور  یدر تمـام  يرا به جوامع بشـر  يادیز

و  یناملـه، سـو  زلز ل،یمانند س یعی. فجادکن یم لیتحم
بـه   نیشـدن زمـ  کـه بـا گـرم    ییایدر بیمه يهاتوفان

انسـان را در   اتیـ ح. افزوده شده اسـت  زین هانآشدت 
 طیکنـد. شـرا  یرو مـ روبه يبا مخاطرات جد نیکره زم

شود، یم دهیبحران نام طیاتفاقات که شرا نیحاصل از ا
به  بیجامعه به سبب آس کیباعث اختالل در عملکرد 

 یتیریمـد  ازمندیشود و ن یم طیاقتصاد و مح، هاانسان
 ازمنـد یآن جامعـه بـوده و ن   ییاست که فراتـر از توانـا  
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ـ یب يهـا کمک : 2007 و همکـاران،  1(بـاکر  اسـت  یرون
اسـت کـه    يکـرد یرو ازمندین طیشرا نیکنترل ا ).331
آوري در مقابل خسارات ناشی از بالیاي طبیعـی از  تاب

چــه  ایــبال. حــوادث و جملــه ســیالب را کــاهش دهــد
 یمخربـ  جیساخت داراي آثار و نتـا و چه انسان یعیطب

نـامعلوم   ایـ و آشـکار و   قیـ هستند که ممکن است عم
ــو باشـــند ــاران،  2(نیوالنتـ ــار  )92:  2011و همکـ آمـ

 یدهد که طـ ینشان م ایدر دن ایمنتشرشده از وقوع بال
جان خود را نفر  ونیلیم 4تا  3از  شیگذشته ب ۀدو ده

نفـر   هـا ونیـ لیو م نـد ا هدست داد از یعیطب يایبال یط
دالر صرف جبران خسارات  اردیلیم هاو ده دهید بیآس
ي منتشـر  هـا . بـر اسـاس داده  شده اسـت  نیو جا یمال

گذشـته   ۀده کی یط 2013در سال  CREDشده در 
در  یعـ یطب ۀحادثـ  388سـال   متوسط در هـر  ربه طو

 216 انهیثبــت شــده کــه ســال EM-DATداده  گــاهیپا
دالر خسارت  اردیلیم 157از  شیو ب ینفر قربان ونیلیم

 بیدرصد از مجموع افراد آسـ  90از  شیب .داشته است
حــوادث  یو جــان یدرصــد خســارات مــال 50و  دهیــد

بـا   زیـ ن رانیـ . کشـور ا ستایآس ةمربوط به قار ،یعیطب
از  یکــیآن  ییایــو جغراف یمــیاقل تیــتوجــه بــه موقع

ــور ــر جهاکش ــاي پرخط ــوع  ه ــر وق ــوادثن ازنظ و  ح
از نظـر   زیـ کشـور بالخ  10همواره جزو  رانیست. اایبال

از آن  یناشـ  ریـ و م و مـرگ  یعـ یطب ايیآمار وقوع بال
رخـداد حـدود    2015تـا   1900بوده است، چنانکـه از  

از  یطـورکل  ثبت شده است. به رانیدر ا ایمورد بال 190
نـوع   31 ا،یـ شـده در دن شناخته یعیطب ايینوع بال 43

ــه و رآن در کشــو ــا ب ــم ــوع م ــددیپ یق (زندمقــدم و  ون
شـده و  بر اساس مطالعات انجـام ). 3:  1396همکاران، 

ــتجرب ــ اتی ــ یداخل ــ نیو ب ــأم  یالملل ــور ت ــه منظ  نیب
ــادگ ــا یآم ــه ــوادث و   یي الزم، بررس ــوع ح ــر وق خط

ي محتمل ضروري بوده، الزم است هاویسنار ینیب شیپ
و بـا اسـتفاده    یي مختلف بر اساس اصول علمهاکشور
 ،ییایـ جغراف طیکه با توجه به شرا ایي روا و پاهااز ابزار
منظم و  یاست به بررس دشدهیتول یو اجتماع یفرهنگ

و  ريیپـذ  بیمخاطرات موجود بـا توجـه بـه آسـ     قیدق

                                                             
1. Bacer 
2. Newlanto 

 یناش یي موجود پرداخته و مشکالت احتمالهاتیظرف
 یمل هیي پاهاویسنار دیرا با استفاده از تول ایاز وقوع بال

 دلیـل  نی). به هم135: 1394 (خانکه، کنند ینیبشیپ
با توجه بـه کشـور    اراضطر طیدر شرا يآور تاب شیافزا

 ییهـا شود. بحرانیو مهم قلمداد م يضرور يامر رانیا
، هـا لزله، تصادفات گسـترده در بزرگراه ، زلیهمانند س

 ،ییایمیتمـاس بـا مـواد شـ     ،ییهن، مسـافرت هـوا  هارا
 رهیـ غ گـرد و غبـار و   اد،یـ ز ي، گرمـا و سـرما  هاانفجار

 بسیال یتهان در طلبد. یرا م يا هنیکالن و به تیریمد
همـواره  ترین بالیاي طبیعـی اسـت کـه     یکی از  اصلی

ي هـا خصوص اسـتان ي ناگواري براي ایران و بههایامدپ
عنـوان یکـی از    ت. گلسـتان بـه  شمالی کشور داشته اس

ي شمالی در چنددهـۀ اخیـر همـواره قربـانی     ها استان
نت افـراد  است که با توجه به سـکو سیالب بوده  پدیدة

و جنگل، خسارات ناشی از  هادر بستر و حریم رودخانه
ــت.   ــده اس ــدان ش ــیالب دوچن ــازس ــاخت و س ي هاس

و غیرقانونی در بستر رودخانه، تخریـب محـیط زیسـت    
وقوع سـیالب   الزم در زمان يهادم بستر و زیرساختع

نتیجـه تشـدید    آوري و درهمواره سـبب کـاهش تـاب   
ــراي شــهروندان مــی  اتخســار شــود. جــانی و مــالی ب

کـه   ي نوپـاي کشـور اسـت   هـا گلستان از جمله استان
ي هـا زیرسـاخت دلیل عدم وجـود  چندانی را به  توسعۀ

نکـرده اسـت    نسبت به دیگر استان کشور، تجربه ،الزم
ي جـدي را بـه ایـن اسـتان وارد     هاکه این مهم آسیب

ن اصـل  تـری شناسی، مهمدر پاردایم آسیبنموده است. 
یـت  هان شناسایی و توجه به علل ایجاد یک آسیب و در

 . قطعـا در زمـان  ي علمی و عملـی اسـت  هائه راهکارارا
تـرین مخـاطرات   عنـوان یکـی از مهـم    وقوع سیالب بـه 
آوري منطقـه  ن گلستان اگر میزان تـاب طبیعی در استا
کمتـر خواهـد بـود. سـاکنان      ها ان آسیبباال باشد، میز

ت در حال زندگی هستند انه زیارزیادي در بستر رودخ
ت ناشـی از سـیل را چنـدین برابـر     خسارا و این مسئله

ي هـا ساماندهی و انتقال ساکنان به بخشکند؛ عدم می
ساکنان اطـراف  توجهی مسئوالن مربوطه به جدید و بی

ــاب آوري شــهر در مقابــل کــاهش رودخانــه همــواره ت
 خسارات ناشی از سیالب را دچار چالش نمـوده اسـت.  

ریـزي و افـزایش   بینی، برنامه با در این بین، پیشمتعاق



  73                                                                                                                                                   و همکاران      سادات  شمس میراسداللهی،

ترین چارچوب آوري در مقابل سیالب همواره اصلیتاب
 شـهر گرگـان  براي کاهش خسارات ناشی از سیالب در 

کــاهش خطــرات  يهــاروش .  در همــین راســتااســت
) DRRمذکور که به طور خالصه بـه (  يایمربوط به بال

 یعلمـ  ۀطح جامعـ سوم است بـه طـور کامـل در سـ    مو
مـذکور در   يهـا گسترش روش یند ولهادیگرد نیتدو

 قیـ کـه از طر  ایاز بال یناش يریپذبیآس زانیکاهش م
 يهــاالعمــلعکــس ،يســازکــاهش، آمــاده ،يریجلــوگ
هنـوز   رد،یپـذ یانجام م زودهنگام يو بازساز ياضطرار

ــن ــ زی ــوالن یراه ــ یط ــوي و دارد يرو شیدر پ (مرتض
 يایـــو بال يیط اضــطرار شــرا  ).3: 1396، همکــاران 

ــیطب ــم  یع ــه مه ــتر   ک ــت، بیش ــیالب اس ــرین آن س ت
قرار داده و موجب  ریرا تحت تأث گرگان ي شهرها بخش

و  طی، اقتصاد و محـ هارساختیمردم، ز یبه دارائ بیآس
چون  يبه مردم موارد بید. آسگردیم یسالمت عموم

مـرگ،   ،یخسـارات مـال   ،یـی رفتن مسکن و دارا نیب از
و  یروحــ يهاو فشـار  هیـ سـوء تغذ  ،يرمـا یجراحـت، ب 

و خطرات  يشود. اگر شرایط اضطراریرا شامل م یروان
 تیریمـد  يبه شکل مـؤثر  هااز آن یناش يریپذبیو آس

 در شـهر گرگـان را   داریـ پا ۀنداشته باشند اهداف توسع
 یاگر منابع کـاف  ی. از طرفکردرو خواهد هبا مشکل روب

ب در شـهر گرگـان   ناشی از سـیال  ۀمقابله با فاجع يبرا
منـابع از   نیاغلب اوقات استفاده از ا ،در دسترس باشد

ــاهنگ ــؤثر یهم ــوردار ن يم ــتیبرخ ــه   س ــر ب و منج
بـا   گـردد. یزده مبتیمص ۀبه جامع نیسنگ يها بیآس

سـیالب کـه    توجه به خسارات جانی و مـالی ناشـی از  
ي هــادهـد، تقویـت مؤلفـه    همـواره در گرگـان رخ مـی   

آوري حد زیـادي تـاب   تواند تااجتماعی و اقتصادي می
-افـزایش تـاب   شهر در مقابل سیالب را افزایش دهـد. 

سـازي و   ثري در آمـاده تواند نقش مـؤ آوري شهري می
ي هـا  سارات ناشی از سیل داشته باشد. مؤلفهکاهش خ

دي و هـا ي نهاي اجتماعی، مؤلفههااقتصادي، مشارکت
 آوريي تـاب هـا تـرین مؤلفـه  زیرساختی از جملۀ اصلی

ي هـا ي مردمـی، انجمـن  هـا هستند. تقویـت مشـارکت  
ــديداوطلبا ــه، توانمن ــا ن ــاي اقتصــادي، سیســتمه ي ه

ي هاتوجه به نیاز رسانی اطالعات،هشداردهنده، به روز 
افـزایش آگـاهی و    روانی و عاطفی افراد آسـیب دیـده،  

آوري  ي سازمانی همواره سـبب افـزایش تـاب   هاحمایت
هـدف ایـن   بـه   بـا توجـه   شـود. در مقابل سـیالب مـی  

ي هـا اهمیت و اثرگذاري هـر یـک از شـاخص   ، پژوهش
رشناسان، مدیران دیدگاه کا بر اساس تاب آوري شهري

گرگان مـورد بحـث و بررسـی     شهر و مسئوالن مربوطۀ
  گیرد. رار میق

  
  روش تحقیق

پـژوهش اسـت.    ۀمقولـ  نیتـر یاساس پژوهش روش
با موضوع پژوهش انتخـاب   یچنانچه اگر روش متناسب

 شـود یتـر انجـام مـ   تـر و مطمـئن  عیسر ، پژوهشدشو
تـا   یو اعتبار هـر پژوهشـ   تیفیک). 51: 1390 یی،(فدا

شـده و   يآورجمع يها به اطالعات و داده يادیحدود ز
 هـا آن يآورجمـع  ةویبه ش زین هاعات و دادهاطال تیفیک

 قیـ و دق دهیسـنج  يهـا وهی، شنیبنابرا ؛شودیمربوط م
اجـرا   قیو دق درست، اگر هااطالعات و داده يآورجمع

و  هـا افتـه یو  هـا داده يبـاال  تیـ فیشوند، معموال بـه ک 
 جینامناسـب بـه نتـا    يهـا وهیمعتبـر، و شـ   جیکسب نتا

انتخـاب ابـزار،    ایـ  نیتدو ي. برادینامعتبر خواهد انجام
 ق،یـ بـه صـورت دق   هـا ریمتغ ای میمفاه ستیبایابتدا م

ن یا ).141 :1389 یی،رزای(م شوند فیتعر ایاروشن و پ
 یفیو از نظـر روش توصـ   يپژوهش از نظرهدف کاربرد

 ایـن پـژوهش   يآمـار  ۀجامعـ  .اسـت  یاز نوع همبستگ
ي مرتبط ها انتمامی کارشناسان و مدیران سازم :شامل

ــازمان   ــئوالن س ــت مس ــران اس ــدیریت بح ــا م ــاب ي ه
گرگان، سـازمان هـالل    شهرداري، شوراي اسالمی شهر

کمیته امداد، بهزیسـتی  حران، احمر، سازمان مدیریت ب
 عنوان جامعـۀ آمـاري   ت نخبگان دانشگاهی بهیهانو در 

بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان و      مدنظر قرار گرفتنـد. 
برآورد تقریبی تعداد کارشناسان، مسـئوالن، مـدیران و   

نـۀ  نفـر بـه عنـوان نمو    383نخبگان دانشگاهی تعـداد  
ــان ــه ه ــیوه نمون ــه ش ــاب و ب ــد یی انتخ ــري هدفمن گی

آوري شـده  نامه بین افراد مشخص توزیع و جمع پرسش
آمده و روایی آن دستهب 0,79نامه است. پایایی پرسش

حبنظران و اسـاتید مربوطـه،   یید دیدگاه صایق تأاز طر
در قالـب طیـف    هامورد تأیید قرار گرفته است. پرسش

ي حاصــل از آن از طریــق هــالیکـرت طراحــی و یافتــه 
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ــرم ــزار  ن ــردازش و از  Spssاف ــون پ ــق آزم ــاطری ي ه
ن تـی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      همبستگی و آزمو

دفی استاندارد و انتخاب تصا هاگیرد. طراحی پرسش می
تـرین قـدم جهـت    پاسخگویان در بخش نخبگـان مهـم  

همچنــین  آوري اطالعــات صــحیح بــوده اســت؛جمــع
 ها نی دادهسنجش وضعیت پارامتریک بودن توزیع فراوا

ي متناسـب بـا نـوع پاســخ    هـا مـورد ارزیـابی و آزمـون   
  نخبگان انتخاب و عملیاتی شده است.  

  

  
  (منبع نگارنده) قیتحق یمدل مفهوم :1 شکل

  
طور کـه  پـژوهش همـان   ةهمچنین در بحث محدود

در ابتداي پـژوهش عنـوان شـده اسـت، هـدف اصـلی       
ي هـا آوري و مؤلفـه ي تـاب هـا بررسی وضعیت شاخص

بر آن در شهر گرگـان اسـت. در همـین راسـتا      رگذاراث
اصلی محل سـکونت   نقطۀ 30محدودة اصلی پژوهش، 

کــه بیشــتر بخــش  راف رودخانــه زیــارت اســتدر اطــ
  مرکزي گرگان را احاطه نموده است.  

  
  و مبانی نظري مفاهیم

، بحـران  ترین مفاهیم مرتبط بـا ایـن پـژوهش   مهم
بـه  ابتـدا  که در  ي استآورتابو  لیس، بحران تیریمد

ــی   ــی و عمل ــاریف علم ــذکور  تع ــاهیم م ــک از مف هری
 تعاریف عملی به نوعی مسیر پژوهششود. پرداخته می

را نشان  هاوعی اهمیت و کاربرد هریک از شاخصو به ن
و  ینهـا صورت ناگهاست که ب يشامدیبحران پدهد. می
خطرنـاك و   یتیو بـه وضـع   دهـد  یرخ م ندهیفزا یگاه

. بحـران  انجامـد  یجامعه مـ  ایروه و فرد، گ يبرا داریناپا
هـم  دراسـت کـه باعـث     ژهیـ بـزرگ و و  ییفشارزا کی

گسترده  يها متعارف و واکنش يها شدن انگارهکستهش
 يهاتاز يهاازیو ن هاخطر ،هادیتهد ،ها بیو آس شود یم

مـانع،   کیکه نشانگر بحران همچنان. آوردمی به وجود
رشد  يبرا است، نشانگر فرصت دیتهد ای عهیضا ب،یآس

بحران  تیریمد). 55:  1383 ،1چاك( است زیافول ن ای
 يهـا است، که بـه مجموع  تیریمد ةاز اصطالحات حوز

اطـالق   ییهـا  و دستورالعمل ها ییجو چاره ،ها تیاز فعال
سازمان، در چالش با بحـران   کی تیریکه مد گردد، یم

و هدف آن کاهش رونـد، کنتـرل و رفـع     دهد یانجام م
 يبحـران بـه معنـا    تیریمـد  یطور کلـ هببحران است. 

ـ    شـرفت یپ انیجر ندسوق دادن هدفم  یامـور، بـه روال
در اسـرع وقـت، بـه     رل و انتظار بازگشت امورقابل کنت

 لیسـ  ).26: 1387 ،يری(نص قبل از بحران است طیشرا

                                                             
1. Chack 

انگیزه براي  جادیتخصیص بودجه و ا
 خانه داران، خانواده هاي کم درآمد

اعمال قوانین ساخت و ساز قانونی 
براي  منیزمین هاي ا ییشناسا

 شهروندان کم درآمد

کاهش دهنده  ربناهايیز جادیا
 نظیر سیستم زهکشی   ريیخطرپذ

محافظت از اعمال قوانین در حوزه 
 مل طبیعیبوم ها و عوا ستیز

آگاهی مرکز برنامه بازسازي از نیازهاي 
 ایجمعیت گرفتار در بال

ایجاد سیستم هاي هشدار دهنده جهت 
 مدیریت اضطراري

به روز رسانی اطالعات و تهیه نقشه 
 جامع از وضعیت نقاط سیل گیر

سازماندهی امور و شاق سازي مسئولیت 
 هاي مربوط به افراد

  تاب آوري 

 شهري



  75                                                                                                                                                   و همکاران      سادات  شمس میراسداللهی،

ـ  یعیطب ةدیپد کی روز ماننـد هـر   است که در هنگام ب
قابـل   ریـ غ یبـ یآثـار تخر  يدارا يگـر ید یعـ یطب يبال

کشـورمان و   یعیطب يایاجتناب است. بر اساس جغراف
مـوارد   یمناطق آن، در بعض یبرخ ،يزیخحادثه زانیم

کمتـر از زلزلـه نبـوده و     لیاز وقوع س یاثرات سوء ناش
و  یتواند خسـارات جـان   یم ناز وقوع آ يریشگیعدم پ

 یبـه معنـ   لیسـ . گذارد يرا بر جا يریناپذجبران یمال
و  نیاز زمـ  يهاآب رفـتن گسـتر   ریکردن آب، زانیطغ

، »شــده يآب جـار « ي. در معنـا اسـت شـدن   یطوفـان 
داللت داشته و مخالف  انیجر زشیواژه بر ر نیکاربرد ا

اسـت. سـیل در    »ینیفرونشـ « ایـ  زشیـ عـدم ر  یمعن
 ل و بیـرون حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسـی 

حاشـیه   يهـا  آب از آن و اشغال بخشـی از دشـت  زدن 
توانـد بـا غرقـاب نمـودن منطقـه       که می است رودخانه

سیسـات  أوارد آمدن خسـارات بـر سـاختمان و ت   باعث 
عمومی شده و تلفات انسانی و دامی بـه همـراه داشـته    

توانـد ناشـی از افـزایش     باشد در مواردي نیز سیل مـی 
ر ایـن مـوارد   سطح آب دریاچه و یـا دریـا باشـد کـه د    

(غیور،  داشتثیر زیادي خواهد أي شدید تهاجریان باد
ابتـدا در   ریـ در قرن اخ يآورصطالح تابا).59:  1375

. کار گرفته شـد ه و تست مواد مطرح و ب کیمکان ۀشاخ
مقاومـت در برابـر    يبرا یکاف یآور، سختتاب ةماد کی
 یکـاف  يریپذانعطاف نیوارده را دارد و همچن يهاروین

 1960 ۀمفهـوم در دهـ   نی. اددار هاجذب فشار يبرا را
متون بوم شناسان و سـپس روانشناسـان شـد. در     وارد

را  يآورمفهـوم تـاب   1973در سال  نگیل ها نهیزم نیا
سـنجش   يبـرا  ياریـ مع يبـه معنـا   ياکولوژ نهیدر زم

 ریـ در متغ راتییـ در جـذب تغ  هاستمیس ییتوانا زانیم
 نیو در عـ هـا و مشخصـه متحرك  يهاری، متغ تیوضع

و  یصـالح ( کنـد یمطرح م ستمیس يداریحال حفظ پا
مقابلـه،   میبـا مفـاه   يآورتاب). 101: 1395 ،همکاران

کـه در برابـر    يها مرتبط است. جامع ییو توانا تیظرف
مقابله با آن  يخود را برا ییتاب آور است، توانا هاخطر
 هیـ اول یموضـوع شـامل آمـادگ    نیداده است. ا شیافزا

یمـ  نـده یآور آو کنار گذاشتن منابع خسـارت  میمستق
 کیــبــه عنــوان  يآورتــاب ۀکلمــکلی ورطــ. بــهشــود

تواند یم یگردد که به راحتیمبر یچوب، به مفهومچار

بحـران   تیریسوانح و مـد  يهامراحل و بخش یبا تمام
بـه کـرات    يآور تاب ةاز واژ هاروز نی. اکند دایارتباط پ

موجـود بـا    يهـا یدگیچیاز پ یشود تا برخیاستفاده م
 نامحقق يبرا ییهاپرسشو  دهیگرد یمفهوم بررس نیا

دن و حفـظ  هـا نبنا يهادر مورد راه رندگانیگمیو تصم
-در همـین  ).276:   2005، 1سیویـ د( گـردد  هیآن ارا
 ریپـذ  تکرار يها دهیپد ۀبه منزل یعیمخاطرات طبراستا 
به فاجعه  لیتبد تواند یم یکاهش يها ستمیس ابیدر غ

 داشـته باشـد.   یدر پـ  یمخرب يهاامدیو پ هاشود و اثر
سـوانح  د از بوجود آمدن اجتماعـات بشـري همـواره    بع

طبیعی یا غیر طبیعی ساکنان یک منطقه را در معرض 
 هاتهدید قرار داده و خسارات جانی و مالی فراوانی به آن
 هـا  وارد آورده است با پیشرفت تکنولوژي، ایـن تهدیـد  

نیز افزایش یافته. منابع انسانی همواره در تـالش بـراي   
ي محیط اطراف خود بـوده انـد   هاطرمقابله و کاهش خ

 یعـ یطب يایـ کاهش اثر بال يبرا )72:  1389(کریمی، 
در  یمنف يهاکاهش اثر يبرا ییمبنا يآور تاب کردیرو

 یعـ یبط يایـ از بال یکـ ی البینظر گرفته شده است. س
 یرا در پ يادیز یو مال یاست که همواره خسارات جان

 هـا خترسـا یز تیبحران و تقو حیصح تیریدارد که مد
 یتواند سبب کاهش خسـارات مـذکور شـود. بررسـ    یم
آن  انگریـ ب یعـ یطب يایـ بال ۀنـ یدر زم پژوهش ۀنیشیپ

ــار ابعــاد اجتمــاع یتیریعــد مــداســت کــه ب  -یدر کن
بـه عنـوان    يکالبـد  -یتسـاخ ریو ز ياقتصاد ،یفرهنگ

کـاهش   يهـا  برنامـه  يدر راستا رگذاریاز ابعاد تأث یکی
بـه   البینسـبت بـه سـ    يآوربتا شیامروزه افزا. است
 سـک یر تیریمـد  ۀنـ یمهـم و گسـترده در زم   يهاحوز

گـذاران  اسـت یو س رانیشـده اسـت مـد    لیتبد البیس
در  يآورتـاب  يارتقـا  يدر حال تالش بـرا  مئدا يشهر
در برابـر   يشـهر  يها ستمیس يآورهستند. تاب هاشهر

برابـر   رد هـا  سـتم یس نیـ به عنـوان مقاومـت ا   الب،یس
 يبـرا  هـا  آن ییو توانـا  لیجانب سـ وارده از  يهابیسآ

 البینرمال پس از وقوع سـ  طیبهبود و بازگشت به شرا
؛ )6: 1396 ،همکــاران(موسـوي و   شـده اســت  فیـ تعر

آور به شـرح زیـر   همچنین خصوصیات یک جامعه تاب
    است:

                                                             
1. Davis 
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 وارده  يهاتحمل ضربه ییتوانا  
 برگشت به عقب پس از سانحه ییتوانا  
 ــرا ــذو  رییــتغ يامکــان و فرصــت ب پــس از  رشیپ

  .سانحه
  :شودیشناخته م ریبا موارد ز يآورتابدر همین راستا 

 از  یبیتخر يهاروین ایجذب استرس  يبرا یتیظرف
  انطباق. ایمقاومت  قیطر

 يهـا ، نگهداشـتن عملکرد تیریمـد  يبـرا  یتیظرف 
  .در طول حوادث مخرب هاخاص و ساختار

 بعد از هر حادثه يایاح ای میترم يبرا یتیظرف.  
تــر از گســترده یعنــوان مفهــوم بــه يآورتــاب امــا

از  يا همفهـوم مجموعـ   نیـ ا رایـ شود زیم دهید تیظرف
 و کـاهش مخـاطرات را در بـر    تیریمـد  يبرا هاراهبرد

 دیـ کأت يبـه معنـا   يآورتـاب  يتمرکز بـر رو . ردیگیم
تواننـد  یمـ  یبر آنچه که اجتماعات منسجم محل شتریب

را بـاال   شـان یهاتیرفخود انجام دهند و چگونه ظ يبرا
 ایـ خود در برابر بحران و  يریپذبیبر آس کهنیبرده تا ا

 دیـ کأ، تمتمرکـز شـوند   يدر مواقع اضطرار شانیهاازین
پژوهشـگران   نیاز برجسته تر یکیکارتر  سوزان. دارند
 يهـا کـه پـژوهش   کاسـت یدر آمر يآورتـاب  نهیدر زم
 يانجام داده است از نظـر و  يآورتاب نهیدر زم یفراوان

ــاطرات ن ــدیمخ ــوزه  ازمن ــارکت ح ــامش ــف  يه مختل
و  یو بخش خصوصـ  یکاران دولت، دست اندریدانشگاه

  )2010:29 ،1(کاتر گذاران است استیس
 ییهـا ستمیس ،مرتبط با جوامع لئمسا به يآورتاب

 يهـا و عملکرد نـد ینمایمـ  تیـ جوامـع را حما  نیکه ا
 یعـ یطب، ي،اقتصاد یکیزیف يها طیگوناگون آن در مح

چوب بـه  چار کیکلمه به عنوان  نیشهرت ا. پردازدیم
 یتوانـد بـا تمـام   یم یکه به راحت گرددیم بر یمفهوم

بحـران ارتبـاط    تیریسـوانح و مـد   يهامراحل و بخش
چوب رهـا چ 2005منظور در سـال   نیهم به. کند دایپ

عضـو سـازمان ملـل     يهاکشور دییأبه ت وگویه ییاجرا
 يهـا استیکنون س تا خیاست و از آن تار دهیمتحد رس

ـ   يهـا و تـالش  یمل  يرا بـه نحـو   یالمللـ نیسـازمان ب
کرده است که منجر به کـاهش قابـل مالحضـه     تیهدا

 نیــا .شـده اسـت   یعــیاز حـوادث طب  یخسـارات ناشـ  

                                                             
1. Cutter 

 يهـا سازمان، هاجامع بوده و به نقش دولت رچوبهاچ
 یمــدن ۀپـردازد و جامعـ   یمـ  یالمللـ نیو بـ  يا همنطقـ 

را  یداوطلب و بخـش خصوصـ   يهاسازمان، هادانشگاه
 نیــ، اخوانــدیفــرا مــ هــاتــالش نیــبــه ا وســتنیبــه پ

چوب باعث عدم تمرکز قدرت و منابع بـه منظـور   رهاچ
ــذ يارتقــا ــبال يریکــاهش خطــر پ ــ حدر ســط ای  یمل

  .گردد یم
  

  يآورتاب يهالفهؤم
آوري باید گفـت  ي تابهاهمچنین در زمینه مولفه

 داتیـ تمه جـاد یو ا دنیشـ یاند يبه معنا يآور تابکه 
 کیـ بعـد از وقـوع    هیـ به حالت اول عیبازگشت سر يبرا

از  یمشـترک  فیـ کـه تعر نیـ لذا با وجود ا ؛حادثه است
گذشـته   يهـا پـژوهش ارائه نشده اسـت امـا    يآورتاب

و ارائـه   هـا لفـه ؤم انیـ دهد که محققـان در ب ینشان م
از وقـوع   سکـه باعـث بهبـود جامعـه پـ      ییهـا شاخص

از  يآورامـروزه تـاب   ؛نظر دارندشود اتفاق  یحوادث م
 شـهر  .است يداریبه پا یابیدست يهاسرفصل نیترمهم
و جوامع  يکالبد يهاستمیاز س داریپا يهاآور شبکتاب
  سـاخته  يهـا  لفهؤ، ميکالبد يهاستمی. ساست یانسان

ارتباطـات و   ،هـا شهر کـه شـامل جـاده    یعیشده و طب
، بآ يهاریمســ نیو همچنــ يانــرژ نیمأتــ ســاتیسأت

بــدون  شــهر هســتند. یعــیطب يهــاســتمیخــاك و س
 اریتـاب آور در برابـر حـوادث بسـ     يکالبد يهاستمیس
: 1395 ،و همکـاران  ی(صـالح  خواهـد بـود   ریپذبیآس

آور در مواجهه با تاب يهادر شهر ییو دارا مردم ).112
 يزیـ ربرنامه يایاز مزا یکی .کنندیحوادث بهتر عمل م

به تمرکز بـر   يازیاست که ن نیا هاشهر يآورتاب يبرا
 يشـهر  ۀتوسـع  ایـ  يالگو خـاص فـرم شـهر    کی يرو
بـه   هاشـهر  يآورو توجـه بـه تـاب    يزیر . برنامهستین

تواند باعث یم داریپا ۀاز دستور کار توسع یعنوان بخش
 جـه یشـود و در نت  سـت یز طیحفظ محـ  و ایکاهش بال

رشد  ایبه دنبال کاهش بال یو اجتماع ياقتصاد طیراش
کـه   یمهمي هاپژوهشاز  یکی. در کنند دایعه پو توس
 لیــتوســط دن ییاروپــا يهاشــهر يآورتــاب نــهیدر زم
 ی، ضمن بررسو هولگر ربرت انجام شده است نیمورچ

نکتـه مهـم اشـاره شـده کـه       نیـ بـه ا  يآورابعاد تـاب 
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و  داریـ پا ۀتوسـع در قلـب   یسـت یبا را يشهر يآور تاب
 تیـ اهم زانیم رانگیامر ب نی، ادیآن د یاصل يهالفهؤم

ــاب    ــث ت ــه بح ــه ب ــتهاشهر يآورتوج ــه س . در ادام

بـه کـار رفتـه در     يهاو شاخص هاریاز متغ ییها نمونه
مخـاطرات در سـطح    يآورو مشخص کردن تاب جادیا

  .آورده شده است ایدن
   

  
  )1390 : رضایی،(منبع يآورتاب یاصل ابعاد :1مدل 

  
 يبه عنوان واکنش و سـازگار  تصاد،در اق يآورتاب

. د و جوامــع در برابــر مخــاطرات اســت   افــرا یذاتــ
 يهـا انیـ را قادر به کاهش خسارت و ز هاکه آن يطور به

 یوسـتگ یپهمبه لیبه دل .از مخاطرات سازد یناش ةبالقو
 نـه  ياقتصـاد  يآورتـاب ، سطح اقتصاد کالندر  عیوس
ۀ همـ  تیـ فافراد بلکه به ظر یشغل يهاتیبه ظرف هاتن
بـه   ياقتصـاد  يآورتـاب  نیهمچن ؛وابسته است هادهان

ــا ــوان توان ــرا ییعن ــه ب و  یاجتمــاع يســازگار يجامع
، قـرار دارد  یعـ یکه در معرض مخـاطرات طب  ياقتصاد

ــتعر ــ فی ــاران(محمــدي و  شــودیم  )؛8: 1394 ،همک
 لیتبد تیظرف توانیرا م یاجتماع يآورتابهمچنین 

وان مقابلـه بـا تـنش و    و ت يو سازگار قی، تطبو تحول
از  یاجتمــاع يآورتــاب .دیــنام یاجتمــاع يهــابحــران

خـانواده و  ، هـا در افراد و گروه یخاص ییو توانا تیظرف
 يو سـازگار  يریگادیکه عمدتا  کندیجوامع صحبت م

و  طین قدرت با شـرا یو همچن دهشلیتحم راتییدر تغ
 نیبـه سـاده تـر    نیـ . ارا در بر خواهد داشت اتیمقتض
 يایــاســت. اح یشــگیهم ياز آغــاز يبرخــوردار معنــا
 ،بـر انعطـاف   یقدرت مبتنـ ، یسازندگ ۀ، توسعیمهربان
و  کنــدیمــ تیــرا تقو یاجتمــاع یو ســازندگ هیســرما

کـه   ی. زمـان اسـت  يآورهمزمان موجب دستاورد تـاب 
مواجه  داتیتمه ایخطرات و ، تازه يها ازیبا ن يهاجامع

. از اهد شـد و بحران خو یدچار در هم شکستگ شودیم

قبـل   طیبه شـرا  عیگشت سراز متون باز ياریرو بسنیا
اســاس  نیــ. و بــر اانــد دهیــنام يآوراز بحــران را تــاب

ــژوهش ــاپ ــابي ه ــمورأم يآورت ــل تی ــود را  یاص خ
حـداقل   ا، و بمکنزمان م نیترعیدر سر يریپذ برگشت
 يآورتـاب  ۀ. توسـع داندیم یستگیو حفظ شا یآشفتگ

 یاجتمـاع  يهـا تیـ د و حماکـه امـدا   شـود  یباعث مـ 
 نـه یو جـامع در حـد به   ریـ ، فراگهنگـام و هماهنـگ   به

و بعـد از وقـوع    نیدر حـ ، قبـل  يآورتاباعمال گردد. 
طـرح   نیـ بنـابر ا  ؛دارد تیموضوع یاجتماع يهابحران

و بحـران جـائز    يآورخر تابأتقدم و ت به نام يهالئمس
، مداخالت و يریپذدر برگشت يآورکه تابا. چرستین
: 1394 ،همکـاران (محمـدي و   کارساز است يریشگیپ
 يجوامـع بـرا   تیـ بـه عنـوان ظرف   يدهان يآورتاب. )9

ــدیپ جــادیکــاهش خطــر و ا در درون  یســازمان يهاون
مـرتبط   يهایژگیکه و ی، به نوعشودیم فیجامعه تعر

را در  یو تجربه سـوانح قبلـ   يزیربرنامه ،خطر لیبا تقل
از  هاسازمان یکیزیف يهایژگیعد وب نی. در اردیگیمبر

، بـه اطالعـات   ی، دسترسـ یمحلـ  يهادهاجمله تعداد ن
بـه   يدبنـ ی، پاو داوطلـب  دهیـ دو افراد آمـوزش  هاروین

، بـه هنگـام بـودن    بحـران  تیریمـد  يهـا دستورالعمل
 یقیو مقررات بازدارنده و تشو نی، قوانو مقررات نیقوان
 يهـا دهاتعامـل ن ، مسـاکن  در امر ساخت و ساز ژهیوبه

از عملکـرد   تی، رضـا یدولتـ  يهـا دهابا مردم و ن یمحل
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بـا   تیریمـد ة و نحـو  هـا دهان يریپـذ تی، مسـول هادهان
 یابیـ ارز ،یسـاختار سـازمان   ریـ سوانح نظ به ییپاسخگو

ــ ــودیم ــاران ( ش ــایی و همک ــا .)15: 1394، رض  اساس
بعد از سـانحه   یابیباز تیواکنش جامعه و ظرف یابیارز
 و يهـا اجار ایـ  یخال یونمسک يهاواحد پناهگاه، رینظ

 ریپـذ بیآسـ  يهـا سـاخت ریز شـود. یسالم م التینسه
 ۀحادثـ  کیـ به  خصوصبهدوام که کم يها خانه :شامل
 يهـا ریارتبـاط متغ  نیبار حساس هستند. در همفاجعه
 کیـ در  یاصـل  يهـا انیمهم مانند مقـدار شـر   يکالبد

 يرا بـرا  يابزار هاساخت نه تن رینوع از ز نیکه ا هیناح
 نیـ کند بلکـه بـه ا  یاز حادثه فراهم م شیپ يهاهیتخل
پـس   یاتیمواد ح نیمأت يبرا ییکه همانند مجرا لیدل

 گنجانده شـده اسـت   اسیکند در مقیاز سوانح عمل م
  .)1389ن و همکاران، (رفیعیا
  

  یشینۀ پژوهشپ
 ،یدر هـر پژوهشـ   يضـرور  يهـا از کار یکی یعنی
 رایـ زاسـت؛   پـژوهش منابع مربوط بـه موضـوع    ۀمطالع

کـاوش کـرد    هاآن نهیشیدر پ اعلوم ر ۀسرچشمتوان می
 ۀاعتقاد دارد مطالع یوئی). جان د9:  2006 ،1رییمپا(د

نسـبت   یقـ یعم نشیکند تا بیبه محقق کمک م منابع
(دالور،  کنـد  دایپ پژوهش مختلف موضوع يهابه جنبه

شـاخص   يبه سـو "با عنوان  یپژوهشدر  ).22:  1375
 )2016و همکــاران (2 سـوارز  "يشـهر  يریپـذ انعطـاف 

 يریـ گانـدازه  يبـرا  یبه ارائـه چـارچوب   انجام داده اند،
 يشـهر  يآورتاب يهاشاخص فی،تعر يشهر يآور تاب

ـ   بـه  ایاسپان یو کاربرد آن در مراکز استان  ۀعنـوان نمون
دهـد کـه   ینشان مـ  شپژوه جینتا .ندهااختپرد يمورد

 نیابنـابر  ؛فاصله دارند يشهر يآوراز تاب هااغلب شهر
ماننـد   یاقـدامات  دیـ با يشهر يآوربه تاب دنیرس يبرا

 جـاد یو ا یتجـارت محلـ   جیتـرو ، کاهش مصرف منـابع 
به اقتصـاد   دنیمشارکت شهروندان و تنوع بخش يفضا
 3تیداد. پل شیمورد مطالعه افزا يهارا در مکان یمحل

و  لیخطــر ســخــود بــا نــام  يهــاپــژوهش)در 2015(
کـامال   ةویعنوان شـ ه خطر را ب يبندپهنه ،آن تیریمد

                                                             
1. Dampeyer 
2. Suarez 
3. Plet 

از  یناشـ  يهاخطر تیریو مد یسامانده يمشخص برا
 هـا آن نیکه از ب یانسان ای یطیمحستیز، یعیعوامل طب

 4ماروم پژوهش. کرد فیبارزتر است تعر اریبس زین لیس
شـهر   یاجتمـاع  يریپذبیآس زانیم ی)به بررس2014(

 آب و راتییـ و تغ لیسـ  ،ینینشـ بانکوك در برابـر شهر 
پژوهش نشـان داد کـه    نیا جینتا پرداخته است، ییهوا
تواننـد در درك خطـر   یمـ  یاجتماع هیسرما يهاریمتغ

مــدت در برابــر  یآور ســاختن طــوالنبــه منظــور تــاب
 وان. ثر باشـند ؤمـ  ینیشهرنش دو رش یعیمخاطرات طب

سنجش از دور و با عنوان  يا هدر مقال )2014( 5وستن
خطرات  یابیارز يبراGIS  ییایاطالعات جغراف ستمیس

مخاطرات در منـاطق   یبه بررس ایبال تیریو مد یعیطب
را بـه علـت    دنیـ د بیو علـت آسـ  پردازد  یمختلف م

دهد ینسبت م ییآب و هوا راتییو تغ تیجمع شیافزا
بـه   دیبا يشتریب يهاشکه به منظور کاهش تلفات تال

بحران خطر اعمال شود که بـا اسـتفاده    تیریسمت مد
خطر  یابیتوان به ارزیم ییایاطالعات جغراف ستمیاز س

 و همکـاران  6کـاتلر . مختلـف پرداخـت   يهـا اسیدر مق
 هـا اریمع یطراح نهیدر زم يگرید پژوهش) در 2013(

را انجام  یعیطب يایدر برابر بال يآورتاب يهاو شاخص
 يهـا شـاخص  یو طراحـ  نیتدو هاآن ی. هدف اصلادندد

 طیشرا اریمع نییتع ایآزمون  يمخاطرات برا يآورتاب
 يهـا شـاخص  پژوهش نیو در ا استجوامع  يتاب آور

 ،ياقتصـاد ، یاجتماع يآورمنتخب خود را در ابعاد تاب
قـرار   یجامعه مورد بررسـ  هیو سرما یساختریز، يدهان

از  نیمعـ  يهـا يکـاربر  يجداسـاز  قید از طرعب. دادند
دور از خطـر   یتوسعه به سمت نـواح  تیو هدا گریکدی

 يبـرا  يشـهر  زانیـ ارآمـد در دسـت برنامـه ر   ک يابزار
 ینـ یبشیو کنتـرل پـ   احتمال خطر است يزساحداقل

 ریوجود ندارد و آنچـه امکـان پـذ    یعیطب يایبال قیدق
تـر   آوتاب يهاساخت شهر ریاست گام برداشتن در مس

در  ) 2009( 7تیاســم. ســتا بــال کیــدر مواجهــه بــا 
 دسـت  ییهاافتهیبه  تراکم و حوادثبا عنوان  یای مقاله

در  ریـ از آن است کـه خطـر مـرگ و م    یکه حاک افتهی

                                                             
4. Marom 
5. Westen 
6. Catler 
7. Esmit 
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ن متمرکـز  هاج يهااز کشور ياریحوادث در بس جهینت
در  دیـ با یو بخـش دولتـ   يشـهر  تیریشده است و مد

و انتشار اطالعات در مناطق معـرض خطـر بهتـر     دیتول
بــا  2007را در سـال   یپژوهشـ  1الردیگــ. کننـد عمـل  

 یعـ یطب يایـ در برابر بال یجوامع سنت يآورعنوان تاب
جوامـع   رسـد کـه  یمـ  جهینت نیانجام داده است و به ا

ر هـا بـا اسـتفاده از چ   یعیطب يایدر مواجه با بال یسنت
و  یساختار فرهنگـ ، يآورتاب زانیم، خطر تیعد ماهب

 يایـ در مواجهـه بـا بال   ننـد توایم رانیمد يهااستیس
 يهـا پـژوهش  در )2002(2پـالت . دهند مقاومت نشان

 لیطر سـ خ آن، تیریو مد لیخود تحت عنوان خطر س
و  یسـازمان دهـ   يکامال مشخص برا ةویرا به عنوان ش

 ســتیز، یعــیاز عوامــل طب یخطــرات ناشــ تیریمــد
 را بارزتر اسـت  لیس هاآن نیکه از ب یانسان ایو  یطیمح
را در سـه سـطح    لیخطـر سـ   تیرینمود و مـد  فیتعر
قـرار   یرد بررسپروژه مو یو طراح يزیربرنامه  ،ییاجرا

خطرات  شتریمحقق در سطح سوم ب نینظر ا داد که از
 فـر و  نظـم (. شـود یدر نظـر گرفتـه مـ    یمناطق مسکون

آوري تـاب  یابیارزبه  اي مقاله) در 27: 1397، همکاران
ــاطرات طب  ــر مخ ــهري در براب ــیش ــل ع ــهر اردبی  ی ش

بعـد   محققان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      پرداختند.
؛ ددار ییبسزا تیاهم لیري شهر اردبآوکالبدي در تاب

درصـد و   39بـا   نیاصـول و قـوان   تیـ رعا چراکه عامل
درصـد از   8/5با  یبه فضاي باز و عموم یعامل دسترس
 8/44رفتـه  روي هـم  دو عامل نی. اندهستبعد کالبدي 

 لیـ آوري شـهر اردب درصد از کل عوامل مؤثر را در تاب
 نـب یر، زشـم داداش پـو  ها همچنـین  ؛کننـد  یم ریتفس

ــادل ــه) در 1394( یع ــوان  اي مقال ــت عن ــنجش تح س
بـه   نیقـزو  يشـهر  ۀدر مجموعـ  يآورتاب يهاتیظرف

در ابعـاد مختلـف    هـا کـه شـاخص   دندیرسـ  جهینت نیا
ــاعياقتصــاد ــا، نی، اجتم ــديده ــایی – ي، کالب را  فض

 يمجموعـه شـهر   در يآورتـاب  زانینموده و م یبررس

                                                             
1. Gilard 
2. Plat 

کـه   جهینت نیبه ا شد و سهیمقا هاآن ۀنیبا حد به نیقزو
 تیوضــع فضــایی – يو ابعــاد کالبــد يدهــااز لحــاظ ن

 )1393( یـی رزایم مهاال. دارد نیشهر قزو يترنامناسب
کـاربرد  ارشـد تحـت عنـوان     ینامـه کارشناسـ  انیپا در
جهت کـاهش   يشهر يزیرنامهدر بر يآور تاب کردیرو

 نیـ شهر سنندج به ا ۀمورد مطالع یعیاثرات سوانح طب
 يهـا سـتم یس يآوراز تاب هیاول یابیکه ارز دیرس جینتا

 هاشـهر  يبه منظـور کشـف عوامـل ناتـاب آور     يشهر
و  هـا اسـت یبـه س  یدهـ کـه باعـث جهـت    دارد تیاهم

کمـک   يآورشود و به بهبود تابیم يهااقدامات مداخل
 يکه باعث عدم حرکت بـه سـو   یعوامل مهم کند. یم

ــاب ــ يآورت ــود یم ــاه ، ش ــدم آگ ــاف یع ــود  یک و نب
 .  است نهیزم نیمناسب در ا يهااخترسیز
 

  قلمرو تحقیق
 متر مربـع لویک 8/1615شهرستان گرگان با وسعت 

ــتر ــوب ةدر گس ــادل  یجن ــتان و مع ــد از  719اس درص
 نیـ ا. مساحت استان را به خـود  اختصـاص داده اسـت   

ــتان   ــه شهرس ــمال ب ــتان از ش ــاشهرس ــال و آق يه ق
بـه   از شـرق  و از جنوب به استان سمنان و بندرترکمن

 يدکـو آباد و از غـرب بـه شهرسـتان کر   یشهرستان عل
 155 ایـ ارتفاع متوسط آن از سـطح در . شودیمحدود م

 24و  قـه یدق23درجـه و   54 نیشهر بـ  نیمتر است . ا
 یطول شرق هیثان 16و  قهیدق  30درجه و  54تا   هیثان
 52درجه و  36تاحد  هیثان 52و  قهیدق 47درجه  36و 
شمال رشـته   ۀدر دامن یعرض شمال  هیثان 35و  قهیدق

 لیشهر گرگان به دل. البرز گسترده شده است يهاکوه
 يهاکوه ي،زیحاصلخ، عیدشت وس نیدر ب رفتنقرار گ

خـزر،   ياینسبتا کم آن تا در ۀجنگل و فاصل از دهیپوش
 اســت يممتــاز یمــیو اقل ییایــجغراف تیــموقع داراي

  ).1397(سازمان هواشناسی گلستان، 
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  قلمرو پژوهش (منبع : نگارنده)  :2 شکل

  
  حث اصلیب

ــه ــادر ده ــي اخه ــزا ر،ی ــجمع شیاف ــاج تی ن ه
 مهم، ةدیپد کیدر مناطق شهري به عنوان  خصوص به
 مختلف يهانهیرا در زم اديیو مشکالت ز هایدگیچیپ
 مخـاطرات بـه عنـوان    ان،یـ م نیکرده است. در ا جادیا
 و زيیرمهي برناهاموضوعات در حوزه نیتراز مهم یکی

 ري،یبحران و خطرپـذ  تیریشهري به جهت مد یطراح
 تیـ فیو ک یمنـ یا شیافـزا  ،هـا بیو آس سکیر کاهش

 حوادث . در واقع شهر به عنوان بستر وقوعاست یزندگ
شـناخت   زي،یـ ربرنامـه  رونیـ ؛ از ادارد اديیـ ز تیاهم

اســت  یراهــ آن مناســب یي شــهري و طراحــهافضــا
در سـه   شـهروندان  ونگونـاگ  يهاازیسوي برآوردن ن به

 نیبحران؛ بنابرا از مقابله و اقدامات پس ري،یشگیبعد پ
شـهري   یطراح و زيیردر برنامه ها در برخورد با بحران

از عوامـل   یکـ ی به عنوان ريیپذ توجه به اصل انعطاف
را قـادر   فضـا  آور،و تـاب  تیـ فیخلق فضاي شهري با ک

جهـت   زمـان  متعددي را در هـر  يهانهیتا گز سازدیم
ــذ  ــاهش خطرپ ــه و ک ــران  ريیمقابل ــرات بح ــه  و اث ب

از ). 1397فـر و پاشـازاده،   (نظمدیـ شهروندان ارائـه نما 
شــهرگرگان ســاخت و  یاصـل  دیــ،  تهدالبیلحـاظ ســ 

انجام شده اسـت،   ارتیز ياست که در روستا ییهاساز
کـه   رخورانهانا دستطرف باالهتا ب ينگردهااز هتل ج

ودخانه انجام شده است راه و ر ریدر مس یدخل و تصرف
شـده   يسـاز درصـد آپارتمـان   35تا  12 يباال بیو ش

، صـد در 40 بیشـ  يطبقـه رو  5طور مثال هاست که ب
دار وجـود دارد و اگـر   بیمناطق شـ  نیچون رانش در ا

ـ  فتدیدر انجا اتفاق ب يدیباران شد ، بـاال  یو با حجم دب
رودخانـه چـون    يمدخل عبـور  کهنیهم رانش و هم ا

نخواهد بـود   البیس یدب يرف شده جوابگودخل و تص
 يدیـ دهآورد تیکه بـا خـود مـ    یبا مصالح نیو همچن

ـ  . همـان دشهر گرگان خواهد بو يبرا آن  ۀطورکـه نمون
اتفاق افتاد و  یبارندگ ،83و 72سال ، اتفاق افتاده است

هتـل   یسازمان آب دچار مشکل شد که حت ساتیسأت
ار قــر لیســ دیـ هــم در معـرض خطــر تهد  ينگردهـا ج

قـرار   البیسـ  يبـاال  سـک یر ۀدر منطقـ  چراکه گرفت،
 يآورکـه در مـورد جمــع  نیـ وجـود ا  بـا . گرفتـه اسـت  

در شــهر گرگــان  البیو کنتــرل ســ یســطح يهــا آب
ـ انجام گرفته یاقدامات  رییـ بـه علـت تغ   یشده است، ول

شـده  انجـام  يهـا پـژوهش  دیـ با شـده جادیکه ا یمیاقل
 یقیعـا  شـود. سـطوح   ينگردوباره باز يتوسط شهردار

 انچند ساله از بدو استان شدن و شهر گرگـ  نیکه در ا
و بـا   کـرده  دایـ پ شیعنوان مرکز استان گلستان افزاه ب

قاعـدتا   شـده اسـت،   ادیز یاصول ریغ يهاساخت و ساز
کـه حـداکثر    شهر آورده شده یلیدر طرح جامع و تفض

ـ  اسـت  درصد برآورد شده 55تا  45ساخت و ساز   یول
دانـد امـا   یصد را خالف مجاز مـ در 60 يعمال شهردار

است که هم سـازندگان و هـم    یاز آن باز در نقاط ریغ
نـد کـه افـراد    هادرسـت کرد  يراهکار را طور يشهردار
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کنـار آن   دیـ درصـد با  60 آپارتمـان  سـازند. یم شتریب
 دهیپوشـان  کییآن با موزا يبه جا یسبز باشد ول يفضا

روانـاب   فتدیاتفاق ب  یبارندگ نیشود و اگر کوچکتریم
 يجـا  ییجاچیشود، چون قاعدتا از هیدر معابر جمع م

 یمسـکون  يهـا سـبز در مکـان   ي.اگر فضـا نفوذ نـدارد 
در نظـر   اركپـ  يکه در شهر بـرا  یشود و نقاط تیرعا

کمتر خواهد  البیس دیتهد یگرفته شود در مواقع باران
 يکـاربر  رییـ تغ ههمـ  ریـ اخ يهـا که د دههنیابود کما

بـه   جـه یدر شهر باال رفتـه و در نت  قیدادند و سطوح عا
. کـرده اسـت   دایـ پ شیهمان نسبت حجم روانـاب افـزا  

ذکـر شـده    لیبه خاطر دال 1در  1طور مثال جداول  هب
 بـا . شـود یمـ  دیتشد هاو حجم رواناب ددهنیجواب نم

شـهر بـه    یخروجـ  دیگردست آمده هتوجه به شواهد ب
 يابـر  يدیشود بلکه تهد یمحسوب نم امن ۀعنوان نقط
شهر  يهاقسمت در .خواهد بود یو مسکون ینقاط زراع

رضـا بـا   کانـال امـام   ،یکانال فلسف زیآبخ ةدر واقع حوز
 ابانیاست که خود خ يادیز ةدرصد در محدود 6 بیش

درصـد کـه    20 بیشرق و غـرب بـا شـ    يهاهتپ یاصل
نقطـه   نیـ ا دریاگر سامانه بارشـ  ندارند، یاهیپوشش گ

 قـه یدق 7تا  6که در حدود  آب ادیسرعت ز ،ردیقرار گ
 یتوپــوگراف نیحجــم آب در بــاالتر نیــا کشــدطــول ب

جـا  رسـد و آن یسـرخواجه مـ   دانیو م يتقاطع کالنتر
 يبا انـرژ  بیش ییاختالل و جابجا نیدرصد امین بیش

آب از کانـال خـارج    یزدگـ نقطه برسد، پس نیباال به ا
. کانال سـرخواجه تـا   آب سخت است تیشود و هدایم

 بیبـا شـ   آبـاد سـالم اۀگذر بـه رودخان ریز یفلسف کانال
 نیـ دست آب بـه ا باال يدرصد است با قدرت و انرژ مین

است چون  نییپا اریرسد و زمان خروج آن بسینقطه م
در ، کنـد یکم است آب شـروع بـه پـس زدن مـ     بیش

 بیشده که با شـ هیتعب یکانال یراه فلسفرهاچ یخروج
نـال متناسـب   کا نیـ آن متناسب باشد ابعـاد ا  یخروج

کانـال بـا توجـه بـه      نیندارد و ا ناسبم بیاست اما ش
 عـدد  2 یفلسـف  ۀ. منطقدهدیابعاد آن جواب نم بیش

 متـر  یلیم 20/1 زیبا ابعاد و سا يگذارکانال دارد و لوله
کند یرا جمع م يرینص دیباال و شه رانمهریبوده و آب ا

 سال قبل و متناسب با تپـه  30کانال متعلق به  نیکه ا
آب آن باال بوده  جذبسابق بوده که  يرضاامامخیابان 

متناسـب بـا   و  دهیو اکنون جذب آب به حد صـفر رسـ  
  شرایط فعلی نمی باشد.

وقـوع   زانیـ ، مهـا  سازمان جنگل يهابر اساس آمار
داشته اسـت. بـر اسـاس     یشیافزا يروند رانیدر ا لیس

، مراتـع و  ها منتشر شده توسط سازمان جنگل يهاآمار
تا شـش ماهـه    1330سال  يکشور از ابتدا يدارزیآبخ

 لیفقـره سـ   359هزار و  ، در مجموع شش95اول سال 
 نیـ ا يهـا طـور کـه در آمار   رخ داده است. آن رانیدر ا

 30در دهـه   رانیـ ا يهـا  لیشده، تعداد س دیسازمان ق
 179، در سراسـر کشـور   1339تا  1330از سال  یعنی

ـ  بـا  40 ۀرقـم در دهـ   نیمورد بوده است. ا  20از  شیب
مـورد   215قبل بـه رقـم    ۀنسبت به ده شیدرصد افزا

 404شاهد وقـوع   50 ۀدر ده رانیا است. دهیرس لیس
 89شـاهد رشـد    70 ۀبـوده اسـت. در دهـ    لیفقره سـ 

. در میهـا ماقبـل بود  ۀنسبت به ده لیوقوع س يدرصد
در کشـور   لیتعداد دفعات وقوع س 80و  70، 60ۀدهه

، دو 231هـزار و   کیـ ه بـ  بیبه ترت يتصاعد يبا رشد
اسـت. بـر    دهیفقـره رسـ   581هزار و  کیو  97هزار و 

ــه در آمار ــااســاس آنچ ــردآور يه ــازمان  يگ شــده س
ماهـه   6تـا   90سـال   يشـده از ابتـدا  درج يهـا  جنگل

رخ داده  رانیـ در ا لیمـورد سـ   552، 94سـال   يابتدا
 ییایـ از بال یکـ یبه عنوان  لیس به همین ترتیب است.

دهـد  یرخ مـ  هـا رودخانـه  انیـ طغ که به شکل یعیطب
چنـد   باشـد. یهم مـ  یانسان لیدال يخالف قبل، دارابر

 ۀو بـه گفتـ   يگریپس از د یکی ها لیاست که س یسال
 یعـ یبازگشـت طب  يها زودتر از دوره یلیکارشناسان خ

ن هـا ج خیتـار  يها لیس نی. بزرگتروندندیپ یبه وقوع م
ز دارد و ا یعیوســ یاگرچــه گســتردگ ریــاخ ةدر هــزار

را در بـر   نیمتعدد در شمال اروپا تا شرق چ يهاکشور
 ریـ سـال اخ  کصـد یاست کـه در   نیاما نکته ا ردیگ یم
ن هـا ج يهان در کشـور هـا ج رانگـر یو يهالیس شتریب

 وستهیبه وقوع پ ایآس در ژهیوه در حال توسعه ب ایسوم 
و هـزاران نفـر را بـه کــام مـرگ کشـانده اسـت. وجــه       

 بیـ و تخر یافتگیـ نوسعهت هاکشور نیا یمشترك تمام
از  یکـ یاسـت کـه    یاهیـ و پوشش گ نیگسترده سرزم

 لیـ بـه دل  امـروزه  .دیـ آیبه شـمار مـ   لیوقوع س لیدال
 لینقـاط کـه قـبالً سـ     ياریدر بسـ  هیرویب يهادخالت
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 تیـ . فعالشود یمشاهده م یبزرگ يهاانیطغ آمده، ینم
 شیرا افـزا  لیبشر به چنـد صـورت احتمـال وقـوع سـ     

در  يسـاز  بـه سـاختمان   تـوان  یجمله مـ ن. از آدهد یم
از آن  ییهـا رود که مستلزم اشغال بخش یالبیدشت س

 شـود،  یرود مـ  یعـ یطب تیـ ظرفاست و باعث کـاهش  
 یالبیاز دشت سـ  يهامحدود بیترت نیاشاره کرد. به ا

ــان طغ ــکــه در زم ــز انی ــ ری ــر گســترده رود، یآب م  ت
باعـث کـاهش    نهـا ایو حذف گ ها ي. شهرسازگردد یم

. حجـم  شود یم یآب سطح شیو افزا ير آب نفوذمقدا
و از  دیـ افزا یمـ  انیـ طغ یطرف بر برزگ کیآب از  ادیز

 آورد یبه وجـود مـ   یرسوبات ش،یفرسا شیافزابا  یطرف
رود  یبسـتر اصـل   تیـ ظرف ها گذاشتن آن يکه با برجا

 یجیتـدر  ریمعمـوالً تـأث   شی. مـوارد پـ  ابـد ی یکاهش م
اغلب بـر اثـر    زیمهاجعو فا ینهاناگ يهالیس یدارند، ول

رغــم ی. علـ شــوند یمـ  جـاد ی، اهاو بنــد هاسـد  بیـ تخر
نـوع   ،یانسـان و  یعـ یطب لیـ بـه دال  هاالبیگسترش س

بـــه  یبســـتگ البیخســـارات ســ  لیمقابلــه و تعـــد 
د. دار ییو روسـتا  يشـهر  ةالزم در حوز يها رساختیز

ي هـا استا مدیریت بحران و افزایش شاخصدر همین ر
توانـد بـر کـاهش    ثري مـی آوري نقـش مهـم و مـؤ   تاب

ري در آوت ناشی از سـیالب داشـته باشـد. تـاب    خسارا
که در ایـن   یی استهازمینه سیالب متشکل از شاخص

گیـرد. طبـق   مـی مدل مفهـومی مـورد سـنجش قـرار     
 یدهنقش سازمان یبررسي هاي نظري مؤلفههابررسی

نقـــش و  يســـازبـــه منظـــور شـــفاف یو همـــاهنگ
رسـانی اطالعـات   روز به، داز افرا کیهر  يها تیمسئول

، تهیه و هاريیپذ)و آسیب البیمخاطرات (س مربوط به
 يهـا سـتم یس جـاد یا، ريیي خطرپـذ هاابییتسهیم ارز
 آگـاهی ي، اضطرار تیریمد يهاتیو قابل عیهشدار سر

ي جمعیـت گرفتـار در   هـا مرکز برنامه بازسـازي از نیاز 
از  محافظـــت، هـــاو اطمینـــان از مشـــارکت آن ایـــبال
و عوامل طبیعی به منظـور کـاهش اثـرات     هابوم ستیز

بودجـه و   تخصـیص ، و سازگاري بـا تغییـر اقلـیم    ایبال
درآمـد و  ي کـم هاداران، خانوادهانگیزه براي خانه جادیا

ــرما   ــراي س ــی ب ــش خصوص ــاهش  هیبخ ــذاري در ک گ
انین ســاخت و ســاز قــانونی و قــو اعمــال، ريیپــذخطر

بـراي   مـن یي اهـا زمـین  ییزمین و شناسا زيیربرنامه
 جـاد یگذاري در زمینـه ا هیسرماو  درآمد شهروندان کم

نظیـر سیسـتم    ريیخطرپـذ  ةدهنـد کـاهش  يهاربنایز
بـه   پـژوهش در این  هازهکشی  طوفان و نگهداري از آن

آوري ي مستقل و نقش آن بر میزان تابهاعنوان متغیر
ورد بحـث و بررسـی قـرار    شهري در مقابل سـیالب مـ  

در دو بخش توصـیفی   این پژوهشي هایافتهگیرند.  می
ر همـین راسـتا در بخـش    و تبیینی ارائه شده اسـت؛ د 

ي دموگرافیــک مربــوط بــه   هــا توصــیفی شــاخص 
عد جنسیت، سابقۀ کاري، تحصـیالت،  پاسخگویان در ب

 کاري مشخص شده است وضعیت تأهل و میزان سابقۀ
در بخش تبیینی فرضیات مربوط به سـنجش میـزان    و
آوري شهري و نقـش  ي تابهاصمیت هریک از شاخاه

ــیال آن در  ــاطرات طبیعی(س ــدیل مخ ــاهش و تع ب) ک
  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  

   
  : نگارنده)(منبع فیکاي دموگرهاشاخص ي توصیفیهایافته: 1جدول 

  درصد   فراوانی  تاهل  درصد   فراوانی  جنسیت 
  %95  365  متاهل  %82  317  مردان
  %5  18  مجرد  %18  66  زنان

  درصد   فراوانی  تحصیالت پاسخگویان  درصد   فراوانی  سابقه کاري
  %43  164  کارشناسی  %6  24  سال5کمتر از 

  %48  186  کارشناسی ارشد  %40  155  سال15تا5
  %9  33  دکتري  %47  176  سال30تا15

  %100  383  مجموع  %7  28  سال 30بیشتر از 
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ي دموگرافیـک  هاي حاصل از شاخصهایافتهطبق 
نخبگــان ارشناســان، مســئوالن مربوطــه و کدر بخــش 
عـد جنسـیت   مشخص شـده اسـت کـه در ب   دانشگاهی 

% 95هـل  عـد وضـعیت تأ  % زنان، در ب18% مردان و 82
ــل و  ــرد، در ب5متاه ــیالت  % مج ــد تحص % داراي 43ع

% داراي مدرك کارشناسی ارشد 48مدرك کارشناسی، 
عـد  یت در بهاند و درنهامدرك دکتري بود% داراي 9و 

% 47سـال،  15تا5% 40سال، 5% کمتر از6کاري  قۀساب
را  کـاري خـود   % سابقۀ7یت ها% و درن47سال 30تا15

طورکـه در  همـان نـد.  هاسـال اعـالم نمود   30بیشتر از 
نتـایج   ،عنـوان شـد، در بخـش تبیینـی     هاابتداي یافته

قبـل از   ون فرضـیات ارائـه شـده اسـت.    مربوط به آزمـ 
ــبا اتیآزمــون فرضــ ــپارامتر تیوضــع دی ــو  کی ــا  ای ن

 لیـ دل منیبودن آن مشـخص شـود. بـه هـ     کیپارامتر

پـژوهش قـرار    نیا يهاهیکه در فرض يهاریمتغ یتمام
 کیابتدا به لحاظ پارامتر رند،یاست مورد آزمون قرار بگ

آزمـون   تیـ هاو در ن رندیگیمورد سنجش قرار م نبود
ــا و ــیمتناســب ب ــپارامتر یژگ ــودن و  کی ــب ــودن  ای نب

مسـتلزم   کیـ شـود. آمـار پارامتر   یانتخاب م هارییمتغ
ــ کــه از آن  يدر مــورد جامعــه ا  یئهــافــرضشیپ

: 1388  منصـورفر، ( باشد یصورت گرفته م يریگ نمونه
از آزمـون پیرسـون   ترتیب در این مقاله  به همین). 36

 هـا سنجش میزان همبستگی هریـک از شـاخص  جهت 
در همچنـین   با مؤلفۀ تاب آوري اسـتفاده شـده اسـت؛   

، هـا داده عیعالوه بر اثبات نرمال بودن توزپژوهش  نیا
 قیــاعتبــار پــژوهش از طر یمقــدمات ۀمطالعــ کیــدر 
آزمـون آلفـا    قیـ پـژوهش از طر  ییایـ و پا یعامللیتحل

  قرار گرفته است.  دییأکرونباخ مورد ت
  

  اتیفرض آزموني حاصل از ها: یافته2 جدول
  میزان همبستگی  سطح معناداري  فرضیه  ردیف

با  از افراد  کیهر  يها تینقش و مسئول يسازبه منظور شفاف یو هماهنگ یدهنسازمابین   1
  237/0  003/0  آوري همبستگی معناداري وجود دارد. تاب

با  ريیي خطرپذهاابیی، تهیه و تسهیم ارزها ريیپذبه روزرسانی اطالعات و آسیببین   2
  307/0  000/0  آوري همبستگی معناداري وجود دارد.  تاب

ي با تاب آوري همبستگی اضطرار تیریمد يهاتیو قابل عیهشدار سر يهاستمیس جادیابین   3
  749/0  024/0  معناداري وجود دارد. 

و اطمینان از مشارکت  ایي جمعیت گرفتار در بالهابازسازي از نیاز ۀآگاهی مرکز برنامبین   4
  563/0  014/0  آوري همبستگی معناداري وجود دارد. با تاب هاآن

  731/0  000/0  با تاب آوري همبستگی معناداري وجود دارد.  هابومستیمحافظت از زبین   5

درآمد و بخش خصوصی ي کمهاداران، خانوادهانگیزه براي خانه جادیخصیص بودجه و اتبین   6
  474/0  000/0  آوري همبستگی معناداري وجود دارد. با تاب

  694/0  006/0  همبستگی معناداري وجود دارد.  آوري با تاب اعمال قوانین ساخت و ساز قانونیبین   7

 با تاب آوري ريیخطرپذ ةدهندکاهش يهاربنایز جادیزمینه ا رگذاري دهیسرمابین   8
  583/0  001/0  همبستگی معناداري وجود دارد. 

  
ـ   دسـت آمـده از آزمـون همبسـتگی     هطبق نتـایج ب

و تفسـیر   پیرسون که در پیوستار پارامتریک قابل انجام
با میـزان   هااست، مشخص شده که بین تمامی شاخص

آوري شـهر در مقابـل سـیالب از دیـدگاه نخبگـان      تاب
ــود دارد.   ــاداري وج ــتا همبســتگی معن ــین راس در هم

ــین   ــه ب ــور و  یســازماندهمشــخص شــده اســت ک ام
 جــادیا، مربـوط بــه افـراد   يهــاتیمسـئول  يســاز شـاق 

ي، اراضـطر  تیریدهنده جهـت مـد  هشدار يهاستمیس
ــه  جــادیبودجــه و ا تخصــیص ــراي خان ــزه ب داران، انگی

قـوانین سـاخت و سـاز     اعمـال ، درآمـد  هاي کمخانواده
بـراي شـهروندان    مـن یي اهـا زمـین  ییقـانونی شناسـا  

 ريیخطرپـذ  ةدهنـد کاهش يهاربنایز جادیا، درآمد کم
ــی  ــتم زهکش ــر سیس ــال، نظی ــوان اعم ــوز نیق  ةدر ح

مرکـز   آگاهی، عیو عوامل طبی هابومستیمحافظت از ز
 بهو  ایي جمعیت گرفتار در بالهابازسازي از نیازۀ برنام
نقاط  تیجامع از وضع ۀنقش هیاطالعات و ته یرسانروز
معنـاداري   آوري شـهري رابطـۀ  با میزان تاب ریگ لیس

ســتگی، ســطح   وجــود دارد.  مــالك ســنجش همب   
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% 5که در تمامی موارد کمتـر از   معناداري آزمون است
همچنـین میـزان همبسـتگی در     اسـت؛  دست آمـده هب

آزمون فرضیات بر اساس سه سطح قابل تفسـیر اسـت.   
همبسـتگی ضـعیف، بـین     3/0درهمین راستا کمتـر از  

همبستگی  6/0همبستگی متوسط و باالتر از  6/0تا3/0
ـ    وجـود دارد.   هابین متغیر قوي دسـت  هطبـق نتـایج ب

آمده از جدول فـوق، بیشـترین میـزان همبسـتگی بـا      
ــین  749/0 ــادیاب ــتمیس ج ــاس ــر  يه ــدار س و  عیهش
ي و کمتـرین  آوربا تـاب  ياضطرار تیریمد يها تیقابل

بـه   یو همـاهنگ  یدهسازمانبین  237/0همبستگی با 
از  کیـ هـر   يهـا تینقش و مسئول يسازمنظور شفاف
  .دست آمده استهي بآورافراد  با تاب

  
  يریگ جهیو نت يبند جمع

گـان بعـد از هـر    گربا توجه به وضعیتی کـه شـهر   
 يهـا نهیابعاد و زمکند باید گفت که سیالبی تجربه می

در برابـر   يآوربهبـود تـاب   ۀنـ یدر زم یتیریمختلف مد
عوامــل  ي اقتصــادي،هــا، مؤلفــهالزم يهــازیرســاخت

در کـاهش خسـارات    ینقش مهمـ  یو فرهنگ یاجتماع
از  يریشـگ یکـاهش و پ  يهامذکور دارند. برنامه يایبال

 هااسـت کـه کشـور    ییهـا استیز جمله سا عیبروز فجا
 ا،یـ شان در برابـر بال جامعه تیتوان و ظرف شیافزا يبرا

اسـت   یاز جمله مخـاطرات  البیبه دنبال آن هستند. س
آوري به دلیل پـایین بـودن تـاب    ریاخ يهاکه در سال

 يبــر جــا شــهر گرگــاندر  يادیــخســارات ز شــهري،
وقـوع   تـوان از ینمـ  کـه نیـ گذاشته است. با توجه بـه ا 

 یابیـ توان بـا ارز یم یکرد، ول يریجلوگ البیرخداد س
 ،یاحتمـال  طـرات در برابر خ ریپذبینقاط تاب آور و آس

ایـن   را کاهش داد. البیاز س یاثرات ناش يادیتا حد ز
گـان  گر درحالی است که طبق دیدگاه نخبگان در شهر

گـان  گر آوري در شـهر در زمینه تقویت و افزایش تـاب 
 يآورتـاب ورت نگرفتـه اسـت.   عملی صـ اقدام علمی و 

به عنوان مقاومـت   الب،یدر برابر س يشهر يهاستمیس
 لیوارده از جانب سـ  يهابیسآدر برابر  هاستمیس نیا

نرمـال   طیبهبود و بازگشت به شرا يبرا هاآن ییو توانا
. بـا توجـه بـه    شـده اسـت   فیتعر البیپس از وقوع س

نگـرش   کـه تـوان گفـت   رفته مـی گي صورتهاارزیابی

 ،یآگـاه افـزایش   ،سـازي توانمند ،شـهروندان  یاجتماع
به صورت  ياقتصاد يهاتیداوطلبانه، حما يهاتیفعال

ي هــا، سیســتمنیقــوان عمــالا ،يدهــاو ن یمردمــ
موجود از جملـه   يها رساختیزتقویت و  هشداردهنده

 يآورتـاب  زانیـ م فیکه در کم و ک است ییها شاخص
از جملــه  یعــیطبدر مقابــل مخــاطرات  گرگــانشــهر 

ر چنـد سـال اخیـر    متاسـفانه د . اسـت اثرگذار  البیس
، هـا رویـه در حواشـی رودخانـه   ي بـی هاساخت و سـاز 

ي بومیان منطقه هاتخریب منابع طبیعی و حق مالکیت
سـبب کـاهش    هاو حواشی جنگل هادر اطراف رودخانه

اسـت. جـاري   آوري شهر شـده  هرچه بیشتر میزان تاب
تـردد هـم یکـی دیگـر     ي پرهاشدن سـیالب در مسـیر  

گرگان است که ریشه در  آوري شهرعوامل کاهش تاب
در دارد. نبود سیستم زهکشی اصولی در شـهر گرگـان   

بــه منظــور  یو همــاهنگ یدهــراســتا ســازمان نیهمــ
ــفاف ــاز ش ــئول  يس ــش و مس ــاتینق ــر  يه ــه از  کی

الب، بـه روز رسـانی اطالعـات    یشهروندان در زمان سـ 
، تهیه و هاريیپذو آسیب )بالی(س مربوط به مخاطرات

ــهیم ارز ــتس ــاابیی ــذه ــاخص ا ري،یي خطرپ ــادیش  ج
 تیریمــد يهـا تیـ و قابل عیهشـدار سـر   يهـا  سـتم یس

ي هـا بازسـازي از نیاز  ۀآگـاهی مرکـز برنامـ    ،ياضطرار
، هـا و اطمینـان از مشـارکت آن   ایجمعیت گرفتار در بال

و عوامـل طبیعـی بـه منظـور      هابومستیمحافظت از ز
و سازگاري با تغییر اقلیم، تخصـیص   ایبال کاهش اثرات

ي هـا انگیزه بـراي خانـه داران، خـانواده    جادیبودجه و ا
گـذاري در   هیدرآمد و بخش خصوصـی بـراي سـرما   کم

انین ساخت و ساز قانونی اعمال قو ري،یپذکاهش خطر
بـراي   مـن یي اهاینزم ییزمین و شناسا زيیرو برنامه
گذاري در زمینه هیاسرم تیهادرآمد و درنان کمشهروند

ــذ ةدهنــدکــاهش يهــاربنایز جــادیا ــر  ريیخطرپ نظی
در شـهر   هـا طوفـان و نگهـداري از آن   سیستم زهکشـی 

شهر گرگان در مقابـل   يآورتاب زانیتواند م یگرگان م
 اگـر در شـهر  . دیـ نما تیـ تقو يادیـ را تاحـد ز  البیس

ي مـدیریت بحـران   هاگرگان مسئوالن مربوطه سیاست
د، قطعـا بـه   جوامع محلی سوق دهنرا به سمت تقویت 

یابـد.  آوري شهري افزایش مـی میزان قابل توجهی تاب
دسـازي  ناین مهم نیاز به حمایت اولیه از بومیـان، توانم 
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 ازار دادن امکانـات و اختیـارات الزم را   اختیـار قـر   و در
ي هـا در کنـار مؤلفـه  . ي ذیـربط دارد هـا سوي سازمان

 تیریمـد ه تـوان گفـت کـ   و زیرسـاختی مـی  اقتصادي 
از مهـم   یکـ ی یاجتمـاع  يهـا هیو سـرما  یجوامع محل

اسـت کـه    گرگـان  در شـهر  يآورتاب يهامقوله نیتر
کمتر مـورد  که دارد،  ییو ضرورت باال تیرغم اهمیعل

 يهادهان لیتشک ،يسازفرهنگتوجه قرار گرفته است. 
 تیدر تقو ینقش مهم ،یآموزش و آگاه جیترو ،یمردم

ــرما ــاع هیس ــددارد یاجتم ــا م ــاز طر تیری؛ متعاقب  قی
 قیـ از طر تیریتر از مـد همـواره اثرگـذار   یجوامع محل

و  ی، چراکـه در صـورت آگـاه   است یدولت يهاسازمان
ــ   ــع محلـ ــناخت جوامـ ــش الزم، شـ ــاز ن یدانـ و  ازیـ

و  یدولتـ  يهـا اناز سـازم  شتریساکنان، ب يها خواسته
شده در ي انجامهاه به بررسیبا توح. است یرونیافراد ب

د مردمـی وجـود   هـا مورد مطالعه هیچگونـه ن  قطۀن 30
نداشته است که در مقابل سیالب به صورت داوطلبانـه  
وضــعیت بحرانــی را مــدیریت کننــد؛ درهمــین راســتا 
بومیان در زمان حوادث به دلیل واقف نبودن بر اصـول  

حران بیشـتر سـبب افـزایش خسـارات     اصلی مدیریت ب
امی هی جــامع و سیســتماتیک تمــشــوند. در نگــا مــی

ضـعف در  آوري به نوعی به هم وابسته و ي تابهامؤلفه
آوري تواند بـر رونـد کلـی تـاب    می های از این مؤلفهیک

ي الزم و هــاکــه زیرســاختاثرگــذار باشــد. تــا زمــانی
صــادي در شــهرگرگان تقویــت نشــود  ي اقتهــا مؤلفــه
ــزایش تــاب نمــی ــوان انتظــار اف ي هــاحــوزهآوري در ت

ــه طــو اجتمــاعی را داشــت.  ــم  ب ــدر ه ــال هرچق ر مث
شوند تـا زمـانی   ي اجتماعی و اقتصادي تقویت ها مؤلفه

ي هـا  الزم ازجملـه سیسـتم  ي هـا که بستر و زیرساخت
توان تـاب  سریع وجود نداشته باشند نمی هشداردهندة

این مهم نشان از آن دارد که آوري شهر را افزایش داد. 
ي اجتمـاعی، کالبـدي،   هاشاخص درشهر گرگان تمامی

کنـار هـم    دي و زیرسـاختی بایـد همزمـان و در   اقتصا
 ياقتصــاد يهــاتیــحما نیبــ نیــدر اتقویــت شــوند. 

 يخسـارات اقتصـاد   لیبودجه به دل نیمأو ت هاسازمان
ــورت پا ــدر ص ــ  داری ــش مهم ــودن نق ــزا یب  شیدر اف

شــهر  نینشــریبــه خصــوص در محــالت فق يآور تــاب
در شـهر   البیسـ  بیآسـ  نیشتریدارد. عمدتا بگرگان 

 هعـ جام نییپا طبقاتو  فیمربوط به اقشار ضعگرگان، 
ســت هارودخانــه ســال هیکــه در بســتر و حاشــ اســت

 يهـا سازمان قیاز طر یمال يهاتیحما ،سکونت دارند
-تـاب  شیدر افـزا  يثرؤنقش مهم و م یو دولت یمردم

 یقـانون  يهاوستیدارد. پ دهید بیشهروندان آس يآور
 و یتماعاج يهاساخت و ساز در کنار شاخص ةدر حوز
کننـده همـواره سـبب    نییتع یبه عنوان عامل ياقتصاد

در زمـان مخـاطرات    یو مـال  یجـان  يهابیکاهش آس
 تیـ شود. حفاظت و حمایم هاالبیاز جمله س یعیطب

عـدم   ةدر حـوز  نی، اعمـال قـوان  هـا بومستیاز ز یقانون
و  یبـه مسـکون   یعـ یاز منـابع طب  نیزم يکاربرد رییتغ

رودخانـه و در   یدر حواش هااز ساخت و ساز يریجلوگ
 زانیـ م يادیـ توانـد تـا حـد ز   یهمواره م عتیبستر طب

 شیافـزا  يادیـ حد ز را تا هاالبیدر مقابل س يآورتاب
رودخانه و منـاطق   ریاست که در مس یدرحال نیدهد؛ ا

تـا شـهر گرگـان همـواره      ارتیز ياز روستا ریگالبیس
و دن نظـم  رخوو برهم هیرویب يهاشاهد ساخت و ساز

 يهــاتوجـه بـه شـاخص    م؛یباشــ یمـ  عـت یطب لتعـاد 
که نقـش و اهمیـت آن در ایـن مقالـه مـورد      هشتگانه 

 زانیـ م افـزایش  يبـرا  یعـامل  گرفته اسـت،  یید قرارتأ
جـانی و   خسـارات  کـاهش  تیهاو درنشهري  يآور تاب
از مهـم تـرین    آوري بـه عنـوان یکـی   تـاب اسـت.   مالی
طبیعی ي ناشی از مخاطرات هاي کاهش آسیبهاروش

و عملیــاتی نمــودن آن در محــالت اســت کــه تقویــت 
ي هاتواند از زیانگیر شهر گرگان تا حد زیادي میسیل

ي مـدیریت  هالی و جانی جلوگیري و اجراي سیاستما
  بحران در استان را تسهیل و تسریع نماید. 

  
  ها دهاپیشن

کـاهش   ۀنـ یدر زم نـه یو هز يگـذار هیسرما تیتقو -1
 یزهکشـ  جـاد یاز جملـه ا  بالیاز س یخطرات ناش

از بستر روخانـه،   يحفاظت و نگهدار ق،یثر و عمؤم
رودخانـه   ریو نظارت مداوم در بستر و مس یروبهیال

  شهر گرگان
منـاطق و  با توجـه بـه ارزیـابی وضـعیت هریـک از       -2

آوري اطالعــات الزم ي میــدانی و جمــعهــا بازدیــد
 واجه و امام رضا داراي میزانمناطقی از جمله سرخ
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ســاله  کــه ایــن امــر هــر آوري پــایینی اســتتــاب
کند که زیادي را به بخش از شهر وارد می خسارات

ود مناطق مـذکور در بحـث تقویـت    شد میهاپیشن
  آوري در اولویت باشند.  تاب

توجــه بیشــتر ســازمان محــیط زیســت و دســتگاه   -2
ي هابه جلـوگیري از سـاخت و سـاز    قضایی نسبت

ــه در اطــراف رودخانــه بــی در شــهر گرگــان و روی
رخوران و هـا جلوگیري از تجاوز به حریم جنگـل نا 

  دره النگ
 یعـ یاز منابع طب رمجازیغ يهابرداشت جلوگیري از -3

شـهر   يهـا دخانـه از جمله شن و ماسه در بستر رو
 بیـ برخورد قاطع با عامالن تخر نیگرگان و همچن

  رمجازیجنگل و سازندگان غ
 ،یدولت يهاسازمان ياهنامهو تفاهم نیدر کنار قوان -4

عوامـل اثرگـذار در حفـظ     نیتـر از مهـم  گرید یکی
و  یمردمـــ يهـــادهان لیتشـــک ســـتیز طیمحـــ

 تیحفاظت و حما يداوطلبانه در راستا يها انجمن
 يهایژگیاز و یکیسفانه أ. متاست ستیز طیاز مح

ــال تو يهاکشــور ــش درح ــدم نق ــعه ع ــیآفرس  ین
ــادهان ــد یمردمـــ يهـ ــام از طر تیریو مـ ــتـ  قیـ

 قیـ از طر نیبـ  نیـ . در ااسـت  یدولتـ  يها مانساز
و  یمردمــ يهــادهان جــادیا لیو تســه يســازبستر

 یو قـانون  یمـال  ۀداوطلبانـه بـا پشـتوان    يهاانجمن
داشـته   ستیز طیدر حفظ مح يثرؤنقش مهم و م

 ریـ متاسـفانه در چندسـال اخ   نیبـ  نیـ باشند. در ا
بـه   سـت یز طیفعـاالن محـ   يهـا فترغم مخالیعل
و  هـا دهااز ن یو مـال  یقـانون  يهاانهنبود پشتو لیدل

ــن ــاانجم ــه نت يه ــهیدواطلبان ــ ج ــت  يثرؤم جه
گرگـان   در شهر ستیز طیمح بیاز تخر يریجلوگ

گـاه  برگـزاري کار نداشـته اسـت.    ارتیز يو روستا
گیر شهر گرگان آموزشی در محالت و مناطق سیل

تـرین  توانمندسازي جامعـۀ محلـی یکـی از مهـم     و
ل سـیالب مـی   ري در مقابآوي افزایش تابهاروش

یی از جملـه شـهرداري و   هـا تواند باشد که سازمان
  توانند در این امر پیشتاز باشند.  احمر میهالل

افـراد   یروانـ  يهاازیدر بخش شناخت ن يزیربرنامه -5
و  يهـــاو اعـــزام مـــددکاران حرف دهیـــد بیآســـ

 یو بهبـود حـاالت روحـ    تیروانشناسان جهت حما
 تـاب  شیافـزا  يهـا شاخص نیتریاز اصل یکی هاآن

از محـل   دهید بی. انتقال موقت افراد آساست يآور
و ارتبـاط   یعـاطف  تیـ حما گـر، یحادثه به محـل د 

و  يهــاتوســط مــددکاران حرف  هــااز آن مســتمر
 شیافـزا  يهـا راهکار نیتـر از مهم یکیروانشناسان 

از  یکـ یاست.  یو روان یبه لحاظ اجتماع يآوربتا
 يقوع حوادث نگهدارپس از و کیاستراتژ يهاخطا

) در محـل  یو روان ی(به لحاظ روحدهیدبیافراد آس
 گریبه مکان د دهید بیانتقال افراد آس ؛استحادثه 

و حــل  رفتنیجهــت پــذ هــاو مشــاوره دادن بــه آن
 يهاراهکار نیترماز مه یکیبوجود آمده  يها تنش

از  یعـ یدر مقابـل مخـاطرات طب   يآورتاب شیافزا
  .  است البیجمله س

دهنده هشـدار  يهـا سـتم یس يدر راستا يزیربرنامه-6
و  هـا و بستر رودخانـه  میدر حر البیجهت وقوع س

توانـد  یهشدار مـ  يهاریبه آژ هاریکردن مسزیتجه
 ییهـا ستمیاثرگذار باشد. س اریدر اقدام به موقع بس

 هـا البیسـ  ياضطرار تیریمد يهوشمند در راستا
ــی ــااز راهکار یک ــل يه ــتقودر  یو اساســ یاص  تی

و اقدام به موقع و  ینیبشیاست، چراکه پ يآور تاب
 يهـا بیآسـ  يادیـ پرخطر تاحـد ز  يهاترك مکان

 ؛دهــدیرا کــاهش مــ یو بــه خصــوص جــان یمــال
کننـده و  ینـ یب شیپ يهاستمیدر کنار س نیهمچن

به  دیبا يهاریهشداردهنده، اطالعات مربوط به مس
 يریکـارگ هبـ  قیـ مهـم از طر  نیـ شوند؛ ا یروزرسان

و  قـات یتحق ،یاطالعات هواشناس ،ییهوا يهانقشه
  .است ریپذامکان یدانیم يهایبررس
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