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Extended Abstract
Introduction
The intensity of flooding in different parts of the country or in other words in different
catchments, depending on climatic conditions, topography and other factors, such as: vegetation
varies from point to point. Existing studies based on hydrological statistics and flood events
show that the southwest and southeast are the most flood-prone parts of the country. According
to studies, about 40 small and large floods occur annually in all parts of Iran. Land leveling,
encroachment on rivers and canals, changes in the pattern of natural drainage and flooding in
urban areas; The roads will be flooded and the city's maintenance costs will increase. Natural
disasters, which are part of the process of human life and are increasing in number and diversity
every day, pose a major challenge to achieve sustainable development. In recent years,
considerable damages have been caused to the physical fabric of Tonekabon due to the floods
and its effects are mainly on the urban fabric around the main river of the city (Cheshmeh-Kileh
River). Therefore, the purpose of this article is to elaborate strategies that lead to increased
physical resilience against the flood of the Cheshmeh-Kileh River in Tonekabon.
Methodology
The present study uses a descriptive-analytical method. Therefore, prior to starting the SWOT
model steps, variables and indicators were extracted using previous researches in theoretical
foundations and then, the conceptual model was developed. Subsequently, using the Content
Validity Analysis (CVR) method, the essential variables and indicators were identified to be
analyzed using the SWOT model. The methodology of this research is a combination of
quantitative and qualitative methods that utilize GIS, AHP and SWOT softwares. Flood risk
simulation software (HEC_GEORAS) was used to map the flood risk in the fabric. Three flood
risk zones (river privacy, high risk, and medium risk zones) were then identified and then the
indicators and variables applied in the study were prioritized. These variables were extracted
from different sources and the validity of selected cases was determined and finally strategies
were applied to reduce the risk of flooding in the surrounding of Cheshmeh-Kileh River.
Results and discussion
Out of 7 indicators, 6 indicators were selected as land use indicators to increase the physical
resilience of Tonekabon city against floods, which can be identified in the next step using a
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hierarchical analysis model. Out of 10 variables, 7 variables were considered useful by urban
experts (municipality, Tonekabon water department and governorate) as functional variables to
increase the physical resilience of Tonekabon city against floods.
Since the impact of variables and indicators on the issue of physical resilience is not the same, it
is necessary to adopt strategies and policies according to their prioritization. To prioritize the
variables and indicators, using a hierarchical analysis model, two questionnaires were set
separately, one for the variables and the other for the indicators, as a matrix to compare them in
pairs, and with the help of a survey of 30 urban planning experts, their importance coefficient
was determined.
Conclusion
The results show that there is a coherent relationship between the physical structure in the
fabrics around the Cheshmeh-Kileh River in Tonekabon and the increasing physical resilience
of Tonekabon against flood. Therefore, by applying the principles and strategies formulated in
this article, we can improve the city's performance during floods through planning, designing
and implementing the appropriate fabric structure around the River.
Keywords: Physical resilience, flood, Cheshmeh Kileh river, Tonekabon city.
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چکیده
سوانح طبیعی که جزئی از فرآیند زندگی بشر به شمار میرود و هرروزه بر تعـداد و تنـوع آنهـا افـزوده میشـود،
بهعنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار مطرح میشـود .ازآنجاکـه طـی سـالهای اخیـر ،خسـارات
قابلتوجهی در اثر وقوع سیالب به بافت کالبدی شهر تنکابن واردشده است و اثرات آن بیشـتر بـر بافـت شـهری
پیرامون رودخانه اصلی این شهر (رودخانه چشمه کیله) میباشد ،بر این اساس هدف از تدوین ایـن مقالـه ،تبیـین
راهبردهای افزایش تابآوری کالبدی در برابر سیالب رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن میباشد .پژوهش حاضر از
روش توصیفی –تحلیلی بهره برده است .لذا پیش از شروع گامهای مدل سوات ،با استفاده از مطالعه پژوهشهای
پیشین در بخش مبانی نظری ،متغیرها و شاخصها استخراج گردیده و بر اساس آن مدل مفهـومی اولیـه تـدوین
گردید .در ادامه با استفاده از روش تحلیل روایی محتوایی ( ،)CVRمتغیرها و شاخصهای ضروری شناساییشده و
مبنای مدل سوات قرار میگیرند .روش این تحقیق ترکیبی از روشهای کمی و کیفی اسـت کـه از نرمافزارهـای
 AHP ،GISو  SWOTبهره گرفتـه اسـت .و هم نـین بـهمنظور پهنهبنـدی خطـر سـیل در بافـت از نرمافـزار
شبیهسازی جریان رودخانه ( )HEC_GEORASاستفاده گردید که بر این اسـاس سـه پهنـه خطـر سـیل تعیـین
گردید (حریم رودخانه ،پهنه پرخطر ،خطر متوس ) سـپس بـه اولویتبنـدی شـاخصها و متغیرهـای کـاربردی در
پژوهش ،پس از استخراج آنها از منابع مختلف و تعیین روایی موارد برگزیده پرداخته شـد و در انتهـا راهبردهـای
کاربردی برای کاهش خطر سیل در بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله ارائـه گردیـد .نتـایج تحقیـق نشـاندهنده
وجود رابطه منسجم بین ساختار کالبدی در بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکـابن و افـزایش تـابآوری
کالبدی شهر تنکابن در برابر سیالب است .بنابراین با کاربسـت اصـول و راهبردهـای تدوینشـده در ایـن مقالـه،
میتوان از طریق برنامهریزی ،طراحی و اجرای ساختار مناسب بافت پیرامـونی رودخانـه چشـمه کیلـه ،بـه بهبـود
عملکرد شهر به هنگام سیل دستیافت.
واژگان کلیدی :تابآوری کالبدی ،سیالب ،رودخانه چشمه کیله ،شهر تنکابن.
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مقدمه
شدت سیلخیزی در نقاط مختلف کشور یـا بـهعبارتدیگر در حوضـههای آبریـز مختلـف ،بـا توجـه بـه شـرای اقلیمـی،
توپوگرافیک و دیگر عوامل ،مانند :پوشش گیاهی از نقطهای به نقطه دیگر متفاوت میباشد .بررسیهای موجود بر اسـاس
آمارهای هیدرولوژیک و رخدادهای سیل ،نشان میدهد که مناطق جنوب غرب و جنـوب شـرق از سـیل خیزتـرین نقـاط
کشور میباشد .بر اساس مطالعات انجامگرفته ،ساالنه نزدیـک بـه  40رخـداد کوچـک و بـزرگ سـیل ،در اقصـی نقـاط
ایرانزمین به وقوع میپیوندد .تسطیح زمین ،تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها ،سبب رخداد تغییرات الگـوی زهکشـی
طبیعی و جاری شدن سیل در نواحی شهری؛ آبگرفتگی معابر و افزایش هزینههای نگهداری شهر میشـود .بـه گـزارش
پایگاه اطالعرسانی سازمان مدیریت بحران کشور ،در سیالبهای اسفندماه  1397و فروردین  1398در ایران 25 ،اسـتان
از  31استان کشور بهطور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچـار سـیل شـده و  235شـهر و  4304روسـتا تحـت تـأثیر
خسارات سیل قرارگرفتهاند .ازنظر خسارات جانی 78 ،نفر کشته و حدود هزار نفر زخمی و بیش از  10میلیـون نفـر تحـت
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این سیل قرارگرفتهاند .هم نین حدود  400هزار نفر تخلیه 40 ،هزار واحد مسکونی شهری و
روستایی نیاز به بازسازی کامل و  41هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیـر هسـتند .بـرآورد اولیـه نشـان
میدهد عمدهترین دالیل تخریب سیالبهای اخیر ،کاهش آبگذری رودخانهها بهواسطه تجمع رسوبات و عـدم الیروبـی،
شــدت و حجــم زیــاد بــارش ،ساختوســاز در حــریم رودخانــهها و کشــاورزی در حــریم رودخانــه بــوده اســت
( https://ndmo.ir/portal/homa/newsبازیابی شده در تاریخ فروردین  .)1398منطقه موردمطالعه (شهر تنکابن) ،منطقـه
نمونه گردشگری و دارای قابلیت مهمی در برنامهریزی و توسعه گردشگری است .اما در سالهای اخیـر ،بارهـا بـه سـبب
بروز سیالب مورد آسیب قرارگرفته که در برخی از موارد پیامدهای اقتصـادی ،اجتمـاعی –فرهنگـی و زیسـتمحیطی –
کالبدی داشته است .در بعد اقتصادی ،موجب تخریب مزارع کشاورزی و مساکن روستاییان شده است و در بعـد اجتمـاعی
–فرهنگی موجب تقویت احساس ناامنی و سرانجام به لحاظ زیستمحیطی و کالبدی بیشترین آسیبها را به همراه داشته
است ،بهطوریکه تغییر نامطلوب چشمانداز شهری ظاهری ،از بین رفتن درختان (حوضه آبریـز) ،تخریـب زیرسـاختهای
عمومی (شبکه معابر ،پل) ،آسیب به ساختمانهای پیرامون رودخانه چشمه کیله و غیره گردیده است .هم نـین در شـهر
تنکابن ،طی یک دهه گذشته بیش از سه سیالب بزرگ در محدوده رودخانه چشـمه کیلـه و حـوزه آبریـز آن رخداده کـه
خسارتهای مالی شدیدی در ابعا د مختلف بجای گذاشته است .آخرین مورد مربـوط بـه سـیالب زمسـتان  1397و بهـار
 1398میباشد که برآورد میزان خسارتهای مالی توس اداره آب منطقهای بیش از  170میلیارد تومان بوده اسـت (اداره
آب منطقه تنکابن ،گزارش برآورد خسارات سیالب در شهر تنکابن .)1398،ایـن مسـئله نشـان میدهـد عـدم توجـه بـه
آسیبپذیری شهر نسبت به سیالبهای گذشته ،سبب تکرار هزینهها و خسارتها در بازههای زمـانی کوتاهمـدت شـده و
شهر را از حالت تابآوری خارج کرده است .با تائید این فرضیه که نمیتوان سکونتگاههای شـهری را از حاشـیه رودخانـه
جابهجا کرد ،بلکه باید شرایطی را به وجود آورد که این سکونتگاههای در معرض خطر را تاب آور کرد.
امروزه عمدتاً شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکانهایی ایجاد یا بناشدهاند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض وقوع
انواع سوانح طبیعی و یا به دلیل پیشرفت تکنولوژی در معرض انواع سوانح انسانساخت هسـتند .نگـاهی کـه تـاکنون در
مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،نگاه مقابلهای و کاهش مخاطره بوده است .در این میان ،مفهوم تابآوری،
مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناختهها و عدم قطعیت بهکاربرده میشود (بهتاش و همکاران.)33 :1392،
امروزه تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده میشود؛ بهطوریکه دیدگاه غالـب از تمرکـز صـرف بـر کـاهش
"آسیبپذیری "بهسوی افزایش" تابآوری " در برابر سوانح تغییر پیداکرده است ( .)Cutter et al,2008:3در این میان
نوع نگرش به مقوله تابآوری و نحوه تحلیل آن ،ازیکطرف در چگونگی شناخت تابآوری وضع موجود و علل آن نقش
کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسـی قـرار میدهـد.
ازاینرو است که تبیین رابطه تابآوری در برابر تهدیدات و کاهش اثرات آن ،با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشـت و
تأکیدی که این تحلیل بر بعد تابآوری دارد ،از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت ( .)Mitchell,2012:3بـر ایـن اسـاس
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هدف از این پژوهش ،تبیین راهبردهای بهینه در جهت افزایش تابآوری کالبدی بافت پیرامون رودخانه چشـمه کیلـه در
زمان وقع سیل میباشد.
صفاری و همکاران ( )1390در پژوهشی تحت عنوان ،ارزیابی آسیبپذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فازی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و آماری و با تأکید بـر نگـرش سیسـتمی
است .معیارهای موردبررسی جهت ارزیابی آسیبپذیری شامل حریم مسیلهای رودخانه ،ساختار ،جهـت و عـرض شـبکه
ارتباطی ،کاربری زمین ،تراکم ساختمانها و توان کلی دفع سیالب منطقه اسـت .و بـا بهرهگیـری از دادههـای بـارش از
ایستگاه های مستقر در منطقه موردنظر و منطقه مجاور به تحلیل روند تغییرات نزوالت جوی پرداخته و حداکثر آبدهی هر
حوضه از طریق روش استداللی و به کمک منحنیهای شـدت ،مـدت ،فراوانـی ایسـتگاههای مهرآبـاد و سـعدآباد بـرای
دورههای  25و  50ساله محاسبه گردید .و درنهایت نتایج پژوهش نشان داد که منطقه  3مستعد خطـرات ناشـی از سـیل
است و رعایت نکردن حریم مسیل ،کم بودن مقاومت ساختمانها ،ضریب رواناب باال در مناطق مسکونی ،تراکم و تعـداد
طبقات باال و کمعرض بودن شبکه ارتباطی بیشترین اهمیت در آسیبپذیری منطقه را دارد و بیش از  12درصد از منطقه
موردمطالعه کامالً آسیبپذیر است .میرزاعلـی و همکـاران ( )1397در پژوهشـی تحـت عنـوان ،سـنجش ابعـاد کالبـدی
تابآوری جوامع روستایی در مواجهه باسیل در حوضه آبخیز گرگان رود به بررسی تغییر نگرش از کاهش آسیبپذیری به
افزایش تابآوری در استان گلستان و در حوزه رودخانه میپردازد .نتایج بررسیها درزمینه مخاطرات طبیعـی ایـن اسـتان
نشان میدهد که  215روستای آن ،در معرض خطر دائم سیل قرار دارند .اگرچه طی سالهای اخیر در ایـن اسـتان غالبـاً
تدابیری با رویکرد کاهش آسیبپذیری و با تأکید بر ابعاد کالبدی روستاها اتخاذشده ولی از منظـر سـنجش تـابآوری در
مواجهه با مخاطرات سیل ،از بعد کالبدی نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است .لذا ،هدف از این تحقیق تعیین و سـنجش
رابطه بین عوامل و مؤلفههای کالبدی و میزان تابآوری جوامع روستایی در مواجهه با مخاطرات سـیل در حوضـه آبخیـز
گرگان رود است .این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده و به روش توصیفی  -تحلیلی انجامگرفته است .جامعه آماری
شامل  106روستا با تعداد  22942خانوار است که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و تصادفی در کنار بهرهمندی
از فرمول کوکران ،تعداد  31روستا با  318خانوار بهعنوان حجم نمونه تعیین شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد هرچقـدر
فاصله بافت و کالبد روستا از رودخانه بیشتر باشد ،میزان تابآوری روستائیان نیز افـزایش مییابـد .ایـن امـر در خصـوص
تابآوری اجزای کالبدی روستا ازجمله فاصله واحدهای مسکونی ،مزارع و باغات و نیز سـایر مسـتغالت تـا رودخانـه نیـز
صادق است .هم نین ،معابر روستایی با بهبود کیفیت پوشش معابر ،به همراه افزایش طول کانیوو و جدولکشی ،میتوان
شاهد کاهش آسیبپذیری و متعاقباً موجب بهبود تابآوری کالبدی روستاها بود .گفتنی است ،با افزایش عمـر مسـاکن از
میزان تابآوری خانوار روستایی کاسته میشود .بهطوریکه ،احداث خانههای نوساز و توجه به طرحهای بهسازی مسکن و
اقدامات مقاومسازی بنا میتواند تابآوری آنها را در برابر مخاطرات سیل بهبود بخشد .برتیلسون1و همکـاران ( )2018در
مقالهای تحت عنوان تابآوری سیالب شهری-شاخصهای چندگانه برای ادغام تابآوری در برابر سیالب به برنامـهریزی
شهری میپردازد ،همانند  -1سنجش توانایی یک سیستم زهکشی برای مقاومت و ارائه خدمات خود بـهطور مـداوم و در
طول زمان -2،توانایی یک منطقه شهری برای بازیابی خود پس از خسـارات سـیل  -3و هم نـین قابلیـت سیسـتمهای
شهری برای تخلیه رواناب ناشی از سیالب .درنتیجه این مقاله نشـان میدهـد کـه چگونـه تـابآوری سـیل را میتـوان
مدلسازی کرد و با استفاده از یک شاخص چند معیاری به نام شاخص فضـایی تـابآوری سـیالب شـهری بـه آن مـدل
دست یافت .این شاخص با نتایج منسجم و سازگار در ساحل رودخانه دونا در ریـودوژانیرو مـورد آزمـایش و تحقیـق قـرار
گرفت .چهار سناریو متفاوت تهیهشده است -1:وضعیت کنونی (وضع موجود) -2وضعیت فعلی با توجه به اقدامات کنتـرل
پایدار سیالب -3یک وضعیت آینده با زیرساختهای مشابه امروز -4وضعیت آینده با اقدامات کنترل سیل در نظر گرفتـه
است .گریشما و مانوجی )2016(2در مقالهای تحت عنـوان تـابآوری حـوادث در شـهرهای در معـرض آسـیب از طریـق
1. Bertilsson
2.Greeshma & Manoj
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توسعه واحدهای همسایگی .در این مقاله ،چارچوب موجود در مدیریت حوادث را بـه دودسـته تقسـیم نمودنـد -1:قـانون
مدیریت حوادث در سطح ملی -2ساخت شهرهای تاب آور .این مقاله دنبالهروی رشته شهرسازی است و به دنبال تعریـف
مفهوم تابآوری در برابر حوادث ،برای تقویت تابآوری کالبـدی در شـهر چنـای میباشـد .اسـتفاده از منـابع طبیعـی در
مواجهه با جمعیت رو به افزایش ،فشار زیادی بر سیستمهای مختلف طبیعی ایجاد میکند .خطـوط فکـری موردتوجـه در
این مقاله ،قوانین ساختمانی و برنامهریزی کاربری زمین ،محافظت از زیرساختها و ارتقای آنها ،حفاظت از محی زیست
و تقویت اکوسیستمها ،محافظت از امکانات بهداشتی و آموزشی و هم نین آمادگی مؤثر و سریع در هشدار و پاسـخگویی
است که موردبررسی قرارگرفته است .هدف از این تحقیق ،ایجاد یک چارچوب برای استراتژیهای مورداسـتفاده هماننـد:
یک برنامه پاسخگویی (واکنش) اضطراری و ایجاد یک طرح کلی طراحی برای تاب آور شـدن شـهرها از طریـق توسـعه
واحدهای همسایگی محله است .پس از تجزیهوتحلیل دقیق از یک موردمطالعه ،محوطه نمونـه  Chepaukبـرای نشـان
دادن طرح موردتوجه قرار گرفت ،با توجه به عوامل مختلف کالبـدی ماننـد اسـتفاده از زمـین ،فضـاهای بـاز ،شـبکههای
ارتباطی ،زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی ،تراکم ساخت ،محی زیست و مکـانیزم پاسـخ اضـطراری .رنالـد1و همکـاران
( )2018در مقالهای تحت عنوان بهسوی مدل انطباق پایداری و تابآوری شهر برای شهرهای مستعد خطر سیل :مطالعـه
موردی منطقه جاکارتا ،به تبیین یک مدل سازگاری تابآوری شهر با حادثه طبیعـی سـیل بـرای تحقـق پایـداری شـهر
جاکارتا میپردازد .بر اساس نتایج تحلیل موقعیت ،از مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .چهار عامـل مـؤثر بـر
مدل انطباقی تابآوری در شهرهای مستعد حوادث طبیعی در شهر جاکارتا عبارتاند از :نوآوریهای تکنولوژیکی ،کـاهش
و انطباقپذیری حوادث ،تنظیم فضایی .نتایج پژوهش نشان داد ،برای شکل دادن به یک شهر تاب آور ،راههای تابآوری
موردنیاز است .راههای مؤثر تابآوری که در شهر جاکارتا اجرا میشود ،اجرای مدیریت فضـایی مـنظم ،افـزایش ظرفیـت
سازگاری جامعه و سیستمهای شهری پویا و برنامهریزیشده برای تحقق بخشیدن به پایداری و تابآوری شهری است.
ازآنجاکه طی سالهای اخیر ،خسارات قابلتوجهی در اثر وقوع سیالب به بافت کالبـدی شـهر تنکـابن واردشـده اسـت و
اثرات آن بیشتر بر بافت شهری پیرامون رودخانه اصلی این شهر (رودخانه چشمه کیله) میباشد ،لذا هدف اصلی در مقالـه
حاضر ،تبیین و اولویتبندی متغیرها و شاخصهای مطرح و هم نین تبیین راهبردهای کلیدی بهمنظور تقویت تـابآوری
کالبدی بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن در برابر اثـرات سـیالب میباشـد .نـوآوری خـاص ایـن تحقیـق،
استفاده از روش پهنهبندی خطر سیل بـا کمـک نرمافـزار ،HECGEO_RAS2بـهمنظور تعیـین محـدودهای از بافـت
شهری که تحت تأثیر خطر سیل قرار میگیرد و دستیابی به راهبردهای مؤثر افزایش تابآوری در برابر سیل با توجـه بـه
این نوع پهنهبندی است.
مبانی نظری
در برنامهریزی راهبردی الزم است برای تدوین راهبردهای نهایی ،همه عوامل بهمثابه بخشی از روند ابن نوع برنامهریزی
در چارچوب مدل سوآت در نظر گرفته شوند (گلشیری اصفهانی و سرایی .)76 :1389،بر همین اساس ،الزم است برای در
نظر گرفتن همه متغیرها و شاخصها جهت تدوین راهبردها ،نظریهها و تحقیقات پیشین در دو بخـش موردمطالعـه قـرار
گیرند .نخست مطالعه حول موضوع تابآوری کالبدی و دوم مطالعه پیرامون سیل و تأثیر این دو بر یکدیگر که درنهایـت
در قالب یک مدل مفهومی اولیه ارائه میشود .تابآوری اقدامی مجرد و مقطعی پس از وقوع بحران نیست بلکـه ویژگـی
ذاتی هر سیستم شهری است که بایستی واجد آن باشد و ویژگیای است که توصـیف میکنـد کـه یـک سیسـتم چقـدر
اختالل را بدون از دست دادن ساختار و عملکرد اصلی ،میتواند جذب کند (قدیری و همکاران .)1390،امـروزه تـابآوری
بهجای اینکه تنها بهعنوان یک مفهوم با یک تعریف بیان شود ،بهعنوان شیوه تفکـر شـناخته میشـود ( Folke,2006:
 .)254دستیابی به تابآوری در برابر سیالب نیازمند اقداماتی در محی اطراف رودخانه است .اقداماتی هم ون زهکشـی
1. Renald
 .2نرمافزار مهندسی عمران – آب
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مناطق پست و کم ارتفاع ،حف برکههای دائمی ،ایجاد مخازن جمعآوری آب ،کف سازی نفوذپذیر و کمربند سـبز ،ایجـاد
مدخل فاضالب ،الی روبی رودخانه ،تنظیم زمان تمرکز روانابها در یک نقطه (لقایی و همکـاران .)18-10 :1388،البتـه
تشدید آسیبپذیری در برابر سیالب و فاصله گرفتن از تابآوری ،ناشی از دخالت انسانی و ساختوسـاز بـدون توجـه بـه
شرای بستر طبیعی است .نفوذناپذیری سطح حوضههای شهری و تغییراتی که در اثر رشد و توسعه شهر به وجود میآیـد
مانند از بین بردن پوششهای گیاهی ،تراکم خاك و ایجاد سیستم جمعآوری و هدایت آبهای سطحی به مقدار زیـادی از
نفوذ آب در خاك میکاهد (افشاری آزاد و پـورکی .)121 :1391،رسـیدن بـه تـابآوری در برابـر سـیالب در گـرو وجـود
برنامهریزی شهری میباشد .توانایی یک سیستم زهکشی برای واکنش ،توانایی یک منطقه شهری برای بازیابی خود پس
از خسارات سیل و هم نین قابلیت سیستمهای شهری برای تخلیه رواناب ناشـی از سـیالب ،سـه شـاخص مهـم بـرای
ارزیابی تابآوری در برابر سیالب میباشند ( .)Bertilsson et al,2018:970هم نین دستیابی به تـابآوری در برابـر
سیالب در گرو یک برنامه پاسخگویی (واکنش) اضطراری و ایجاد یک طرح کلی برای تاب آور شـدن شـهرها از طریـق
توسعه واحدهای همسایگی محلـه اسـت ( .)Greeshma & Manoj,2016:1827دسـتیابی بـه تـابآوری در برابـر
سیالب ،نیازمند تبیین معیارهایی است که از طریق آنها بتوان به ارزیابی میـزان آسـیبپذیری منـاطق شـهری در برابـر
سیالب پرداخت .البته در کنار تبیین معیارها ،میزان شدت خطر نیز اهمیت فراوان دارد و دو دوره بازگشت  25و  50سـاله
را میتوان برای این منظور پیشنهاد داد (صفاری و همکاران )129 :1390،هم نین توجه به اجزای سیستم رودخانهای یـا
بهعبارتدیگر واحدهای ژئومورفیکی ،از طریق اولویتبندی متغیرهای تأثیرگذار با وزن دهی به آنها به کمک مـدلهایی
هم ون تحلیل سلسله مراتبی میتواند راهکار مفیدی برای این منظور باشـد (قنبـرزاده و همکـاران )77 :1394،بنـابراین
دستیابی به تابآوری در برابر سیالب ،در گرو پهنهبندی خطر در اطراف مسـیلهای عبـوری سـیل ،بـهمنظور پیشبینـی
دامنه خسارات ناشی از آن است و پهنهبندی بر اساس شـدت آبگرفتگـی منـاطق مختلـف شـهری در محـی سیسـتم
اطالعات جغرافیایی ،یکراه مطمـئن و دقیـق بـرای ارزیـابی آسـیبپذیری شـهر بـر اسـاس متغیرهـای مختلـف اسـت
(محمودزاده و همکاران .)167 :1394،نظریهای که مبنای این کار تحقیقـاتی قرارگرفتـه ،بـر جنبـه کالبـدی تـابآوری و
پهنهبندی زمین های اطراف رودخانه اصلی شهر در برابر سیالب تأکید نموده است .لیکن در پژوهش حاضـر آبگرفتگـی
پهنه های پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن ،بر مبنای اطالعات اداره آب منطقه برای دورههای بازگشـت تـا 500
سال در نظر گرفتهشده است .هم نین متغیرهای مؤثر بر میزان آسیبپذیری بافت شهر ،تنهـا بـه بخـش کالبـدی شـهر
محدود نبوده و اجزای رودخانه را نیز در برگرفته است .برای این منظور در ادامه به بررسی متغیرها و شاخصهای مطـرح
در این رابطه پرداختهشده است .م وضوع پژوهش متغیر وابسته و عواملی که بر آن اثرگذار هستند ،متغیرهای مسـتقل نـام
دارند .لذا در یک پژوهش علمی الزم است تا در گام نخست متغیرهای تأثیرگـذار شناسـایی شـوند .در گـام بعـدی بـرای
سنجش تأثیر هر متغیر مستقل بر موضوع موردپژوهش الزم است تا وسیلهای برای اندازهگیری انتخاب شود ،که شـاخص
نامیده میشود .شاخصها با توجه به هر متغیر ،متفاوت میباشند .بهعبارتدیگر برای سنجش وضعیت یک متغیر مسـتقل
که در اصطالح بهصورت مخفف متغیر نامیده میشود ،یک یا چند شاخص وجود دارد که با کمک مطالعه مبانی نظـری و
تحقیقات پیشین قابلدستیابی می باشند .مطالعات متعدد و گوناگونی توسـ برنامـه ریـزان شـهری و متخصصـان دربـاره
متغیرها و شاخصهای تابآوری شهرها از جنبه کالبدی صـورت گرفتـه اسـت کـه هرکـدام از منظـر و دیـدگاه خاصـی
تابآوری را مدنظر قرار داده و به آن پرداختهاند .که در جدول  2و  3متغیرها و شـاخصهای تـابآوری از جنبـه کالبـدی
جمعبندی و آورده شده است.
جدول شماره  .2متغیرهای مطرح در زمینه تابآوری کالبدی در برابر سیالب
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شبکه ارتباطی -کاربری اراضی
طبقات ارتفاعی ،شیب ،کاربری اراضی ،کاربری زمین ،تراکم ،فاصله از آبراهه ،جهت شیب
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Moberg and
Simonsen,2011:7
Mayonga, 2007:6

جامعیت

Cutter et al, 2010: 9
Zhou, 2014: 577

قانونمندی
کارایی

آمادگی

در مقیاس کوچک در مقابله با عواقب سیل.
توانایی کسب تجربه از شرای بحرانی و استفاده بهینه از این تجارب در آینده است
یکپارچه کردن عوامل کاهنده خطر با اجرای آمادگی اضطراری ،واکنش و برنامههای
بازسازی
رعایت ضواب تدوینشده برای اجزای تشکیلدهنده سیستم
برخورداری از توانمندی و یا قابلیتها

متغیرها و شاخص های مطرح در دو جدول باال ،راهنمای خوبی جهت دستیابی به یک مـدل مفهـومی اولیـه هسـتند .بـر
اساس جدول شماره  ،2متغیرهای مستقلی که در این موضوع مطرح هستند ،قابلشناسـایی اسـت .از طـرف دیگـر بـرای
سنجش وضعیت هر متغیر ،در بافت شهری اطراف رودخانه چشمه کیله ،نیاز به یک سری شاخص میباشد (جدول شماره
 .)3ازآنجاکه شدت خطر در پهنههای مختلف اطراف رودخانه ،متفاوت است ،لذا با استفاده از شـاخصهای مطـرح در هـر
متغیر ،به سنجش میزان تابآوری کالبدی هر پهنه ،پرداخته میشود .در ایـن راسـتا ،ابراهیمـی پـور و زیـاری ( )1397در
مقالهای تحت عنوان؛ پهنهبندی زمینهای شهری در برابر خطر ناشی از سیالب با رویکـرد تـابآوری کالبـدی (مطالعـه
موردی :رودخانه چشمه کیله) زمینهای اطراف رودخانه چشمه کیله را بر اساس سه دوره بازگشت  25سـال 100 ،و 500
سال با استفاده از نرمافزار  HEC RASدر محی  GISپهنهبندی نمودند .آنها زمینها تا مرز سیالب بـا دوره بازگشـت
 25سال را حریم رودخانه ،و با دوره بازگشت  100-25سال را پهنه پرخطر و پهنه محصور بین دوره بازگشـت 500-100
سال را پهنه سیالبی با خطر متوس در برابر سیالب در نظر گرفتند که در نقشه ذیل نشان دادهشده است( .ابراهیمی پـور
و زیاری)40 :1397،
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شکل شماره .1وضعیت حریم موجود و مرز پهنههای سیالبی با دورههای بازگشت  100 ،25و  500سال

برآیند متغیرها و شاخصهای مطرح در زمینه تابآوری کالبدی در برابر سیالب را میتوان در قالب مدل مفهومی زیر ارائه
نمود.
جدول شماره .4مدل مفهومی اولیه قبل از ارزیابی توسط کارشناسان شهری
شاخص
متغیر
بعد
مفهوم
سازگاری
تراکم ساختمانی
پایداری
فرم ابنیه
انعطافپذیری
سازگاری
نوع مصالح ساختمانی
پایداری
انعطافپذیری
سازگاری
شریانهای ارتباطی
پایداری
کالبدی
جامعیت
قانونمندی
تابآوری شهری
کاربری اراضی
سازگاری
کارایی
بستر رودخانه
آمادگی
سازگاری
فرم و شکل بافت
کارایی
درصد شیب زمین
قانونمندی
حریم رودخانه
سازگاری
سازگاری
زیرساختهای شهری

روش پژوهش
بهمنظور تدوین علمی و درست راهبردها جهت دستیابی به تابآوری در برابر سیل الزم است در ابتدا متغیرهای تأثیرگـذار
و شاخصهای ضروری شناسایی شوند و بر مبنای آنها راهبردها ارائه گردند .لذا پیش از شروع گامهای مدل سـوات ،بـا
استفاده از مطالعه پژوهشهای پیشین در بخش مبانی نظری ،متغیرها و شاخصها استخراج گردیده و بر اساس آن مـدل
مفهومی اولیه تدوین گردیـد .در ادامـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل روایـی محتـوایی متغیرهـا و شـاخصهای ضـروری
شناساییشده و مبنای مدل سوات قرار میگیرند .برای بررسی هر یک از متغیرها و شاخصهای دخیل در بافـت کالبـدی،
تعیین پهنههای خطر سیل انجام گیرد .بر ایـن اسـاس از نرمافـزار شبیهسـازی جریـان سـیالب ()HEC_GEORAS
استفاده گردید تا بر اساس دورههای بازگشت سیالب و سایر اطالعات هیدرولوژیکی نظیر ضرایب زبری مسیر ،توپوگرافی
و غیره پهنههای سیالبی تعیین گردد بر این اساس با ادغام پهنههای سیالبی سه پهنه تعیین گردید (پهنه حریم رودخانه،
پهنه پرخطر و خطر متوس ) .سپس با توجه بهشدت خطر ،متغیرها و شـاخصهای بهدسـتآمده از تحقیـق در هـر پهنـه
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موردسنجش قرار گرفت .با توجه به گسترگی کاربرد مفهوم تابآوری و تعدد شاخصها و متغیرهای بهدستآمده درزمینـه
تابآوری ،در این پژوهش جهت مطالعه دقیق و کسب نتایج روشن و صریح ،بعد از تعیـین روایـی متغیرهـا و شـاخصها
توس کارشناسان شهری بهوسیله نسبت روایی محتوایی ( ،)CVRبه تبیین راهبردهای مؤثر درزمینه دستیابی به افزایش
تابآوری کالبدی در پهنه سیل گیر شهر تنکابن (رودخانه چشمه کیله) پرداخته شد CVR .برای ارزیابی روایی محتـوایی
ازنظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری و هدف پژوهش ،استفاده میشود .در پژوهش حاضـر
جامعه آماری 50 ،نفر از کارشناس امور شهری (اداره آب منطقه تنکابن ،شهرداری تنکابن ،فرمانداری و اساتید دانشگاهی)
بودهاند که از این تعداد  30نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و نظرسنجی بهعملآمده است.
برای تعیین  CVRاز متخصصان درخواست میشود تا هر آیتم را بر اساس طیف سهقسمتی "ضروری است" "،مفید است
ولی ضرورتی ندارد" "،ضرورتی ندارد "بررسی نماید .سپس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد:

رابطه  :1فرمول ( CVRمنبع :حاجیزاده و اصغری)399 :1394،
 =NEتعداد متخصصانی است که به گزینه" ضروری "است پاسخ دادهاند و  Nتعداد کـل متخصصـان اسـت .اگـر مقـدار
محاسبهشده از مقادیر موجود در جدول  5بزرگتر باشد اعتبار محتوایی آن آیتم پذیرفته میشود.
جدول شماره .5تصمیمگیری در مورد CVR
حداقل مقدار روایی
تعداد افراد متخصص
0/37
25
0/33
30
0/29
40
منبع( :حاجیزاده و اصغری)399 :1394،

جهت تعیین ضریب اهمیت متغیرها در دستیابی به تابآوری کالبدی از مدل تحلیـل سلسـله مراتبـی استفادهشـده اسـت.
بهعبارتدیگر برای شناخت متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در دستیابی به تابآوری کالبـدی در برابـر سـیالب دارنـد بـا
استفاده از نظرسنجی از متخصصین (تعداد  30نفر که بیشتر برای نظرسنجی نسبت روایی محتـوایی ( )CVRمتغیرهـا و
شاخصها تعیین گردیده بودند) به مقایسه دوبهدویی متغیرهای مطرح ،پرداخته و سپس با استفاده از نرمافزار EXPERT
 CHOICEبرآیند این نظرسنجیها محاسبه گردیده است ..ازآنجاکه ضریب سازگاری برای تمامی نظرات جمعآوریشده
زیر  0/1بوده است ،لذا تمامی نظرات دارای پایایی قابلقبول بودهاند .از طرفی یکی از مناسـبترین فنـون برنامـهریزی و
تجزیهوتحلیل استراتژی ،ماتریس ( )SWOTاست که امروزه بهعنوان ابزاری نوین بـرای تحلیـل عملکردهـا و وضـعیت
شکاف ،مورداستفاده طراحان و ارزیابان استراتژیها قرار میگیرد ( .)Nilsson,2004بر این اساس نقـاط قـوت ،ضـعف،
فرصت و تهدید تبدیل به پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت گردید و از  30کارشناس درخواست شـد تـا بـه آنهـا پاسـخ
دهند .از برآیند نظرات کارشناسان در هر مورد ضریب اولیه و ثانویه به دست آمد و با توجه به رتبهای که به هر سؤال داده
شد امتیاز وزنی از ضرب رتبه در ضریب ثانویه به دست آمد .سپس امتیازهای وزنـی سـؤاالت مربـوط بـه قـوت ،ضـعف،
فرصت و تهدید در نمودار مربوطه قرار داده شد و بر این اساس راهبرد غالب تعیین گردید.
محدوده موردمطالعه
رودخانه چشمه کیله یک رودخانه با جریان دائمی در طول سال و در مرکز شهر تنکابن از شمال تا جنوب این شهر جریان
دارد .این رودخانه از اتصال دو رودخانه دو هزار و سه هزار تشـکیل میشـود کـه در آبـادی پردهسـر واقـع در حـدود 15
کیلومتری جنوب شهر تنکابن به یکدیگر میپیوندند و این رودخانه را تشکیل میدهند .ایـن رودخانـه آبادیهـای داربـار،
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گاوپل ،پرچین پشته ،مهریآباد ،لتاك ،امام زمـین ،ججـالن ،هراتبـر ،کشـکوه ،کندسـرك ،سـنگرده ،مـرزك ،کـرف و
رمضانخسیل را مشروب ساخته ،از شهر تنکابن عبور نموده در نهایت به دریای خزر میریزد .این رودخانه در مسـیر خـود
رودخانه ولمرود را نیز دریافت میکند و رودخانههای گرکوکیله ،آسیابرود و ولیآباد از انشعابات آن میباشد .رودخانه سـه
هزار از شاخههای رودخانه چشمهکیله میباشد که در جنوب مرکز شهرستان تنکابن جریان دارد.
جدول شماره  .6مقادیر سیالب رودخانه چشمهکیله در دوره بازگشتهای مختلف
دوره بازگشت (سال)
رودخانه
ایستگاه
500
100
50
25
10
2
263
194
167
141
109
53
چشمهکیله
هراتبر
351
265
231
198
156
82
ولمرود
قلعه گردن
686/5
490/7
406/4
322/1
210/6 73/6
چشمه کیله
سنگ سرك
منبع( :اداره آب شهرستان تنکابن)1397،

در سیالب با حداکثر دوره بازگشت  500سال ،محدودههایی از بافت شـهری اطـراف رودخانـه چشـمه کیلـه کـه درگیـر
میشوند مطابق نقشه شماره  2میباشد.

شکل شماره .2زمینهای تحت تأثیر سیالب با دوره بازگشت تا  500سال

وضعیت متغیرها در این پهنه مطابق نقشه شمارههای شماره  3تا  8میباشد.

شکل شماره .3وضعیت طبقات ساختمانی در پهنه با دوره بازگشت تا  500سال و وضعیت سازه ابنیه در پهنه با دوره بازگشت تا
 500سال
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شکل شماره  .4وضعیت مساحت ابنیه (ریزدانگی) در پهنه سیالبی با دوره بازگشت  500سال و وضعیت پیلوت در پهنه سیالبی با
دوره بازگشت  500سال

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

بحث و یافتهها
شهر تاب آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشـی سیسـتم را داشـته باشـد .متغیرهـای ایـن
سیستم در زمان وقوع خطر ،باید بتوانند تا تغییرات را جذب نموده و به حالت تعادل بازگردند .ازآنجاکه شناسایی متغیرهـا و
شاخصها و اولویتبندی آنها از اهداف اصلی پژوهش حاضر است ،لذا بررسی منابع مختلـف و تحلیـل مـوارد اشـاره در
آنها میتواند راهنمای خوبی در جهت شناخت بهتـر موضـوع باشـد .در موضـوع تـابآوری کالبـدی در برابـر سـیالب،
متغیرهای مطرح در جنبه کالبدی شهر باید بتوانند در صورت طغیان رودخانه و درگیـر شـدن بافـت شـهری پیرامـون آن
اختالل ایجادشده را به حداقل رسانده و میزان آسیبپذیری بافت شهری را کاهش دهند .در منـابع گونـاگون ،متغیرهـای
مختلفی برای این منظور ،مورداشاره قرارگرفتهاند که در بخش مبانی نظری آورده شده است .هم نین بـر اسـاس اصـول
روش تحقیق ،دستیابی به تابآوری کالبدی مستلزم وجود شاخصهایی است که بر اساس آن بتوان وضعیت هـر یـک از
متغیرهای موجود را ارزیابی نمود .در رابطه با شهر تاب آور در برابر سیالب ،شاخصهای متنـوع مطـرح گردیـده ،کـه در
بخش مبانی نظری قابلمشاهده است .همانگونه که پیشتر در بخشهای مبانی نظری و روش تحقیق اشاره شد ،جهت
تدوین درست و علمی راهبردها که بهصورت دقیق بر متغیرها و شاخصهای ضروری معطـوف باشـند ،الزم اسـت تـا بـا
کمک روش تحلیل نسبت محتوایی ضرورت وجودی موارد شناساییشده در مدل مفهومی اولیه توسـ کارشناسـان تائیـد
گردد .بهمنظور تعیین روایی متغیرها و شاخصهای بهدستآمده از روند مطالعات و تحقیق ،با نظرسنجی از  30کارشـناس
مرتب با سیالب شهری (اداره آب منطقه تنکـابن ،فرمانـداری و شـهرداری) ایـن متغیرهـا و شـاخصها ،از طریـق یـک
پرسشنامه به روش  Cvrمورد ارزیابی قرار گرفتند تا موارد ضروری در تابآوری کالبدی در برابر سیالب شناسایی گردند.
بر اساس روش  Cvrضریب بهدستآمده برای آنها باید بیش از  0/33باشد تا موردقبول قرار گیرد.
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جدول شماره .7تعیین روایی محتوایی ( )CVRمتغیرها و شاخصهای مطرح در منابع مختلف
شاخص
سازگاری
پایداری
جامعیت
قانونمندی
کارایی
آمادگی
*انعطافپذیری

CVR
Cvr=0/66
Cvr=0/53
Cvr=0/46
Cvr=0/4
Cvr=0/53
Cvr=0/73
Cvr=0/06

متغیر
فرم و ساختار بافت
حریم رودخانه
تراکم ساختمانی
فرم و شکل بستر (توپوگرافی)
نوع کاربریهای موجود در بافت
فرم و ساختار ابنیه
ساختار شریانهای ارتباطی
*نوع مصالح ساختمانی
*درصد شیب زمین
*زیرساخت شهری

CVR
Cvr=0/66
Cvr=0/53
Cvr=0/73
Cvr=0/46
Cvr=0/4
Cvr=0/53
Cvr=0/73
Cvr=0/06
Cvr=0/13
Cvr=0

از میان  7شاخص 6 ،شاخص بهعنوان شاخصهای کاربری جهت افزایش تابآوری کالبدی شهر تنکـابن در برابـر سـیل
انتخاب گردید که میتواند در مرحله بعد با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی آنها مشخص شود .از میان
 10متغیر 7 ،متغیر ازنظر کارشناسان حوزه شهری (شهرداری ،اداره آب منطقه تنکابن و فرمانـداری) بـهعنوان متغیرهـای
کاربردی در جهت افزایش تاب آوری کالبدی شهر تنکابن در برابر سیل مفید واقع گردید .موارد سـتارهدار در جـدول فـوق
حذف گردیدند .ازآنجاکه میزان اثرگذاری متغیرها و شاخصها در موضوع تابآوری کالبدی به یک انـدازه نمیباشـد ،لـذا
الزم است تا راهبردها و سیاستها با توجه به اولویتبندی آنها اتخاذ شوند .برای اولویتبنـدی متغیرهـا و شـاخصهای
موردنظر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی دو پرسشنامه به تفکیک یکی برای متغیرها و دیگری بـرای شـاخصها
بهصورت ماتریس جهت مقایسه دوبهدویی آنها تنظیم گردید و با کمک نظرسـنجی از  30کارشـناس حـوزه شهرسـازی
ضریب اهمیت آنها جهت اولویتبندی آنها تعیین گردد .چنان ه ضریب اهمیت هر متغیر را از نرمافـزار بهدسـتآمده در
عدد  100ضرب کنیم میزان اهمیت متغیرها را میتوان بهصورت درصد مطابق جدول شماره  8مشاهده نمود.
جدول شماره .8اولویتبندی متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
درصد اهمیت
متغیر
رتبه
23/3
حریم رودخانه
1
16/4
فرم بستر رودخانه
2
15
فرم ابنیه
3
13/3
شبکه معابر شهری
4
11/9
فرم بافت
5
10/9
کاربری زمین
6
9/2
تراکم ساختمانی
7

بر اساس اطالعات جدول شماره  8مشاهده می گردد که شناخت دقیق حریم رودخانه و الزام به رعایت آن باالترین تـأثیر
را در دستیابی به تابآوری کالبدی در برابر سیالب دارد در اولویت دوم فرم بستر رودخانه (مناسبسازی بستر برای ایجـاد
جریان آرام و پیوسته) و فرم ابنیه (اتخاذ سیستمهای سازه مناسب جهت به حداقل رساندن تأثیر سیالب بـه سـاختمانها)
بیشترین تأثیر را در هدف پژوهش بازی میکند .در اولویت چهارم و پنجم ،شبکه معابر شهری و سـاختار و فـرم بافـت و
هم نین جانمایی کاربریها در زمینهای پیرامون رودخانه چشمه کیله نقش مهمی در دستیابی به تـابآوری کالبـدی در
برابر سیالب دارد و درنهایت متغیر تراکم ساختمانی در اولویت آخر حائز اهمیت است .بعد از اولویتبندی متغیرهای مطرح
و مورد سؤال در پژوهش به اولویتبندی شاخصهای پژوهش پرداخته شد و کارشناسان امور شـهری ایـن شـاخصها را
مورد ارزیابی و مقایسه دودویی قرار داده و نتایج نشـان داد کـه شـاخص سـازگاری در میـان شـاخصهای دیگـر نظیـر
قانونمندی ،پایداری ،آمادگی ،کارایی و جامعیت بیشتر اهمیت را در شهر تنکابن دارا بوده و موردتوجه قرارگرفته اسـت .در
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جدول شماره  ،9خروجی نرمافزار  Expert choiceکه برآیند مقایسه دوبهدویی شاخصهای مطـرح در پـژوهش توسـ
کارشناسان امور شهری میباشد ،نشان دادهشده است.
جدول شماره .9اولویتبندی شاخص های پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
رتبه
1
2
3
4
5
6

شاخص
سازگاری
قانونمندی
پایداری
آمادگی
کارایی
جامعیت

درصد اهمیت
24/8
21/7
15/3
15/0
14/9
8/3

با توجه به جدول شماره  ،9دو شاخص پایداری و آمـادگی بـا امتیازهـای  15/3و  ،15نشـاندهنده اهمیـت یکسـان ایـن
شاخصها درزمینه تابآوری کالبدی در برابر سیالب در بافت حاشیه رودخانه چشمه کیله میباشد که مـواردی هم ـون؛
(آمادگی) تا چه میزان به جداره سازی اطراف بستر رودخانه توجه شده است و (پایداری) چـه تعـداد از سـازههای متقـاطع
(پل) با رودخانه چشمه کیله در برابر سیل مقاوم هستند میپردازد .شناسایی استراتژیها در رویکرد راهبردی ،جنبه حیـاتی
دارد .در برنامهریزی راهبردی الزم است برای تدوین راهبردی نهایی ،همه عوامل بهمثابـه بخشـی از رونـد برنامـهریزی
راهبردی در چارچوب روش تجزیهوتحلیل  Swotدر نظر گرفته شوند (.)Nikolaou & Evangelinos,2010:229
در جدول ذیل یا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مهمترین نقاط قوت و ضعف بافت نشان دادهشده است .در قوت باالترین
وزن  0/154و پایینترین وزن  ،0/086در ضعفها باالترین وزن  0/89و پایینترین وزن  0/74میباشد .با توجه به جدول
عوامل داخلی شماره  ،9جمع این مقادیر برای قوتها  3/301بهدستآمده است نشاندهنده این است که بافت ازنقطهنظر
عوامل داخلی (قوت) در شرای مطلوب قرار دارد .و برای ضعفها جمع مقادیر امتیاز وزنـی  1/98بهدسـتآمده اسـت کـه
نشاندهنده این است که بافت ازنقطهنظر عوامـل داخلـی (ضـعف) در شـرای مطلـوبی قـرار نـدارد و نیازمنـد بررسـی و
برنامهریزی در این امر میباشد.
جدول شماره .10یافتههای اجرای مدل  SWOTدر موضوع قوت
کد

قوت ()S

S1
S2
S3
S4

وجود زمینهای بدون کاربری و متداخل با فضاهای مسکونی در حاشیه رودخانه تنکابن
وجود بانک اطالعات جغرافیایی از بستر و حریم رودخانه
برخورداری رودخانه تنکابن از پتانسیل تأمین مدیریتشده مصالح ساختمانی (شن و ماسه)
مساعد بودن شرای هیدرولوژیکی رودخانه تنکابن بهویژه درشیب و بافت خـاك بـرای انجـام زهکشـی
طبیعی رود.
وجود قابلیتهای محیطی برای تبدیل رودخانه تنکابن به یک بوستان کنار رودی
وجود ابنیه درشتدانه جهت تعریض معابر بافت
وجود شبکه معابر موازی با خیابانهای همجوار رودخانه چشمه کیله در ضلع شمالی رودخانه
وجود قوانین بازدارنده بهمنظور عدم ساختوساز در حریم رودخانه

S5
S6
S7
S8
جمع

ضریب اولیه

ضریب ثانویه

رتبه

80
70
75
110

0/099
0/086
0/093
0/136

4
2
3
4

امتیــــــاز
وزنی
0/396
0/172
0/279
0/544

112
125
121
116
809

0/138
0/154
0/15
0/144
1

2
3
4
4
-

0/272
0/462
0/6
0/576
3/301

جدول شماره  .11یافتههای اجرای مدل  SWOTدر موضوع ضعف
کد
W1
W2
W3
W4
W5

ضعف ()W
فرسودگی بافت در بخشهایی از حاشیه رودخانه تنکابن.
وجود بافت ارگانیک که موجب تداخل در خروج جریان سیالب میشود
ناکارآمدی شبکه مواصالتی در دو سوی رودخانه تنکابن (وجود گذرهای کمعرض ،بنبست و پیپاپیچ)
ناپایداری پلهای متقاطع با رودخانه در برابر نیروی وارده از طرف سیالب
نامناسب بودن سازه و فرم عناصر موقت مستقر در پهنههای سیالبی (کانکس)

ضریب
اولیه
125
109
124
117
122

ضریب
ثانویه
0/086
0/075
0/085
0/08
0/083

رتبه
2
2
1
2
3

امتیاز
وزنی
0/172
0/15
0/085
0/16
0/249

زیاری و همکاران  /تبیین راهبردهای افزایش تابآوری کالبدی در برابر سیالب ...
W6
W7
W8
W9
W 10
W 11
W12
جمع

101
108
123
122
129
124
130
128
1461

عدم حفاظت از بنای تاریخی در پهنههای سیل گیر
استقرار کاربریهای نامناسب در پهنههای سیل گیر
عدم وجود شبکه هدایت آبهای سطحی در پهنههای سیل گیر
تغییر الگوی کاربری اراضی و برداشت غیر مدیریتشده از زمین در بستر و حریم رودخانه تنکابن
دیواره سازی و بسترسازی نامطمئن و ناهماهنگ با منظر طبیعی و دستکاری غیرعلمی حاشیه طبیعی رودخانه
غالب بودن ساختمانهای یک طبقه در پهنه سیل گیر اطراف رودخانه چشمه کیله
نسبت کم ابنیه دارای پیلوت در پهنه سیل گیر

0/074
0/084
0/083
0/088
0/085
0/089
0/088
1

3
2
1
1
1
2
1
-

0/222
0/168
0/083
0/088
0/085
0/178
0/088
1/979

باالترین و پایینترین وزن در فرصتها 0/146 ،باالترین و  0/097پایینترین ضریب ثانویه (ضریب اهمیت) را دارا اسـت.
جمع مقادیر ضریب وزنی 3/27 ،است که نشاندهنده این است که از مزایای فرصتهای خارجی تا حـدودی استفادهشـده
است .باالترین و پایینترین وزن درتهدیدها و تهدیدات 0/15 ،و پایینترین وزن  0/097میباشد .جمع مقادیر امتیاز وزنی
 2/07بهدستآمده است که نشان دهنده ایـن اسـت کـه از تهدیـدات پرهیـز نگردیـده اسـت کـه نیازمنـد برنامـهریزی و
اولویتبندی استراتژیها بهمنظور بهبود وضعیت کنونی بافت شهر تنکابن در برابر سیالب است.
جدول شماره  .12یافتههای اجرای مدل  SWOTدر موضوع فرصت
کد

فرصت ()O

O1
O2
O3
O4
O5

وجود ظرفیتهای حقوقی برای حف حریم رودخانهها
وجود رویکردهای نوین در شهرسازی و توجه به شهر اکولوژیک
مطرحشدن پروژههای شهری رود محور در نظام شهرسازی (بوستانهای کنار رودی)
وجود زمینهای مناسب در خارج از پهنههای سیل گیر بهمنظور جابجایی کاربریهای آسیبپذیر در برابر سیالب
مطرحشدن فنآوریهای نوینِ همساز با طبیعت در گردشگری رودخانهای (پلهای معلـق ،قایقهـای غیـر موتـوری
و).....
امکان استفاده از جدارههای جدید شهری انعطافپذیر
پیشرفت هوش مصنوعی در مدلسازی جریانهای سیالبی
وجود ضواب قانونی در طرح جامع جهت تعریض و اصالح پروفیل عرضی معابر در پهنههای سیالبی

O6
O7
O8
جمع

رتبه

امتیــاز
وزنی
0/568
0/438
0/228
0/411
0/291

ضــریب
اولیه
118
122
95
114
81

ضــریب
ثانویه
0/142
0/146
0/114
0/137
0/097

4
3
2
3
3

0/472
0/357
0/508
3/273

98
99
105
832

0/118
0/119
0/127
1

4
3
4
--

جدول شماره  .13یافتههای اجرای مدل  SWOTدر موضوع تهدید
کد

تهدید ()T

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
جمع

ناپایدار بودن قوانین و ضواب ارزیابیهای ساختوساز برای اجرای پروژهها و مداخالت در حریم رودخانه تنکابن
فعال بودن افراد حقیقی و حقوقی نظارت ناپذیر در بهرهبرداری از حریم رودخانه
تخریب جنگل و بستر زمین در حوضه آبخیز (باالدست) رودخانه تنکابن
پایین بودن سیستم نظارتی بر ساختوسازها در حوضه آبریز رودخانه تنکابن
نداشتن طرح آمایشی بر اساس دوره زمانی بازگشت سیل و تهدید خطر ناشی از آن در سطح منطقهای
تغییرات اقلیمی در حال وقوع (میزان و شکل بارش) در حوضه آبریز رودخانه تنکابن
ساخت جاده الموت به تنکابن بدون مالحظات زیستمحیطی
استفاده بیش از توان حوضه آبریز توس گردشگران

ضــریب
اولیه
126
133
102
117
125
99
98
84
884

ضــریب
ثانویه
0/142
0/15
0/115
0/132
0/141
0/112
0/111
0/097
1

رتبه
1
1
2
2
3
3
3
2
--

امتیــاز
وزنی
0/142
0/15
0/230
0/264
0/423
0/336
0/333
0/194
2/07

جدول شماره  .14وزن نهایی اجرای مدل  SWOTدر موضوع چهارگانه
3/30
قوت S
عوامل درونی
1/97
ضعف W
3/37
فرصت O
عوامل بیرونی
2/07
تهدید T

مـاتریس  SWOTیــک ابــزار مقایسـهای مهمــی اســت کــه بـه مــدیران کمــک میکنــد تـا  4نــوع اســتراتژی شــامل
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 WT/WO/ST/SOتدوین نمایند .استراتژی  :SOبا بهره جستن از نقاط قوت ،نقاط ضعف را از بـین میبـرد .اسـتراتژی
 :WOبا بهره جستن از فرصتها ،نقاط ضعف را از بین میبرد .استراتژی  :WTنقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیـدات
پرهیز میکند .استراتژی  :STبرای احتراز از تهدیدات ،از نقاط قوت استفاده میکند.

شکل شماره .6تبیین راهبرد غالب در مدل SWOT

بر اساس شکل شماره  ،6استراتژی غالب ،استراتژی تهاجمی است که در بین استراتژیهای چهارگانه بیشـترین مسـاحت
را به خود اختصاص داده است .در راهبرد تهاجمی (حداکثر -حداکثر) ،تمام سیستمها خواهان وضـعیتی هسـتند کـه قـادر
باشند توأمان قوت و فرصتهای خـود را بـه حـداکثر برسـانند ،بـرخالف راهبـرد دفـاعی کـه یـکراه حـل "واکنشـی"
( )Reactiveاست راهبرد تهاجمی یکراه حل "کنش گر" ( )proactiveمیباشد .درحالیکه راهبرد دفاعی نوعی راهحل
"روندگرا" است راهبرد تهاجمی را باید نوعی راهحل " چشمانداز گرا " دانست (گلکار.)84 :1383،
جدول شماره .15راهبردها و سیاستهای تحقیق
راهبرد
 S1 S8 O 1تدوین ضواب قـانونی ساختوسـاز بـرای
پهنههای سیل گیر
 S 5 O3تقویت کاربریهای تفریحی – گردشگری

 )1اســـــــتراتژی
تهاجمی SO
(استراتژی غالب)

 )2اســـــــتراتژی
اقتضائی
ST

 S 6 O 6ایجـاد فرصـت اسـتفاده از رویکردهـای جدیـد
جداره سازی
 S 7 O 8توسعه شبکه هدایت آبهای سطحی
 S 2 O7بـهکارگیری فناوریهـای نـوین در پهنهبنـدی
زمینها
 S 8 S7 S5 S3 S4 T4افـزایش ظرفیـت بسـتر
رودخانه
 S2 t5بهروزآوری بانک اطالعات
 W5 W 6 W 7 W9 O4تغییر و جابجایی کاربریها
با توجه بهشدت خطر در پهنههای سیالبی

سیاست
الزام به جابجایی کاربریهای درمانی ،اداری ،انتظامی وامـدادی وتجهیزات شهری به پهنههای خطر کم سیالب
تبدیل زمینهای محدوده حریم رودخانه چشمه کیلـه بـه فضـایسبز
استقرار کاربریهای گردشگری بـا سـازه موقـت در پهنـه حـریمرودخانه چشمه کیله
ایجاد اقامتگاههای گردشگری و جهانگردی با ضـواب یـک متـرباالتر تراز سیالب در پهنههای خطر باال
استفاده از جدارههای نفوذپذیر (نرده و حصار و)..استفاده از جدارههای لوالیی در ساختمانهااصالح پروفیل عرضـی معـابر دارای کانـال جمـعآوری آبهـایسطحی از طریق تعریض آن
پهنهبندی زمینهای پیرامون رودخانه چشمه کیلـه بـا اسـتفاده ازنرمافزار  HEC_GEORASو GIS
الیه روبی اصولی بستر رودخانهاصالح هندسی مسیر رودخانه چشمه کیله و کاهش پیچ و قوسبرداشــت دورهای تغییــرات زمــین در حــوزه آبریــز و ثبــت آن درسیستم GIS
جابجایی کاربریهای امدادی – انتظامی و ..از پهنـههای پرخطـرسیالبی به پهنههای خطر کم
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 )3اســـــــتراتژی
انطباقی WO

 )4اســـــــتراتژی
تدافعی
WT

 W 1 W 2 W 11 W12 O2اصـالح ضـواب
ساختوساز در پهنههای پرخطر و خطر متوس
 W 3-4 O 5به حداقل رساندن عناصر کالبدی در حریم
رودخانه
 W 10 T 6به حداقل رساندن اختالل جریان روانابها
 W3 W8 T 1به حداقل رساندن تغییرات در ضـواب و
قوانین ساختوساز
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الزام به وجود پیلوت در ساختمانها یا ارتفاع  1متر بـاالتر از تـرازسیالب
الزام به وجود سازه برای ابنیهاستفاده از پلهای کابلی در شبکه ارتباطی شهریایجاد دیواره سازی در بدنه و بستر رودخانه چشمه کیلهاجرای دقیق طرح جامع مصوب شهر تنکابن-تعریض و اصالح معابر

نتیجهگیری
بر اساس تحلیل شاخصها ،عدم هماهنگی فرم شبکه معابر اطراف رودخانه با شرای بحرانی ناشی از سیل سبب گردیـده
تا بدترین وضعیت مربوط به شاخص سازگاری باشد .هم نین شاخص جامعیت مربوط به تحت پوشش قرار دادن تمـامی
معابر توس شبکه هدایت آبهای سطحی وضعیت نامناسبی دارد ،شاخص سازگاری در مورد هماهنگی کاربری اراضی بـا
پهنه سیل گیر و هم نین انطباق حریم مصوب طرح جامع شهر با حریم مدلسازی شده نیز تضادهایی را نشـان میدهـد
که بیانگر مشکالت جدی در بافت موجود در زمان سیالب است .عدم رعایت شاخصهای مذکور در وضعیت موجود بافت
آسیبپذیری این بافت را باالبرده است .بافت بهطور کامل در ایـن شـاخصها ضـعف دارد .هم نـین وضـعیت بافـت در
شاخصهای انعطافپذیری (انعطافپذیری ابنیه جهت عبور سیل) و پایـداری (اسـتقامت ابنیـه در برابـر سـیل) در ابنیـه،
آمادگی (جداره سازی اطراف رودخانه) در بستر رودخانه و قانونمندی (رعایت ممنوعیـت ساختوسـاز در پهنـه) در حـریم
رودخانه است .بافت در اکثر موارد تنها  10الی  20درصد از این شاخصها را دارا میباشد .از سوی دیگر ،بافت موجـود در
اطراف رودخانه چشمه کیله در شاخصهای سازگاری (هماهنگی تراکم ساختمانی با پهنه سیل گیر) بافت ،انعطافپـذیری
(وجود معابر موازی) و پایداری (مقاومت سازهای شبکه معابر) معابر ،قانونمنـدی (رعایـت ضـواب ساختوسـاز در پهنـه)
کاربری اراضی وضعیت نسبتاً نامطلوب داشته و حدوداً بین  40تـا  60درصـد از بافـت در شـاخصهای مورداشـاره دچـار
کاستی میباشد .شاید بتوان گفت بهترین وضعیت بافت در بین شاخصهای موردبررسی بـه شـاخص سـازگاری (وسـعت
زمینهای شهری جهت آزادسازی زمین) در فرم و شکل بافت است که در پهنـههای مختلـف بـین  20تـا  25درصـد از
اراضی ریزدانه بودهاند .استراتژیهای بهدستآمده در این پژوهش بـر محـور افـزایش تـابآوری کالبـدی بافـت اطـراف
رودخانه چشمه کیله و در حالت کلی شهر تنکابن در برابر سیالب است و به دنبال پوشـش دادن متغیرهـا و شـاخصهای
پژوهش میباشد که بیشترین تأثیر را در سالهای اخیر درروند پایداری و تابآوری شهر تنکابن داشتهاند .نکته مهمی که
با توجه شکل شماره  ،1در پهنهبندی بافت اطراف رودخانه چشمه کیله الزم است موردتوجه قرار گیرد ،تنـاقض در حـریم
مصوب رودخانه در طرح جامع این شهر بـا حـریم پیشـنهادی اسـت کـه از طریـق روشهـای آمـاری دقیـق (نرمافـزار
 )HECGEO_RASبه دست آمد .این موضوع بیانگر عدم دقت طرحهای شهری و استفاده از روشهای پهنهبندی خطر
سیل با دقت پایین (روشهای استفاده از داغاب ،محاسبه دستی و غیره) میباشد که درنتیجه موجب آسـیبپذیری بـاالی
بافت پیرامونی رودخانه و کاهش تابآوری در زمان بروز حادثه میشود.
پیشنهادها

 برخی ساختمانها به دلیل عرض کم بنای خود ،در اثر نیروی جانبی درخطر واژگونی قرار دارند ،وجـود سـازه در ایـن
ابنیه نمیتواند از شدت آسیبپذیری بکاهد لذا الزم است با زمینهای دیگر تجمیع شوند،
 برخی کاربریها با رعایت ضواب خاص قابل ابقا در محلی کنونی خود هستند .بـهعنوانمثال؛ کاربریهـای هم ـون
مسکونی ،تجاری ،جهانگردی و گردشگری یا غیره .در صورت داشتن سازه مجهز به پیلوت با ارتفاع یک متر بیشتر از
ارتفاع رواناب میتوانند به فعالیت قبلی خود ادامه دهند،
 هم نین برخی زمینها به دلیل وسعت کم خود ،در اثر نیروی جانبی درخطر واژگونی قرار دارند ،وجـود سـازه در ایـن
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ابنیه به علت عرض کم بنا نمیتواند از شدت آسیبپذیری بکاهد .لذا الزم است با زمینهای دیگر تجمیع شوند،
توسعه شبکه معابر عالوه بر رفع معضل بنبست بودن برخی از معابر اطراف رودخانه چشـمه کیلـه فرصـتی را ایجـاد
میکند تا با اجرای دقیق پروفیل عرضی ،مطابق ضواب طرح جامع شهر ،فرصت ایجاد شبکه هدایت آبهای سطحی
را نیز فراهم کرده و بدینوسیله از شدت درگیری بافت با روانابها کاسته شود،
استفاده از مصالح کابلی با مقاومت باال این فرصت را فراهم میکند تا سازههایی هم ون پلهایی که به دلیل متقاطع
بودن با رودخانه چشمه کیله بیشترین درگیری را در پایههای خود با سیالب دارند تغییر فرم سازه داده و بارهای ثقلـی
از طریق شبکه کابلهای فوقانی بدون تماس با رواناب ،نیرو را به اجزای سازهای پیرامون پل منتقل کند،
بهمنظور تاب آور نمودن جزییات کالبدی موجود در بافت نظیر جدارههای شهری و ابنیه میتوان از جدارههای نفوذپذیر
هم ون نرده ،حصار و هم نین جدارههای لوالیی شکل با حداقل مقاومت در برابر رواناب حاصل از سـیالب اسـتفاده
نمود این امر در کنار فضای باز زیر ساختمانها )پیلوت( ،انعطافپذیری بافت را در برابر سیالب افزایش میدهد،
تمامی پیشنهادها فوق دلیلی بر رها کردن حوضه آبریز و عدم توجه به حف فرم و شکل این پهنه نمیباشد .مـدیریت
حجم سیالب در لحظه ورود به محدوده شهر تنکابن درگرو اقداماتی است که باید در حوضه آبریز انجام شود .لذا حف
جنگلها در حوضه آبریز ،جلوگیری از تسطیح زمین جهت کاربریهای مختلف ،تعبیه آببندها در مسـیر روانابهـا در
حوضه آبریز و غیره باید در دستور کار مسئولین شهرستان و استان باشد،
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