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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر
سپیده موحد - 1دانش آموخته دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،گروه شهرسازی ،قزوین ،ایران.
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چکیده
شهرها به عنوان پیچیدهترین ساخت ه دست بشر با ریسکهای گستردهای (هم به دلیل وجود دامنه وسیعی از مخاطرات
و تغییرات و هم به علت آسیبپذیریهای چندگانهشان) روبهرو هستند .بنابراین پرداختن به رویکردهای نوین مواجهه با
اختالالت و بالیا ضروری مینماید .از آنجا که در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر مبنای آسیبپذیری و مقاومسازی
به افزایش تابآوری در برابر اختالالت تغییر پیدا کرده ،این مقاله در صدد است که با مطرح کردن بحث تابآوری در حوزه
شهرسازی با تدوین الگویی منسجم بتواند به ارتقای توانایی شهرها به عنوان نظامهای پویا و خود سازمانده در مقابله با
اختالالت به ویژه بحرانهای زیست محیطی بپردازد .در این راستا هدف مقاله حاضر ،تحلیل و تعیین مؤلفههای تأثیرگذار
بر تابآوری بوم شناسانه براساس تفکر بومشناسی شهری ،دستیابی به معیارها و ایجاد الگویی برای ارتقای تابآوری بوم
شناسانه شهرهاست .روش تحقیق در این مقاله کیفی است و بهمنظور شناخت و تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون
و ابزار تحلیلی شبکه مضامین و تحلیل مقایسهای بهره گرفته شده است .بر مبنای تحلیل کیفی انجام شده ،مجموعهای
از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تابآوری به عنوان مقوالت اصلی شکل دهند ه الگوی پیشنهادی تابآوری بوم شناسانه
شهر در قالب شش زمین ه اصلی (ساختار طبیعی ،عملکردها و فرآیندهای بوم ساخت ،عملکردها و فرآیندهای اجتماعی_
اقتصادی ،شکل شهر ،نهادها و دانش و آ گاهی) تبیین شدهاند .نتایج مقاله نشان میدهد که تابآوری بوم شناسانه شهرها
بر مبنای دانش بومشناسی شهری ،تحت تأثیر برهمکنشهای پویا میان فرآیندهای اجتماعی_اقتصادی و زیستی_فیزیکی
قرار دارد که الگوی تدوین شده و معیارهای تنظیم شده در این مقاله ،امکان ارتقای تابآوری شهرها را میسر میسازد.
الگوی پیشنهادی راهنمای کلی برای برنامهریزان ،طراحان و مدیران شهری در راستای دستیابی به تابآوری بوم شناسانه
در شهرهاست .همچنین با توجه به یکپارچهسازی مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری ،خأل شناسایی شده ناشی از عدم وجود
چارچوبی منسجم در خصوص بعد بوم شناسانه تابآوری را نیز پوشش میدهد
واژ گان کلیدی :تابآوری ،بومشناسی شهری ،نظامهای اجتماعی_بوم شناسانه ،خدمات بوم ساخت.

 1نویسنده مسئول مقالهmovahed.sepide@gmail.com :
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

 .1مقدمه
بیتردید شهرها به دلیل وجود دامن ه وسیعی از مخاطرات و
تغییرات و همچنین به علت آسیبپذیری چندگانهشان با
خطرهای گستردهای روبهرو هستند که منجر به ایجاد اختالل
و یا تغییر در نظام میشود .بنابراین پرداختن به رویکردهای
نوین مواجهه با اختالالت و بالیا ضروری است .از مهمترین این
رویکردها میتوان به تفکر تابآوری اشاره نمود که به عنوان یک
مفهوم نوظهور در مباحث شهرسازی ،تفکر جدیدی را در مورد
طراحی شهرهایی که آسیبپذیری کمتری داشته و از قابلیت
مقابله و خودسازماندهی بیشتری برخوردار باشند ،پرورش
میدهد .پرداختن به مقاله حاضر از این نظر حائز اهمیت است
که تفکر تابآوری با کمک به درک پویایی ،پیچیدگی ،فرآیندها
و الگوها در نظامهای شهری ،ابزاری برای درک توانایی آنها برای
انطباق با تغییرات و یا جذب اختالالت است .با شناخت این
تفکر و عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف آن میتوان توانایی نظامهای
اجتماعی_بومشناسانه از جمله شهرها را برای انطباق با تغییرات
و همچنین خودسازماندهی افزایش داده و به اصطالح شهرهای
تابآوری را در برابر فشارها ،مخاطرات و بالیا ایجاد نمود .از دیدگاه
دیگر نیز با توجه به مواجه بودن شهرها با بحرانهای زیست
محیطی متعدد ،افزایش توان آنها برای مقابله با خطرات زیست
محیطی و در نتیجه کاهش اختالالت ضروری است .از این نظر این
مقاله از میان ابعاد مختلف تابآوری مانند اجتماعی ،اقتصادی،
مدیریتی ،زیرساختی ،بومشناسی و ساختاری و کالبدی بر بعد
بومشناسی 1تابآوری به عنوان یکی از مهمترین ابعاد آن تمرکز
نموده که به تابآوری طبیعی نظام شهری در برابر اختالالت و
بحرانهای زیست محیطی اشاره مینماید و سعی دارد با شناخت
فرآیندهای طبیعی موجود در بومساخت و نحو ه تأثیرگذاری بر
پویاییهای بومساخت شهری به ارتقای توانایی شهرها برای
مقابله با اختالالت و بحرانهای زیست محیطی بپردازد.
 .2چارچوب نظری
با توجه به این که در این مقاله به بررسی مفاهیمی چون
تابآوری ،نظامهای شهری و بومشناسی و تبیین درک تابآوری
شهرها با بهرهگیری از دانش بومشناسی شهری پرداخته شده،
در پیشینه مطالعه سعی بر این است که مختصری از تحقیقات
مشابه در این زمینه ارائه گردد .سابقه مطالعات تابآوری در
جهان به حدود چهار دهه قبل باز میگردد و نخستین بار در
سال  ،1973هولینگ برای درک پویاییهای غیرخطی موجود
در ا کوسیستمها ،واژه تابآوری را ب ه طور مشخص وارد ادبیات
 1با توجه به آن که دانش بومشناسی شامل بومشناسی گیاهی،
جانوری و انسانی است ،بنابراین تابآوری بوم شناسانه شهر به این
موضوع اشاره مینماید که شهرها چگونه میتوانند با بهرهگیری از از
پتانسیلها و خدمات بومساخت ایجاده شده به وسیله گونههای
گیاهی و جانوری و سایر ارزشهای ا کولوژیک بستر خود با بحرانهای
زیست محیطی متعدد به طور طبیعی مقابله نمایند و چگونه خدمات
انسانی میتواند منجر به تضعیف و یا ارتقای توان آنها برای مقابله و
خودسازماندهی گردد.

فنی بومشناسی نمود ( .)Holling, 1973: 14برای بررسی سابق ه
مطالعات مرتبط با تابآوری شهرها ،مطالعات انجام شده در
این خصوص در خارج از ایران به سه دسته کلی تقسیم شدهاند.
دسته نخست ،پژوهشهایی هستند که پیرامون مفهوم
تابآوری انجام شده و به عناصر مطرح در آن و ابعاد تابآوری
اشاره میکنند .آدگر بیان مینماید میان تابآوری اجتماعی و
ا کولوژیکی ارتباط مشخصی وجود دارد و درواقع وابستگی جوامع
به ا کوسیستم و منابع و ساختارهای سازمانی همچون حقوق
مالکیت و نحو ه استفاد ه حکومت از منابع طبیعی ،مشوقهایی
برای استفاد ه پایدار یا ناپایدار هستند .از این رو آنها ،مؤلفههای
اصلی هستند که تابآوری اجتماعی و بوم شناسانه را با یکدیگر
مرتبط میسازند ( .)Adger, 2000پیکت وهمکاران در پژوهش
خود به بررسی مفهوم تابآوری با توجه به دیدگاه علوم محیط
زیستی معاصر پرداخته و نتایج بررسیآنها نشان میدهد که دو
بعد ارتباط (یکپارچگی) و سرمایه ،وا کنش تابآوری نظامهای
پویا را تعریف میکنند .هرچه نظام دارای ارتباطات و اتصاالت
قویتری میشود ،گسترش تغییر تسهیل شده و برای قرارگیری
در معرض خطرات و حمالت مستعدتر میگردد .نتیج ه نشان
میدهد که یک سیستم میتواند برای تابآوری آماده باشد،
هنگامی که سرمایه به طور مناسب میان در دسترس بودن و
ارتباطات میان پویایی و ثابت بودن تغییر کند (Pickett et al.,
.)2014
دسته دوم ،پژوهشهایی که به شناسایی اصول ،معیارها و
شاخصهای تابآوری در نظام اجتماعی_ا کولوژیکی پرداختهاند
(Novotny et al., 2010; Walker & Salt., 2012; Resilience
Centre, 2015; Sharifi & Yamagata, 2014; Mijatović et
al., 2013; Da Silva & Morera, 2014; Buyantuyev & Wu,
 .)2009با توجه به این که شناسایی معیارهای تابآوری یکی از
گامهای مهم این مقاله در راستای تدوین الگوی تابآوری بوم
شناسانه شهر است ،مهمترین مطالعاتی که در طول دهه اخیر
انجام شده و معیارهایی را در زمینه تابآوری بیان نموده ،در
ادامه و در بخش تدوین معیارهای تابآوری به طور کامل بیان
شد ه است .معیارهای بیان شده در این پژوهشها ،معیارهای
عام تابآوری هستند که با توجه به تمرکز این مقاله بر روی بعد
بومشناسی تابآوری ،تدقیق شدهاند .دسته سوم ،مباحثی
هستند که به بررسی تأثیر شهرها بر بستر طبیعی و درنتیجه
تابآوری بوم شناسانه آنها پرداختهاند و اقداماتی را نیز در
زمین ه ایجاد شهرهای تابآور بیان نمودهاند .در این پژوهشها،
شهرها به عنوان نظامهای اجتماعی_بوم شناسانه حمایت شده
از طریق خدمات بومساخت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج
نشان میدهد توسعه شهری میتواند منجر به کاهش قابل
توجه خدمات بومساخت شده و در نتیجه تابآوری شهرها را
تحت تأثیر قرار دهد .از نظر آنها برای ایجاد شهرهای تابآور،
طراحان و برنامهریزان باید به درستی خدمات طبیعت برای
یک شهر را از طریق سرمایهگذاری در سرمایه طبیعی آن در نظر
بگیرند و در واقع ایجاد تعادل میان خدمات بومساخت و انسانی

مهمترین عامل تابآوری بومساخت شهری محسوب میگردد
(McPherson et al., 1994; Wu, 2008a; Wu, 2008b; Alberti
 .)& Marzluff, 2004; Wu & Wu, 2013در ایران نیز در خصوص
سوابق مطالعات مربوط به تابآوری ،میتوان به پژوهشهای
ً
معدودی که در جوامع دانشگاهی انجام شده و عمدتا به بحث
تابآوری شهر در برابر زلزله پرداختهاند (Rezaei, 2010; Rezaei,
 ،)Jalali, 2012; Lak, 2013; 2013اشاره نمود.
با بررسی مطالعات انجام شده در خصوص تابآوری مشخص
گردید ،ا گرچه پژوهشهای متعددی در زمین ه تابآوری شهرها
شکل گرفتهاند و با تدوین اصول و معیارهایی ،گامهایی در جهت
ایجاد شهرهای تابآور برداشته شده ،اما فقدان چارچوبی مدون
و بیان کنند ه کلی ه مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری بومشناسانه
شهر به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تابآوری و نحو ه تأثیرگذاری
ً
آنها بر توان بازیابی و خود سازماندهی شهر ،کامال مشهود است.
بنابراین این مقاله بر بعد بومشناسی تابآوری متمرکز شده و
هدف اصلی آن است که با مطالعه و بررسی رویکرد بومشناسی
شهری که تفکر تابآوری در بستر آن قابل تعریف است و همچنین
بررسی سایر مفاهیم تأثیرگذار بر تفکر تابآوری و تحلیل نحوه
ارتباط آنها ،بتوان فا کتورهای مؤثر بر تابآوری بومشناسانه شهر
را استخراج نمود و به الگویی برای ارتقای تابآوری بوم شناسانه
شهرها دست یافت.

نمودار شماره :1رویکردهای غالب در مقاطع زمانی
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

 .2.1بومشناسی شهری
با توجه به آن که هدف مقاله ایجاد الگویی در زمین ه بعد
بومشناسی تابآوری است ،اهمیت درک اجزای بومساخت
شهری و چگونگی تعامالت میان آنها ضروری مینماید .از این
نظر از دانش بومشناسی شهری به عنوان رویکردی که به درک
همزیستی بشر و فرآیندهای محیط زیستی در مجموعههای
قلمرو انسانی میپردازد ،بهره گرفته شده است .پرداختن به
رویکرد بومشناسی شهری ،مستلزم دقت در تحوالت دانش
بومشناسی در طی قرن گذشته است .باید در نظر داشت که

مطرح شدن پارادایمهای مختلف در طول زمان منجر به تحوالت
دانش بومشناسی شده و زمینه را برای تغییر در نگرشهای
بومشناسی شهری فراهم نموده است .نمودار شماره 1که با توجه
به پردازشهای محقق براساس مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با
دانش بومشناسی و بومشناسی شهری (Shulenberger et al.,
 )2008; Wu, 2008; Wu, 2014حاصل شده ،بیانگر سیر تحول
بومشناسی و بومشناسی شهری است.
براساس نمودار شماره ،1رویکرد جدید بومشناسی شهری،
شهرها را به عنوان نظامهای اجتماعی_بوم شناسانه معرفی
مینماید .واژ ه نظامهای اجتماعی_بوم شناسانه بر وابستگی
درونی انسان و طبیعت و بر روی یکپارچهسازی مفهوم انسانها
در طبیعت تأ کید دارد (Adger, 2000;Walker et al., 2002;Wu
 .)& Wu, 2013در این مقاله با بررسی مدلهای مفهومی
متعدد ارائه شده در خصوص ارتباط میان انسان و محرکهای
زیستی_فیزیکی ،مدل آلبرتی و مارزلوف (Alberti & Marzluff,
 ،)2004: 248در تبیین ارتباط میان نظامهای مختلف در شهرها
مورد توجه قرار گرفته که براساس آن نظامهای اصلی در محیط
زیست شهری که در مقیاسهای فضایی چندگانه عمل میکنند
و تحوالت و اثرات شهرها را ایجاد مینمایند ،در دو گروه نظام
زیستی_فیزیکی و نظام اجتماعی_اقتصادی قابل طبقهبندی
هستند .تصویر شماره 1به طور خالصه رویکرد بومشناسی شهری
و نقش آن را به عنوان بسترساز درک تابآوری بوم شناسانه
نظامهای شهری نشان میدهد.
براساس رویکرد جدید بومشناسی شهری و مدل مفهومی بیان
شده ،دانش بومشناسی شهری به عنوان مبنای علمی برای درک
فرآیندها و تعامالت انسانی و بومساخت در شهر استفاده شده که
به کمک آن میتوان تابآوری بومشناسانه بومساخت شهری
را که تحت تأثیر تعامالت میان پدیدههای اجتماعی_اقتصادی
و زیستی_فیزیکی است ،شناسایی نموده و عوامل مؤثر بر نحوه
حفظ و ارتقای آن را تشریح نمود.

تصویر شماره :1رویکرد بومشناسی شهری به عنوان بستری برای درک تابآوری نظامهای شهری
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 .2.2تابآوری
کلم ه تابآوری از لغت التین « »resilioبه معنای انعطاف پذیری
و مرتجع شدن ،گرفته شده است .در جدول شماره ،1که بر
اساس مرور ادبیات حاصل شده ،بطور خالصه مفهوم تاب آوری
از دیدگاههای مختلف بیان شده است.
با بررسی و تطبیق نظریات اندیشمندان مختلف در خصوص
مفاهیمی چون بومشناسی شهری و تابآوری ،میتوان چنین
بیان نمود که آنچه در این مقاله در ارتباط با واژه تابآوری مد
نظر است ،پیرامون معنای معاصر بومشناسی است و به توانایی
یک نظام برای جذب تغییر و اختالل بدون تغییر دادن عملکرد و
ساختار اصلی آن و توانایی برای سازماندهی مجدد اشاره دارد .در

واقع این مفهوم متناسب با گفتمان مدرن راجع به تابآوری است
که بر روی حالتهای ثابت متعدد ،تداوم تغییر و پیشبینی ناپذیر
بودن تأ کید میکند .شناخت جامع و درک عمیق مفاهیمی چون
نظام شهر ،بومشناسی شهری و تابآوری و تحلیل روابط میان
مؤلفههای موجود در آنها ،گامی مؤثر در جهت شناخت مهمترین
مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه شهر و الزم ه پیشبرد
هدف اصلی مقاله به منظور تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه
شهر است .در تصویر شماره ،2مدل مفهومی مقاله حاصل از مرور
ادبیات تحقیق و تحلیلهای محقق در قالب نموداری متشکل
از مفاهیم ،ابعاد ،مؤلفهها ارائه گردیده و مبنایی برای تدوین
مؤلفههای تابآوری و معیارهای تابآوری بوم شناسانه است.

چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

جدول  :1تعاریف تابآوری از دیدگاه اندیشمندان مختلف
اندیشمندان
)(Holling, 1996:38
)(Miletti, 1999:210
)(Adger, 2000: 348

تعریف تابآوری
شدت اختاللی كه سیستم میتواند آن را جذب كند قبل از این كه ساختار نظام از طریق تغییر متغیرها و فرآیندهایی كه رفتار
آن را كنترل میكنند ،به ساختار متفاوتی تبدیل شود.
در زمین ه مدیریت بحران ،تابآوری به معنای مقاومت و یا سازگاری با فشارهای حاصل از بالیا و توانایی برای بازیابی سریع
است.
تابآوری یک سازمان ،مرتبط است با عملکرد سازمان ،پایداری اجزای آن و یا حتی توانایی آن برای حفظ یک حالت محیط
زیستی پایدار.
 .1میزان تخریب و زیانی که یک سازمان قادر است جذب کند  ،بدون آن که از حالت عادی خارج شود؛  .2میزان توانایی

)(Carpenter, et al., 2009: 13

یک سازمان برای سازماندهی مجدد خود در شرایط مختلف؛  .3میزان توانایی سازمان در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری
و تقویت سازگاری.

)(Alberti, et al., 2004: 241

تــابآوری شهری به عنوان درجه ،حد یا میزانی است كه در آن حد شهرها قادر به تحمل تغییر هستند قبل از این كه به
مجموعه جدیدی از ساختارها و فرآیندها بازسازماندهی شوند.
 ۱.میزان اختاللی كه یك نظام میتواند جذب كند و همچنان در همان وضعیت اول باقی بماند؛  ۲.حد ،یا درجهای كه در

)(Folke, et al., 2004: 558

آن حد ،نظام (در نبود سازماندهی كه از طریق عوامل خارجی اعمال میشود) قادر به خود سازماندهی است؛  .3حد ،یا
درجهای كه در آن حد ،نظام میتواند ساخته شود ،یا ظرفیت آن برای یادگیری و انطباق افزایش یابد.
ظرفیت یک شبکه ،جامعه یا اجتماع در معرض خطرات برای سازگار شدن ،مقاومت کردن یا تغییر دادن برای رسیدن به

)(ISDR, 2005: 4

سطح قابل قبولی از عملیات و ساختار و ادام ه آن .این موضوع به وسیل ه درجهای که نظام اجتماعی قادر به سازماندهی و
افزایش ظرفیت ،آموختن از بالیای گذشته و بهبود خودش است ،تعیین میشود.

تصویر شماره :2مدل مفهومی مقاله

Thematic Analysis

1

ً
 .3.1تدوین مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری
گام  )1به منظور تدوین الگوی تابآوری بومشناسانه شهر،
ابتدا میبایست کلیه عوامل تأثیرگذار بر تابآوری را شناسایی
و استخراج نمود .بنابراین مبتنی بر سه مفهوم بیان شده
در مدل مفهومی مقاله شامل تابآوری ،بومشناسی شهری
و شهر ،ابتدا به مرور ادبیات در خصوص تابآوری در بستر
شهری پرداخته و ادبیات شناسایی شده در این زمینه در سه
دسته طبقهبندی شدهاند؛ دسته نخست و دوم مطالعاتی

 2شبکه مضامین روشی مناسب در تحلیل مضمون است که نقشهای

اطالعات مهمی درباره دادهها و سئواالت تحقیق است و تا حدی ،معنی

شبیه تارنما را عرضه میکند .براساس روندی مشخص مضامین پایه،

و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشان میدهد .در

سازمان دهنده و فرا گیر و روابط میان آنها نظاممند شده و به صورت

تحلیل مضمون از فراوانی نسبی مضامین برای مقایسه آنها و ترسیم

نقشههای شبکه تارنما نشان داده میشود .مضمون یا تم مبین

شبکه مضامین استفاده میشود.
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

 .3روش
در ادامه گامهای طی شده به منظور تدوین الگوی تابآوری بوم
شناسانه شهر و روش به کار گرفته شده ،توضیح داده شده است.
با توجه به مرور تحقیقات انجام شده به وسیله محققان متعدد
و عدم وجود چارچوبی مدون در زمین ه تابآوری بوم شناسانه
شهر ،در مقاله حاضر تالش شده که چارچوبی منسجم در
زمین ه تابآوری بوم شناسانه شهر تدوین گردد که عالوه بر بیان
زمینههای (مقوالت) تأثیرگذار بر تابآوری و نحو ه تأثیر هر یک
از آنها ،از طریق مدونسازی معیارهای مربوطه در هر زمینه،
امکان ایجاد تابآوری را در نظامهای شهری فراهم سازد .در
طی فرآیند مقاله مبتنی بر روش تحقیق کیفی برای دستیابی
به الگوی تابآوری ،گردآوری اطالعات با استفاده از روشهای
کتابخانهای و میدانی انجام و تالش شده که با چند زاویهنگری و
گردآوری دادهها از منابع متعدد و شیوههای مختلف ،به کار مقاله
اعتبار بخشی شود .کلیه اطالعات مورد نیاز در ارتباط با رویکرد
بومشناسی شهری برای درک روابط موجود در بومساختهای
شهری و مفاهیم تابآوری و ابعاد آن به منظور شناسایی
مؤلفههای تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه ،با استفاده از اسناد
مختلف گردآوری شده است.
1
به منظور تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی
از روشهای تحلیل کیفی( Abedi Jafari, et al. 2011؛Boyatzis,
 )1998و ابزار تحلیلی شبکه مضامین 2بهره گرفته شده است.

مضامینی که در متن پژوهی از طریق کدگذاری دادهها شناسایی
شدهاند ،در گروههای مشابه و منسجمی خوشهبندی و در قالب
شبک ه مضامین ترسیم شدهاند و بر مبنای آنها ،مجموعهای از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تابآوری تبیین گردیدهاند .برای
صحت بخشی اطالعات حاصل شده از نظرات خبرگان نیز بهره
گرفته شده است .سپس با بازبینی و تدقیق مجموع ه حاصل
شده ،مقوالت اصلی شکل دهند ه الگوی پیشنهادی تابآوری
بوم شناسانه شهر در قالب شش زمین ه اصلی تبیین شدهاند.
به منظور تکمیل الگوی پیشنهادی ،مهمترین معیارها برای
دستیابی به تابآوری با مطالع ه پژوهشهای نظری و اقدامات
عملی شناسایی شدهاند .با تحلیل مقایسهای ،نقاط افتراق و
اشترا ک آنها مشخص و با یکدیگر تلفیق و سپس دستهبندی
شدهاند .در ادامه گامهای طی شده به منظور تدوین الگوی
تابآوری بوم شناسانه پیشنهادی تشریح شده است.
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

که به بررسی و ارزیابی سرمایه (داراییها) شهر و یا نظامهای
شهر پرداختهاند (;Allan & Bryant, 2011; Jha, et al., 2013
 .)Carpenter, et al., 2005; Holling, 1973شیوههای مبتنی
بر سرمایه بر روی سرمایههای فیزیکی و غیرفیزیکی همچون
سرمایههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،طبیعی و انسانها
تمرکز نموده و نقش آنها را در ایجاد تابآوری شهر بیان کردهاند.
شیوههای مبتنی بر نظام نیز با مفهوم تابآوری و در نظر گرفتن
شهرها به صورت مجموعهای از نظامهای مختلف ،انطباق پیدا
نمودهاند .دست ه سوم نیز مطالعاتی هستند که بر روی عملکرد
شهرها متمرکز شده و عالوه بر درک سرمایه و نظامهای شهری،
تابآوری شهر را در جهت انجام و حفظ عملکردهای اصلی آن
تعریف نمودهاند (;Cutter, et al., 2008; Campanella, 2006
 .)Folkey, 2002; Da Silva & Morera, 2014همچنین سایر
موضوعاتی که به درک ارتباط تابآوری با فرآیندهای موجود
در بستر شهر کمک مینمایند مانند بوم شناسی شهری که در
بخش قبل عنوان شد و موضوعات تأثیرگذار دیگر مانند شکل
شهر به عنوان بستری که تابآوری آن مد نظر است ،بررسی
شده و با تحلیل تأثیر اجزا و عناصر (Xu et al., 2011؛ Marsh,
2005؛  )Cengiz, 2013و گونههای شکل شهر بر عملکرد زیست
محیطی شهر Tratalos et al., 2007; Martins, 2012; Borrego
) ،)Whitford et al., 2001; et al., 2006رابطه آنها با تابآوری
مشخص شده و مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر تابآوری بوم
شناسانه شهر استخراج شدهاند.
با مطالعه مهمترین پژوهشهای موجود در هر دسته و به
کارگیری روشها و فنون مناسب برای شناخت مضامین در متن
پژوهی ،مجموعهای از عوامل مرتبط با تابآوری بوم شناسانه
شهر به صورت انواع مضامین شناسایی و با توجه به فراوانی آنها
در منابع مختلف کدگذاری شدهاند .با شناخت حدود  45مورد
مضامین که از مجموع بررسی بیش از  50مورد پژوهشهای
نظری و عملی حاصل شدهاند ،روابط میان مضامین تحلیل
شده و شبکه مضامین حاصل از خوشهبندی آنها در قالب
مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین سازمان
دهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین
پایه) و مضامین فرا گیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حا کم
بر متن به مثابه کل) تدوین شده است (تصویر شماره .)3در
نهایت مجموعه حاصل شده مورد بازبینی قرار گرفته و شش
زمین ه تأثیرگذار بر تابآوری تبیین شدهاند .جدول شماره،2
مضمونهای برگرفته از مرور و تحلیل ادبیات مربوطه را به همراه
بیان منابع آنها به منظور مستندسازی عوامل شناسایی شده
نشان میدهد .با توجه به گسترده بودن فرآیند تحلیل کیفی
انجام شده برای استخراج کلیه مضامین مربوطه ،امکان شرح
تفصیلی آنها میسر نیست و به بیان اجمالی در خصوص نحوه
شناسایی و تبیین آنها مطابق توضیحات فوق ،جدول شماره 2و
تصویر شماره 3بسنده شده است.
گــام  )2همزمان با مــرور ادبــیــات تـــابآوری ،نمونههای عملی
متعددی نیز در این زمینه مانند شیکا گو و نیویورک در آمریکا،

سندای در ژاپــن ،سیدنی در استرالیا ،دارالــســام در تانزانیا،
سنگاپور ،پرتو در پرتغال و  ...بررسی شدهاند که از جمله دالیل
انتخاب آنها میتوان به متنوع بودن به لحاظ جغرافیایی ،روبهرو
شدن با شوکها و یا قــرار گرفتن تحت تأثیر فشارهای مزمن و
ایجاد برنامههایی در راستای دستیابی به نظامهای تــابآور
اشــاره نمود .ماحصل بررسی پژوهشهای نظری و اقدامات
عملی انــجــام شــده ،دستیابی بــه معیارهای عمده ت ــابآوری
مطرح در آنهاست .نحو ه تدوین معیارهای تــابآوری در ادامه
بیان شده است.
 .3.2تدوین معیارهای تابآوری
مطابق آنچه که در گامهای فرآیند تدوین الگوی تابآوری بوم
شناسانه شهر بیان گردید ،با مطالع ه پژوهشهای نظری و
اقدامات عملی صورت گرفته در زمین ه تابآوری ،مهمترین معیارها
برای دستیابی به تابآوری ،شناسایی و استخراج شدهاند .تصویر
شماره ،4نحو ه دستیابی به معیارهای اصلی شکل دهند ه الگوی
تابآوری بوم شناسانه را نشان میدهد.

تصویر شماره :4فرآیند روش شناختی تدوین معیار

 .3.2.1معیارهای تابآوری حاصل از دیدگاه نظریهپردازان
همان طور که بیان شد ،با مرور ادبیات مرتبط با تابآوری و
مطالع ه پژوهشهای صورت گرفته (کتب ،مقاالت ،گزارشها و
 )...و همچنین سایر مفاهیم وابسته به آن مانند بومشناسی
شهری ،بومساخت شهری و شکل شهر ،اهداف و معیارهای
اصلی در زمین ه تابآور نمودن شهرها شناسایی شدهاند .در
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جدولشماره ،3مهمترین معیارهای حاصل از مرور ادبیات بیان
شدهاند .با توجه به آن که دیدگاههای بسیاری از صاحبنظران
در خصوص معیارهای مطرح شده با یکدیگر همپوشانی دارد ،در
این مقاله در عین برخورداری از نگاه جامع نسبت به موضوع و
در برگرفتن غالب معیارهای بیان شده ،مهمترین منابع مطابق
جدول زیر بیان شدهاند.
 .3.2.2معیارهای تابآوری حاصل از بررسی سوابق جهانی
بررسی سوابق جهانی نشان میدهد که در شهرهای مختلف در
سراسر جهان ،اقدامات متعددی در زمینه افزایش توانایی نظام
شهری برای مقابله با فشارها ،اختالالت و مخاطرات طبیعی

مانند سیل ،زلزله ،طوفان ،سونامی و ...انجام شده است .در
هر یک از شهرها و کشورهای جهان به تناسب مواجه بودن با
اختالالت خاص (مخاطرات طبیعی) و یا آمادگی پیدا نمودن
برای مواجهه با اختالالت عمومی و پیشبینی نشده ،اهداف
و برنامههایی در قالب برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت تنظیم شده و اقداماتی صورت گرفته است .بنابراین
با مطالع ه ژرف و جامع و تحلیل دقیق نمونههای موردی،
مهمترین معیارها برای دستیابی به تابآوری قابل استخراج
است .مجموعهای از معیارهای حاصل شده ،در جدول
شماره ،4تنظیم گردیدهاند.

چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

تصویر شماره :3خوشهبندی مجموع ه عوامل شناسایی شده تأثیرگذار بر تابآوری در قالب شبکه مضامین

جدول شماره :2مضمونهای برگرفته از مرور و تحلیل ادبیات موضوع
مضمون

نکات کلیدی متن

منابع

هدف و موضوعات مطرح شده در قالب آن

گونههای زیستی

گونههای گیاهی ،گونههای
جانوری

Simonsen et al., 2014: 4-5
Harrison et al., 2014: 52

بیان اهمیت تنوع زیستی در ارتقای تابآوری بوم شناسانه شهر

عناصر ساختار طبیعی

شبکههای آبی ،لکههای سبز،
پوشش طبیعی زمین

نواحی واجد ارزش
ا کولوژیک

تاالب ،رودخانه ،دریاچه،
جنگلهای شهری ،نواحی
کوهستانی ،اراضی کشاورزی

خدمات ا کوسیتمی
(حمایت کننده ،تنظیم
کننده ،تأمین کننده)

چرخه مواد غذایی ،تشکیل
خا ک ،تولیدات اولیه
تنظیم آب و هوا ،تنظیم مواد
غذایی ،تصفیه آب
غذا ،آب ،چوب و فیبر

معیشت و اشتغال

الگوهای معیشتی ،انواع اشتغال

بررسی تأثیر کاربریهای مکمل دارای اهمیت زیست محیطی بر
Colding, 2007
خدمات بومساخت و در نتیجه تابآوری بوم شناسانه شهر
بیان نقش پوشش طبیعی زمین و لکههای سبز شهری در
Alberti & Marzluff, 2004:243-244
خدمات طبیعی بستر و تابآوری نظام
Ahern, 1995
Zupancic et al., 2015
Novotny et al., 2010: 151-154
Resilience Centre, 2015
EPA, 2014
Bergamini et al., 2013
Gu & Subramanian, 2012

اهمیت زیرساختهای سبز و آبی شهر در بهبود خدمات بوم
ساخت
نقش مناظر تولیدی در تابآوری

Van Oudenhoven et al., 2009
Mijatović et al., 2013

بررسی تأثیر تنوع زیستی اراضی کشاورزی در تقویت تابآوری

Duraiappah, 2005
Wu & Wu, 2013: 222

بیان نقش و اهمیت خدمات بوم ساخت در تابآوری بوم
شناسانه شهر

Alberti & Marzluff, 2004:247

تحلیل تأثیر شهرنشینی بر روی خدمات بومساخت و خدمات
انسانی

Simonsen et al., 2014: 5
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بررسی سبزراهها ،فواید و ویژگیهای آنها
بررسی تأثیر فضاهای سبز بر روی گرما و آلودگی هوا در جوامع
شهری

بیان هفت اصل در ایجاد تاب آوری در نظامهای اجتماعی _ بوم
شناسانه و اشاره به اصل افزونگی و تنوع در معیشت به عنوان
یکی از این اصول
کسب درآمد و امرار معاش از طریق شیوههای متنوع برای وارد
نمودن فشار کمتر به بومساخت و افزایش تابآوری در این زمینه

شــمــاره سیوسه

Walker & Salt, 2012

ف ــص ــل ــن ــام ــه

خدمات انسانی

مسکن ،حملونقل

Alberti & Marzluff, 2004:248

بررسی ارتباط تابآوری بوم شناسانه بوم ساختهای شهری با
عملکردها و الگوهای انسانی و بوم شناسانه

تولید و مصرف

منابع شهر ،الگوهای تولید و
مصرف

Da Silva & Morera, 2014

شناسایی هشت کیفیت برای نظامهای شهری تابآور

EEA, 2013

بررسی نقش منابع طبیعی در سالمتی و رفاه انسانها

مشارکتهای اجتماعی

زیرساختهای اجتماعی،
فرهنگ ،دلبستگی به مکان

عوامل طبیعی شکل شهر

بستر طبیعی ،پوشش گیاهی،
رودخانه ،نهر ،مسیل ،کوه،
دره ،دشت

زمـســتــان 1398
علمی-پژوهشی

چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

Adger, 2000

بررسی ارتباط تابآوری اجتماعی با تابآوری بوم شناسانه

Rezaei, 2013

ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر
سوانح طبیعی

Cutter et al., 2010

طبقهبندی معیارهای تابآوری جوامع در برابر بالیا

Mikaeeili & sadeghe, 2011
Parivar et al., 2013
Aminzadeh & Khansefid, 2010

نقش شبکههای ا کولوژیک شهری در عملکرد زیست محیطی
شهر

Shulenberger et al., 2008

بررسی تعامل میان عوامل طبیعی و مصنوع شکل شهر

بررسی الگوی کاربری اراضی در پرا کنش آالیندهها و کیفیت
Mohammadi & Rahmati, 2013
هوای شهر
رابطه میان دمای سطحی زمین با انواع کاربری پوشش و شکل
Alavipanah et al., 2015
گیری جزایر حرارتی شهری
بررسی تأثیر الگوی بافت و ساختمانها بر جریان باد

کاربری اراضی ،ساختار ابنیهRanjbar et al., 2010 Cengiz, 2013 ،
عوامل مصنوع شکل شهر
الگوی شبکه معابر ،الگوی بافت
نقش طراحی شهری در پرا کندگی آالیندههای هوا
Bahrainy & Arefi, 1997
Terjung & Louie, 1974
بررسی تأثیر ساختمانها بر دمای هوا
Marsh, 2005
 Ranjbar et al., 2010 Abbaszadehبررسی تأثیر ساختار شهر (توده و فضا) و معابر شهری بر جریان
باد
et al., 2014

← ادامه جدول شماره :2مضمونهای برگرفته از مرور و تحلیل ادبیات موضوع
مضمون

نکات کلیدی متن

گونههای شکل شهر

شکل شهر فشره ،شکل شهر
پرا کنده

برنامهها و استراتژیهای
شهری

چشم انداز شهر ،برنامههای
توسعه شهر ،برنامههای
زیست محیطی

قوانین

قوانین زیست محیطی

ساختارحکومتی /سازمانی

ساختار دولت ،شیوههای
نظارتی و تصمیم گیری

آموزش

آ گاهی جامعه ،دانش فردی
و عمومی

نوآوری

سازههای هشدار دهنده،
کتابچه راهنما

تبادل اطالعات و مشارکت

انتقال اطالعات

منابع

هدف و موضوعات مطرح شده در قالب آن

Harrison et al., 2014
Martins, 2012

بیان تأثیر فرم و بافت شهری بر تابآوری
بررسی رابطه پرا کندگی و فشردگی شهر با کیفیت هوا
مدلسازی و مقایسه تأثیر سه ساختار توسعه پرا کنده ،خطی و
فشرده بر کیفیت هوا

Borrego et al., 2006
Tratalos et al., 2007
Whitford et al., 2001
Mahriyar & Rho, 2014
Cutter et al., 2008
Molin et al., 2012
Da Silva & Morera, 2014
Duer-Balkind et al., 2013
Garmestani & Allen, 2014
Badri et al. 2013
Simonsen et al., 2014: 16
Molin Valdes et al., 2012
Krasny et al., 2009
Bryan, 2005
Da Silva & Morera, 2014
Simonsen et al., 2014: 14
Walker et al., 2002

بررسی تأثیر شکل شهر بر عملکرد زیست محیطی شهر
ایجاد مدلی برای درک تابآوری جوامع در برابر بالیای طبیعی
بیان  10امر ضروری برای تابآور نمودن شهرها به عنوان الگویی
برای مدیران دولتهای محلی
شناسایی هشت کیفیت برای نظامهای شهری تابآور
بررسی نقش قوانین در ارتقای تابآوری بوم شناسانه شهر
بررسی نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی
بیان هفت اصل در ایجاد تابآوری در نظامهای اجتماعی _ بوم
شناسانه و اشاره به ساختار چندمرکزی دولت
بیان ده امر ضروری برای تابآور نمودن شهرها به عنوان الگویی
برای مدیران دولتهای محلی
بررسی تقش آموزش در ایجاد تابآوری
ایجاد الگویی برای تابآوری و اشاره به ارتقای دانش ،آموزش و
نوآوری به عنوان یکی از عملکردهای شهر تاب آور
بیان هفت اصل در ایجاد تاب آوری در نظامهای اجتماعی _
بوم شناسانه و اشاره به اصل همکاری و مشارکت به عنوان یکی
از این اصول
مدیریت تابآوری در نظامهای اجتماعی-بوم شناسانه مبتنی
بر رویکرد مشارکتی

جدول شماره :3معیارهای تابآوری حاصل از دیدگاههای نظری
صاحبنظران

)(Walker & Salt, 2012

()Schouten et al., 2012: 171

()Resilience Centre, 2015: 3-17
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

()Novotny et al., 2010: 144-155

معیارهای مطروحه برای دستیابی به تابآوری
ایجاد عملکردهای درهم تنیده شده و ترکیبی در یک مکان یا زمان
افزونگی و پودمانگی عناصر نظام
حفظ و ارتقای تنوع (تنوع زیستی) و ناهمگنی
مدیریت پیوستگی اجزا و عناصر نظام شهری
ترویج تفکر ظرفیت تطبیقی
حفظ تنوع در نظام
دانش در مورد متغیرهای کند موجود در نظام
حفظ و بهرهمندی از خدمات بومساخت
پذیرش تغییر پذیری بوم شناسانه
در هم تنیده بودن بازخوردها میان عملکردهای بوم ساخت و اجتماعی_اقتصادی نظام و
متغیرها
طراحی مدوالر و پودمانگی عناصر شکل دهند ه نظام
حفظ سرمایه اجتماعی
تأ کید بر یادگیری و نوآوری
ترویج حکومت و نظارت چند مرکزی
حفظ تنوع و افزونگی (تنوع بوم شناسانه ،تنوع در نظامهای حکومتی)
مدیریت پیوستگی و بهینهسازی الگوهای پیوستگی کنونی
مدیریت متغیرهای کند و بازخوردها و کنترل و اندازهگیری متغیرهای کند
پرورش تفکر نظامهای تطبیقی پیچیده و بررسی آستانههای حیاتی در نظام
تشویق یادگیری
ایجاد زمین ه اجتماعی مناسب برای اشترا کگذاری دانش و اطالعات
حمایت از کنترل و نظارت طوالنی مدت بر اجزای نظامهای اجتماعی-بوم شناسانه
فراهم نمودن فرصتهایی برای تجربه و یادگیری
گسترش همکاری و مشارکت
ترویج حکومت چند مرکزی
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()Sharifi & Yamagata, 2014: 3

حفاظت از زمینهای حساس (تاالبها و )..
انعطاف پذیری شبکه زیرساخت شهری
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش تقاضای انرژیهای تجدید ناپذیر
تغییر پذیری و ناهمگنی فضایی
حفاظت از پارکها و جنگلها
مدیریت پسماند
بهرهمندی از تهویه طبیعی
نوآوری
بهرهمندی و ارتقای نظامهای هشدار دهند ه خطر و فوریتها
تنوع زیستی
 احیای جریانهای هیدرولوژیکی
حفاظت از نواحی محیط زیستی آسیب پذیر
 مجاورت زیستگاههای مختلف
شیوههای معیشتی متنوع
تعادل اقتصادی منطقه ،مالیات و سیاستهای مالی
 تنوع اشتغال سا کنان
برنامهریزی مشارکتی
 انعطاف پذیری نظام
مشارکت عمومی
تقویت انسجام اجتماعی
ارتقای حس دلبستگی مکان
آموزش و سطح آ گاهی

()Da Silva & Morera, 2014: 21-23

پذیرش عدم قطعیت و تغییر
یادگیری از مسائل گذشته و منعکس نمودن آن در تصمیمگیری برای آینده
تقویت سازگاری و قابل تطبیق بودن
ایجاد نظام قوی و نیرومند
ایجاد تنوع
یکپارچگی نظام
فرا گیر و جامع بودن نظام برنامهریزی

()Molin Valdes et al., 2012: 24-54

ایجاد یا تقویت ظرفیت نهادی و هماهنگی شهری
تأمین مالی و منابع
ارزیابی خطرات چندگانه
حفاظت از زیرساختها
محافظت از امکانات و خدمات ضروری
تدوین مقررات ساختمانی و برنامهریزی کاربری اراضی
آموزش ،تعلیم و تربیت و ارتقای آ گاهی عمومی
حفاظت از محیط زیست و تقویت زیست بوم
تدوین طر حهای آمادهسازی مؤثر ،شبکههای هشدار دهنده و وا کنش سریع
بازیابی و بازسازی جوامع
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چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

()McPherson et al., 1994
()Buyantuyev & Wu, 2009
()Wu, 2008a
()Alberti & Marzluff, 2004

)(Farzad Behtash et al., 2013:36

سرمایهگذاری در سرمای ه طبیعی شهر و حفظ خدمات طبیعت
تعادل میان خدمات انسانی و خدمات بوم ساخت
ارزیابی و کاهش تأثیرات توسعههای شهری بر روی خدمات بوم ساخت و تنوع زیستی
به حداقل رساندن اثرات بوم شناسانه شهرها
تقویت استحکام و وابستگی درونی نظام
حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی
برنامهریزی به منظور پایداری زیست محیطی
تدوین برنامههای جامع مدیریت شرایط اضطراری
ایجاد برنامههای ارزیابی آسیب پذیر و خطر

جدول شماره :4معیارهای تابآوری حاصل از بررسی سوابق جهانی

1 Climate Action Plan
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

چارچوبی برای تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه شهر

معیارهای مطروحه برای دستیابی به تابآوری
نمونههای موردی
ایجاد افزونگی و تنوع
جوامع ساحلی شرق افریقا
شیوههای معیشتی متنوع
کسب درآمد و امرار معاش از طریق شیوههای متنوع
(ماهیگیری ،کشاورزی ،توریسم ،کارگری و  )...برای افزایش تابآوری در این زمینه و وارد نمودن فشار حفاظت از نواحی محیط زیستی آسیب پذیر
کمتر به بومساخت ()Walker & Salt, 2012: 64-73
کنز ،استرالیا
تأمین مالی و منابع
اختصاص بودجه ساالنه برای حفاظت از محیط زیست ،مقابله با خطرات ،بهروزرسانی شبکههای
هشدار دهنده و)Molin et al., 2012: 30-32( ...
بریتیش کلمبیا ،کانادا
مدیریت پیوستگی اجزا و عناصر نظام شهری
طراحی شبکههای سبز و آبی پیوسته به عنوان یک مدل پایدار
()Novotny et al., 2010: 153-154
همکاری در زمین ه مدیریت محیط زیست و ارتقای خدمات بومساخت به صورت همزمان و به شکل ترویج حکومت و نظارت چند مرکزی
گسترش همکاری و مشارکت
نظام چندمرکزی در جنوب آریزونا ()Resilience Centre, 2015: 17
نیویورک ،امریکا
حفظ و ارتقای تنوع (تنوع زیستی) و ناهمگنی
پروژههای سبزسازی شهری معاصر
افزونگی و پودمانگی عناصر نظام
شیکا گو ،امریکا
ایجاد شبکه کوچههای سبز در شیکا گو ()Novotny et al., 2010: 152
سوارت ،هند
سامانه برنامهریزی فرا گیر به منظور حفاظت تمامی شهروندان در برابر مخاطرات به ویژه گروههای
فرا گیر و جامع بودن سامانه برنامهریزی
آسیب پذیر جامعه
()Da Silva & Morera, 2014: 101-102
شناخت و کسب دانش در مورد متغیرهای کند
تانزانیا
موجود در نظام
پروژههای برداشت و جمعآوری روانابهای حاصل از بارندگی و حفاظت از اراضی کشاورزی به منظور
درهم تنیده بودن بازخوردها میان عملکردهای
مقاومت در برابر اثرات خشکسالی
بومساخت و اجتماعی – اقتصادی در شهرها
()Resilience Centre, 2015: 9
حفاظت از زمینهای حساس (تاالبها و )..
میلوا کی ،امریکا
استفاده از زیرساختهای سبز راه حلی به منظور بهبود کیفیت آب و همچنین ارتقای توانایی نظام نظارت بر کمیت وکیفیت آب
انعطاف پذیری شبکه زیرساخت شهری
برای کنترل سیالب ()EPA, 2014
یادگیری از مسائل گذشته و منعکس نمودن آن
ژاپن
در تصمیم گیری برای آینده
استفاده از فناوریهای شبکهای و ابزارهای سنجش هوشمند در توسعههای شهری جدید در ژاپن در
راستای یادگیری از حوادث طبیعی گذشته (زلزله و سونامی ژاپن) و مدیریت بهتر در آینده ( Da Silvaتقویت سازگاری و قابل تطبیق بودن
)& Morera, 2014: 84
پورتلند ،امریکا
ایجاد عملکردهای درهم تنیده شده و ترکیبی
برنامه خیابانهای سبز به عنوان خیابانهای چند عملکردی
در یک مکان یا زمان
ماساچوست ،امریکا
پلهای چندمنظوره برای ایجاد اتصال میان لکههای سبز شهری و جابهجایی گونههای جانوری و
انسان ()Novotny et al., 2010: 159-162
نیویورک ،امریکا
ایجاد نظام قوی و نیرومند
مستحکمسازی زیرساختهای شهری به منظور تابآور نمودن آنها در برابر مخاطرات در نیویورک
امریکا ()Da Silva & Morera, 2014: 87
سنگاپور
ایجاد تنوع
ایجاد شبکه آبی متنوع در سنگاپور به منظور بهرهگیری از منابع آبی مختلف و استفاده از روانابها و
یکپارچگی نظام
فاضالبها ()Da Silva & Morera, 2014: 92
ایجاد یا تقویت ظرفیت نهادی و هماهنگی
ونکوور ،کانادا
شهری
سازماندهی نیروهای مقابله با مخاطرات متشکل از گروههای مردمی
آموزش ،تعلیم و تربیت و ارتقای آ گاهی عمومی
()Molin Valdes et al., 2012: 27-30
شیکا گو ،امریکا
پذیرش عدم قطعیت و تغییر
پذیرش تغییرات آبوهــوایــی و پیشبینی سناریوهای محتمل بــرای آینده و تدوین برنامه اقدام
آبوهوایی)Da Silva & Morera, 2014: 82( 1
ایجاد تاالبها به منظور ذخیرهسازی آب سیالبها در چین
محافظت از امکانات و خدمات ضروری
ایجاد زیرساختهای سبز بر روی بام ساختمانها ،خیابانها و پیادهروها در نیویورک امریکا به منظور
تدوین مقررات ساختمانی و برنامهریزی کاربری
مدیریت و استفاد ه بهتر از روانابها
اراضی
()Molin Valdes et al., 2012: 42-44

← ادامه جدول شماره :4معیارهای تابآوری حاصل از بررسی سوابق جهانی
معیارهای مطروحه برای دستیابی به تابآوری
نمونههای موردی
سرمایهگذاری در سرمای ه طبیعی شهر و حفظ
سنجش تأثیرات شکل شهر بر مشخصههای عملکردی بومساخت در پنج شهر انگلیس به منظور کاهش خدمات طبیعت
ارزیابی و کاهش تأثیرات توسعههای شهری بر
تأثیرات و برنامهریزی برای ارتقای تابآوری ()Tratalos et al., 2007
روی خدمات بومساخت و تنوع زیستی
ارزیابی خطرات چندگانه
کوتا ک ،هند
جمعآوری اطالعات و تهیه نقشههای خطرپذیر به منظور برنامهریزی بــرای عمران شهری ( Molinتدوین طر حهای آمادهسازی مؤثر ،سامانههای
هشدار دهنده و وا کنش سریع
)Valdes et al., 2012: 34-36
به حداقل رساندن اثرات بوم شناسانه شهرها
سورابایا ،اندونزی
برنامهریزی برای فشردهسازی شهری و توسع ه حملونقل عمومی ()Mahriyar & Rho, 2014
ت ــع ــادل م ــی ــان خ ــدم ــات ان ــس ــان ــی و خــدمــات
بررسی تأثیر فرم شهری بر روی فرآیندهای طبیعی در مرسی ساید انگلیس ()Whitford et al., 2001
بومساخت
پاریس ،فرانسه
اتخاذ برنامههای تنوع زیستی؛ ایجاد داالنهای ا کولوژیک برای اتصال نواحی طبیعی گسترده ،لحاظ
حفاظت از محیط زیست و تقویت زیست بوم
نمودن تنوع زیستی به عنوان یک موضوع کلیدی در اقدامات شهرداریها و افزایش آ گاهی و مشارکت
مشارکت جامعه
جامعه از طریق فراهم آوردن امکان رصد تنوع زیستی ()Da Silva & Morera, 2014
آ گاهی عمومی نسبت به تنوع زیستی
سیدنی ،استرالیا
آمـ ــوزش و ب ــاال ب ــردن ســطــح آ گــاهــی نسبت به
اتخاذ برنامههای سبزسازی شهری؛ حفظ گیاهان بومی ،حفظ زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری،
مسائل محیط زیستی
اتصال زیستگاهها ،ایجاد بامها و دیوارهای سبز
))Benson & Howell, 1994
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به منظور دستیابی به معیارهای جامع ،معیارهای حاصل از
پژوهشهای نظری و اقدامات عملی که در جدولهای فوق تبیین
شدهاند ،با یکدیگر تلفیق ،نقاط افتراق و اشترا ک آنها مشخص
شده و دستهبندی شدهاند .معیارهای حاصل شده ،معیارهای
عام تابآوری هستند که میبایست در راستای هدف مقاله برای
دستیابی به معیارهای مرتبط با بعد بوم شناسی تابآوری ،آنها را
تدقیق و متناسب با زمینههای تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه
(شش زمین ه حاصل شده) تنظیم نمود .بنابراین کلیه  35معیار
حاصل شده ،مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و پس از بومیسازی
با توجه به شرایط ایــران ،طبقهبندی شدهاند .بدین ترتیب در
نهایت از همپوشانی آنها 16 ،معیار اصلی حاصل شده که متناسب
با شش مقول ه تأثیرگذار بر تابآوری تقسیم شده و در زیرمجموع ه هر
یک از آنها قرار گرفتهاند.
 .4بحث و یافتهها
 .4.1تبیین مهمترین مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه
شهر و رابطه میان آنها
همانگونه که در بخش فرآیند تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه
شهر بیان گردید ،با مرور ادبیات مربوطه و بهرهگیری از روش
کیفی تحلیل مضمون ،کلیه مؤلفههای تأثیرگذار بر تابآوری بوم
شناسانه شهر شناسایی شده و با تحلیل رابطه میان مضامین که
در تصویر شماره  ،3بیان شد ،مهمترین موضوعات تأثیرگذار بر
تابآوری بوم شناسانه شهر به صورت شش مضمون فرا گیر تبیین
شدهاند .شش مقول ه اصلی مطابق تصویر شماره 5الف ،حاصل
شده است؛  )1ساختار طبیعی :متمرکز بر عناصر شکل دهند ه بستر
مانند فضاهای سبز ،مجراهای آبی ،کوه ،دریا ،جنگل ،زیستگاهها و
گونههای زیستی است .به طوری که ایجاد تغییر ،حذف و یا نابودی
آنها در محیط شهری بر روی عملکرد و توان نظام برای مقابله با

اختالالت تأثیر گذاشته و از این طریق بر تابآوری شهر صدمه وارد
میسازد )2 .عملکردها و فرآیندهای بوم ساخت :متمرکز بر روابط
میان عناصر ،گونههای زیستی و خدمات بومساخت ایجاد شده
به وسیله آنهاست .حفظ خدمات بومساخت و بهرهمندی از آنها،
موجب حفظ تابآوری بومساخت شهری و ایجاد اختالل در آنها
به وسیله خدمات انسانی ،منجر به کاهش تابآوری میگردد)3 .
عملکردهای اجتماعی _اقتصادی :مرتبط با کسب و کار و شیوههای
معیشتی سا کنان ،مشارکت و فعالیتهای اجتماعی آنها به منظور
حفظ بستر طبیعی و تأثیر بر فرآیندهای بومساخت است )4 .دانش
و آ گاهی :از طریق درک روابط موجود در نظامهای اجتماعی_بوم
شناسانه ،شناخت ظرفیت تطبیقی ،پذیرش تغییر پذیری بوم
شناسانه و باال بردن سطح آ گاهی مردم نسبت به مسائل محیط
زیستی و تبادل اطالعات در این زمینه ،میتوان به حفظ نظام در
آستان ه مطلوب و ممانعت از تغییر آستانه و افزایش مقاومت در برابر
اختالالت کمک نمود )5 .نهادها و ساختارهای حکومتی :از طریق
مشارکت و نظارت گسترده و تدوین برنامههای حفاظت از محیط
زیست و منابع ،برنامههای مقابله با خطرات ،پایش مخاطرات
طبیعی و فشارهای احتمالی بر نظام و همچنین کنترل بر توسعه
شهر و  ...عاملی مهم و مؤثر بر تابآوری محسوب میشوند)6 .
شکل شهر :نقش مهمی در تابآوری نظامهای شهری مختلف
دارد .گونههای مختلف شکل شهر و همچنین عناصر مصنوع
شکل دهند ه مورفولوژی شهر از طریق تأثیر بر بستر طبیعی و کمک
به حفظ و یا ایجاد اختالل در خدمات بومساخت ،بر تابآوری شهر
تأثیر میگذارند .بنابراین هر یک از مقولههای مطرح شده به عوامل
اصلی و فرعی دیگر تقسیم میشوند که این متغیرها و روابط میان
آنها بر تابآوری بوم شناسانه شهر تأثیرگذارند.
مطابق آنچه که بیان گردید ،نحو ه تأثیرگذاری هر یک از شش مقوله
مطرح شده بر تابآوری متفاوت بوده و دو زمین ه ساختار طبیعی و

عملکردها و فرآیندهای بومساخت به طور مستقیم و چهار زمین ه
دیگر به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر روی عناصر طبیعی
و گونههای زیستی به عنوان سرمایهها و دارایی شهر و همچنین
تأثیر بر روی عملکردها و فرآیندهای بومساخت از طریق به وجود
آوردن اختالل و یا تقویت خدمات بومساخت ،بر تابآوری شهرها
مؤثرند و به ارتقا و یا کاهش آن کمک مینمایند .تصویر شماره5
ب ،نحو ه تأثیرگذاری هر یک از مقولهها را بر تابآوری بوم شناسانه
نشان میدهد.

 .4.2تدوین الگوی پیشنهادی تابآوری بوم شناسانه شهر
الگوی پیشنهادی مطابق تصویر شماره 6ارائه شده و دربرگیرنده
مهمترین مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه در قالب شش
زمینه و معیارهای دستیابی به تابآوری منطبق بر هر زمینه است
که فرآیند دستیابی به هر کدام از آنها در بندهای فوق به طور کامل
تشریح گردید .کیفیتهای مطرح در مجموعههای تابآور نیز که
وجود آنها به منظور تابآور شدن نظامهای شهری ضروری است،
در هر زمینه بیان شدهاند.

تصویر شماره  :5مقولههای مؤثر بر تابآوری و نحو ه ارتباط آنها .الف)مقولههای تأثیرگذار بر تابآوری بوم شناسانه شهر  .ب)نحو ه تأثیر گذاری (مستقیم و با واسطه)
مقولههای اصلی بر تابآوری بوم شناسانه شهر
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تصویر شماره :6الگوی پیشنهادی تابآوری بوم شناسانه شهر

 نتیجهگیری.5
در این مقاله تالش گردید یکی از رویکردهای نوین مواجه ه شهرها
 فرآیندی که از بررسی.با اختالالت و بالیا مورد بررسی قرار گیرد
مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی آغاز گردیده و پس از تنظیم
 با بررسی و تحلیل پژوهشهای نظری و،مدل مفهومی مقاله
اقدامات عملی متعدد ادامه یافته و در رسیدن به الگوی جامع
 مقاله حاضر با تمرکز.تابآوری بوم شناسانه تبلور پیدا کرده است
بر بعد بومشناسی تابآوری و تدوین الگوی تابآوری بوم شناسانه
 گام جدیدی را،شهرها به عنوان نظامهای اجتماعی_بوم شناسانه
در راستای تابآوری شهرها و کمک به پایداری زیست محیطی آنها
در برابر فشارها و اختالالت طبیعی برداشته و خأل شناسایی شده
ناشی از فقدان چارچوبی منسجم در زمین ه تابآوری بوم شناسانه
 از بررسی سیر تحول بومشناسی.شهرها را پوشش داده است
 شهرها،شهری نتیجه گرفته شد که براساس رویکردهای متأخر
به عنوان نظامهای اجتماعی_ بوم شناسانه مطرح میشوند که
پویاییهای بومساخت شهری و در نتیجه تابآوری آن تحت تأثیر
الگوها و عملکردهای زیستی_فیزیکی و اجتماعی_اقتصادی است
و درواقع نحو ه ارتباط میان اجزای طبیعی و عملکردهای انسانی
.مهمترین عامل تعیین کنند ه تابآوری بوم شناسانه شهرهاست
در این راستا نتایج حاصل از تحلیلهای عمیق انجام شده در
منابع متعدد نشان میدهد که مهمترین مقوالت تأثیرگذار بر
 عملکردها،تابآوری بوم شناسانه در شش زمین ه ساختار طبیعی
 شکل، عملکردهای اجتماعی_اقتصادی،و فرآیندهای بومساخت
 دانش و اطالعات و نهادها و سازمانها قابل طبقهبندی،شهر
.است
 منجر،نتیج ه حاصل از گامهای توضیح داده شده در بخش فوق
به تهیه الگویی گردیده که عالوه بر تبیین مجموعهای از مهمترین
 از طریق مدونسازی معیارهای،مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری
 امکان ایجاد تابآوری را فراهم نموده و نمونهای جامع،مربوطه
 طراحان و مدیران شهری در راستای ارتقای،برای برنامهریزان
.تابآوری بومشناسانه در نظامهای شهری محسوب میگردد
 معیار تشکیل شده که16 الگوی پیشنهادی از شش زمین ه و
 راهنمایی برای مسئوالن،معیارهای تدوین شده در این الگو
و متخصصان به منظور تنظیم اهداف و برنامههای شهری در
.راستای دستیابی به شهرهای تابآور هستند
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