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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| در دنیــای در حــال تغییــر امــروز، تــاب آوری پاســخی بــه شــرایط عبــور از بحــران در برابــر مخاطــرات 
محیطــی اســت. رودخانه  هــای شــهری فصلــی یکــی از عوامــل ایجــاد مخاطــرات محیطی در شــهرها هســتند که 
هویــت متغیــری در زمــان خشکســالی و ســیالبی دارنــد. آنهــا غالبــاً بــه کانال هایــی جهــت مهــار ســیالب تبدیل 
شــده اند و هویــت اکولوژیــک خــود را ازدســت داده اند. پژوهــش درخصــوص چگونگــی تأثیــر رویکــرد تــاب آوری 
جهــت حفــظ اکوسیســتم رودخانه  هــای فصلــِی شــهری در برابــر مخاطــرات محیطــی، بهتریــن راهبــرد جهــت 
تــاب آوری منظــر رودخانه  هــای شــهری فصلــی و چگونگــی راهکارهــا جهــت تحقــق ایــن راهبــرد، پاســخی بــه 
شــرایط عبــور از ایــن بحــران اســت. در ایــن پژوهــش در رویکــرد تــاب آوری، حــوزۀ اکولــوژی موردتحلیــل و نقــد 
قــرار گرفتــه اســت تــا رودخانه  هــای شــهری بنابــر ســاختار اکولوژیــک خــود حفــظ شــوند. براســاس مرورادبیات 
ــی- ــه روش قیاس ــه ب ــده ک ــت آم ــی به دس ــول و مؤلفه های ــوژی، اص ــاب آوری و اکول ــوزۀ ت ــق در دو ح تحقی

اســتنتاجی موردنقــد و تحلیــل قــرار گرفته انــد. در نتیجــه بهتریــن راهبــرِد کالن جهــت تــاب آوری اکولوژیــک 
رودخانه  هــای شــهری فصلــی، بهســازی رودخانــه مبتنی بــر فراینــد بــا توجــه بــه ســاختار اکولوژیِک اکوسیســتم 
ــا  ــر می گــردد. شــناخت دالیــل اصلــی تخریــب ی ــرد امکان پذی ــه اســت کــه به واســطۀ راهبردهــاِی ُخ رودخان
تغییراکوسیســتم، تعییــن فرایندهــای فیزیکــی و شــیمیایی و بیولوژیکــی، مدیریــت پایــدار آبخیــزداری، افزایــش 
انعطاف پذیــری اکوسیســتم رودخانــه در مواجهــه بــا مخاطــرات محیطــی آینــده، جلوگیــری از تداخــل انســانی 
درفرایندهــای طبیعــی و ایجــاد تعــادل جدید بیــن نیازهــای اقتصادی-اجتماعی از آن جمله هســتند. دســت آورد 
ــوری در بســتر  ــی و جان ــای گیاه ــوع در گونه ه ــت ایجــاد تن ــی جه ــن راهکارهای ــن پژوهــش، تدوی ــی ای نهای
رودخانــه، ایجــاد مدوالریتــی در پهروهــای اکولوژیکــِی اکوسیســتم رودخانه، بهســازی ســرویس های اکوسیســتم 
رودخانــه، تحدیــد و کنتــرل متغیرهــای اکولوژیکــی رودخانــه، انطبــاق بهســازی رودخانــه بــا متغیرهــای کلیدی 
ــدم تداخــل انســانی در ســاختار اکوسیســتم  ــر ع ــن مبتنی ب ــن قوانی ــذاری تدریجــی و آهســته، تدوی ــا اثرگ ب
رودخانــه، ایجــاد آگاهــی فرهنگــی در همیــن زمینــه بــا اســتفاده از ســرمایه های اجتماعــی و نــوآوری اکولوژیکی 

در ایجــاد شــرایط پایــدار پــس از بحــران و اختــالالت اســت.
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مقد مـه| مخاطـرات طبیعی یکی از چالش های اساسـی کشـورهای 
در  اقتصـادی  و  اجتماعـی  شـرایط  بـه  کـه  اسـت  درحال توسـعه 
واردکـرده و  مقیاس هـای محلـی و منطقـه ای آسـیب های جـدی 
منجـر بـه تخریـب و یـا به تعویق انداختـن دسـت آوردهای توسـعه 
می شـود. چنیـن مخاطراتـی ممکـن اسـت در صـورت عـدم اتخـاذ 
تدابیـر موردنیـاز، بـه سـوانح بسـیار هولنـاک و ویران کننـده ای برای 
اجتماعـات بشـری تبدیـل شـوند. در ایـن میـان، سـیالب به عنـوان 
یکـی از شـایع ترین مخاطـرات طبیعـی در دنیای امروز مطرح اسـت 
کـه موجـب خسـارت و تخریب هـای گسـترده ای می شـود و زندگی 
هزاران نفر را در معرض خطر قرار می دهد و خسـارت سـنگینی را به 
امـوال آنـان وارد می کند؛ در مقایسـه با سـایر بالیـای طبیعی، حدود 
20 درصـد از مرگ ومیرهـا و 33 درصد از خسـارات اقتصادی جهانی 
در نتیجۀ سـیل به وقوع می پیونـدد (Davis & izadkhah, 2008). در 
ایـن میـان رونـد توسـعۀ برخی کشـورها، منجـر به افزایـش تخریب 
محیط زیسـت و منابع طبیعی می شـود و خسـارات ناشـی از سـیل 
را افزایـش می دهـد. اطالعات اختصاص رسـیده از سـازمان جنگل ها 
بـه خبرگـزاری همشـهری در تیـر ماه 1401 نشـان می دهـد در 70 
سـال اخیر ۸449 سـیل در ایران رخ داده اسـت و اسـتان های فارس، 
گلسـتان، خراسـان رضوی، هرمزگان و سیسـتان و بلوچستان در 20 
سـال اخیر میزبان 43 درصد از کل سـیل های کشـور بوده اند. آمارها 
مشـخص کـرده کـه 43 درصـد از همـۀ سـیل هایی که در 20 سـال 
اخیر در ایران جاری شـده، در اسـتان های فارس، گلسـتان، خراسـان 
رضـوی، هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان رخ داده اسـت. این پنج 
اسـتان  از سـال 13۸0 تاکنـون محـل وقـوع 1923سـیل کوچـک و 
بـزرگ بوده انـد و قربانیان اصلی این پدیدۀ محیط  زیسـتی محسـوب 
می شـوند )10 اسـتان سـیل خیز ایران، 1401(. یکی از عوامل رخداد 
سـیالب رودخانه  های شـهری هسـتند. رودخانـه به عنوان بخشـی از 
شـبکۀ حیاتـی شـهر اسـت کـه الزمـۀ تـداوم حیـات آن در گـروی 
حفاظـت از آن اسـت. تاکنـون رویکردهـای گوناگونـی در مواجهـه با 
مخاطـرات طبیعـی رودخانه ها توسـط مدیران و برنامه ریزان شـهری 
بـه کار گرفته شـده اسـت. رایج ترین اقـدام در این زمینـه دیوارچینی 
و بتن ریـزی بسـتر رودخانه  هـای شـهری اسـت. ایـن رویکـرد صلب 
و مهندسـی، در اکثـر رودخانه هـای شـهری به منزلـۀ یـک راهـکار 
دیرینـه بارهـا مورداسـتفاده قـرار گرفتـه، امـا همچنـان سـیالب ها 
محیط هـای شـهری به خصـوص اراضـی مجـاور رودخانه هـا را تهدید 
می کنـد. عالوه بـر اینکـه کانال هـای مهار سـیل، بـا کاهـش بازدهی 
اکولوژیکـی رودخانـه در گـذر زمـان، سـاختار رودخانه هـا را نابـود 
می کننـد )سـعیدی، 1399(. به علـت تهدیدات اکولوژیکی سـاختار 
طبیعـی رودخانه هـا به تدریـج تغییـر می کنـد و عملکرد اکوسیسـتم 
آنهـا دچـار اختـالل می شـود. برخـی حوضه هـای رودخانه ای شـاهد 
افزایـش سـیل هسـتند، درحالی کـه سـایر حوضه هـا ممکـن اسـت 
به تدریـج خشک شـدن را تجربه کنند. در کشـور ایـران رودخانه  های 
شـهری فصلی متعـددی وجـود دارد، مهرانه رود در تبریـز، قمرود در 

قـم، رودخانـۀ خشـک )خـرم دره( در شـیراز از آن جمله هسـتند که 
از بافت هـای درون شـهری عبور می کنند و سـاختار توسـعۀ شـهر بر 
آنهـا تأثیـر متقابـل دارد. ایـن رودخانه ها طی سـال های اخیر همواره 
تحـت تأثیر توسـعۀ فضاهای شـهری بـوده و در طول مسـیر خود، با 
راهکارهـای مهندسـی عمدتـاً بـا جداره های بتنی و سـنگی پوشـش 
داده شـده و بـه محـل دفـع سـیالب تنـزل یافتـه اسـت. حریـم این 
رودخانه ها به واسـطۀ رشـد هسـته های اجتماعی و سـکونتی پیرامون 
خـود، تـا آنجـا محدود شـده اند کـه قسـمتی از آن در اختیار مسـیر 
سـواره رو قـرار گرفتـه اسـت و عالوه بـر محوکـردن چهـرۀ طبیعـی 
رودخانـه، منجـر بـه تنـزل کیفیـت فضایی آن شـده و به حیـات آن 
آسـیب وارد نمـوده اسـت. در سـال های اخیر مطالعاتـی در خصوص 
تغییـر وضعیـت رودخانه  های درون شـهری در برخی شـهرهای ایران 
صـورت گرفتـه اسـت؛ قضـاوی، حقیقت بیـن و بمانیـان )139۸( در 
پژوهشـی در زمینـۀ بررسـی عوامـل مؤثـر در طراحـی پایـدار منظر 
اکولوژیـک رودخانـۀ زاینـده رود اصفهـان در زمـان خشکسـالی، در 
ابعـاد کالبدی، اجتماعـی و معنایی پایداری منظـر رودخانه را تعریف 
کرده انـد و در حوزه هـای اکولوژیـک، اجتماعـی و اقتصـادی ایده ها و 
راهکارهایـی را مطـرح نموده انـد که منجر به حفـظ طبیعت رودخانه 
در حوزۀ زیسـت محیطی شـود. پورجعفر، احمدی و صادقی )1393( 
در بررسـی انگاره هـای مؤثـر بـر منظر پایدار رودخانۀ خشـک شـیراز 
بر پیشـنهادهای طراحی در بسـتر طبیعی رودخانۀ خشـک مبتنی بر 
حفـظ و ارتقـای منظـر طبیعی و تنوع زیسـتی منطقه تأکیـد دارند. 
به گونـه ای کـه آالینده هـای زیسـت محیطی حـذف شـوند و امـکان 
تنـوع گونه هـای گیاهـی و جانوری افزایـش یابد. صادقـی، احمدی و 
چیزفهـم دانشـمندیان )139۸( درزمینۀ بهره گیـری از روش ارزیابی 
اکولوژیکـی در فرایند طراحی زیبایی شناسـانۀ منظر شـهری طبیعی 
بـر طراحـی کنـارۀ رودخانـۀ خشـک شـیراز، حفـظ و بهبـود منابـع 
زیست شـناختی و بوم شـناختی رودخانـه را از اهـداف کالن مطـرح 
می کننـد. سـبک رو، بهرامـی و متدین )1400(، با تمرکـز بر رودخانۀ 
تـاب آوری  جهـت  شـهری  برنامه ریـزی  و  طراحـی  تهـران،  درکـۀ 
رودخانـه در برابـر سـیالب را مطـرح می کننـد و رویکـرد نویــن 
تاب آوری، که بــه ابعـاد مختلف رودهــا با شـرایط زیست محیطی و 
اجتماعــی تأکید دارند، جایگزیـن مناسـبی بـرای کانال های کنترل 
ســیالب مطرح می کننـد چراکـه کانالیزه کردن یک رویکــرد صلب 

و مقاوم در برابــر طبیعــت و نیروهــای طبیعی است.
مسـئله این است که در شرایط تغییرات اقلیمی کنونی، رودخانه  های 
درون شـهری در برابـر مخاطـرات محیطـی ماهیـت متغیـری دارند، 
چنانچـه پـس از مواجهه با بحران تاب آور شـوند به گونه ای که ماهیت 
اکولوژیـک آنها حفظ شـود، می تـوان راهبردها و راهکارهای مناسـب 
را جسـتجو کرد، به گونه ای که شـهرها در مسـیر توسـعۀ همسـاز با 
محیـط زیسـت تغییر کننـد و گسـترش یابنـد. در ایـن پژوهش آن 
دسـته از رودخانه  هـای شـهری موردتوجه هسـتند که فصلـی بوده و 
همیشـه پـر آب نیسـتند. بنا بـه تعریف سـازمان حفاظـت از محیط 
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زیسـت ایاالت متحده آمریکا،1 در سـال 2022، رود یا جریان فصلی2 
بـه رود یا جریانی گفته می شـود که در زمان های مشـخصی از سـال 
آب در آنهـا جریـان دارد ولی در دوره های خشـکی، آب در آن جریان 
نمی یابـد (.Water: Rivers & Streams, n.d). ایـن رودهـا معموالً در 
مناطق خشـک و نیمه خشـک وجـود دارنـد. تغییر ماهیـت رودخانه 
بـا توجـه بـه تغییـرات اقلیمـی در جهـاِن درحال تغییر معاصـر بارها 
رخ می دهـد وموجـب می شـود تهدیـدات اکولوژیکـی رودخانه هـا در 
مقیاس هـای متفـاوت مطرح شـود، ولـی بی توجهی و عـدم مدیریت 
صحیـح رودخانه هـای شـهری فصلـی، موجـب متـروک مانـدن آنها 
در زمـان خشکسـالی شـده و مشـکالت فراوانـی چـون معضـالت 
زیسـت محیطی، نـزول کیفیـت سـیما و منظـر شـهری و مشـکالت 
اجتماعـی و اقتصـادی بـا خـود بـه همـراه دارد. بنابرایـن این شـکل 
از تغییـر بسـتر طبیعـی و جـدارۀ رودخانه هـا، بـر قـدرت تخریب آن 
و اکوسیسـتم مرتبـط بـا رودخانـه نیـز می افزاید درحالی کـه حوضه 
رودخانـه از نقطـه نظـر هیدرولوژیکـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی 
دارای اهمیت بسـیار اسـت. مـرور تحقیقات نظری و تجـارب جهانی 
در ایـن زمینه نشـان می دهـد بهترین رویکرد منطبق با شـرایط پویا 
و غیرقابل پیش بینـی رودخانه هـای شـهری فصلـی، تاب آوری اسـت. 
تـاب آوری به عنـوان یـک رویکـرد معاصر، مطـرح در حـوزۀ منظر در 
برابـر مخاطـرات طبیعـی گوناگون و گسـترده ای از جمله سـیالب و 
خشـکی رودخانه هـا بـه کار برده می شـود. ایـن رویکرد که بـا نگاهی 
سیسـتماتیک رودخانـه را نسـبت بـه مخاطـرات طبیعـی احتمالـی 
محیطـی،  شـرایط  این کـه  عالوه بـر  می کنـد،  منطبـق  و  سـازگار 
نسـبت  را  فصلـی  شـهری  رودخانه هـای  سـاختارِی  اکولوژیکـی، 
بـه مخاطـرات حفـظ می کنـد، قابلیـت آنـان را در برابـر مخاطـرات 
محیطـی تقویـت می نماید. هـدف از این تحقیق یافتـن راهبردهایی 
کاربردی-توسـعه ای و تدویـن راهکارهـای مرتبـط جهـت تـاب آوری 
رودخانـه و حفـظ توأمـان محیـط زیسـت اکولوژیـک و اکوسیسـتم 
رودخانه  هـای شـهری فصلـی در برابـر مخاطـرات محیطـی اسـت، 
به گونـه ای کـه منجـر به تأمیـن پتانسـیل های طبیعـی و اکولوژیکی 
شـهر و رشـد منظـر شـهری شـود. پژوهـش حاضـر بـا ایـن دغدغه 
درصـدد اسـت بـا مـرور ادبیـات نظـری تحقیـق و تحلیل قیاسـی و 
اسـتنتاج نتایـج، بـه راهبردهایـی در جهـت تـاب آوری رودخانه  های 
شـهری فصلـی در مواجهـه بـا مخاطـرات محیطـی وحفظ سـاختار 

اکولوژیـک آن دسـت یابـد و بـه این سـؤاالت پاسـخ دهد: 
1. تـاب آوری بـر منظـر رودخانه  های شـهری فصلـی و حفظ ماهیت 

زیسـت محیطی آنها چگونـه تأثیـر می گذارد؟ 
2. بهتریـن راهبـرد جهـت تـاب آوری منظـر رودخانه  هـای شـهری 
فصلـی بـا هـدف حفـظ ماهیـت زیسـت محیطی چیسـت؟ به منظور 

تحقـق آن، چـه راهکارهایـی وجـود دارد؟

فرضیۀ تحقیق
به نظرمی رسـد راهبردهـای بهسـازی رودخانه  هـای شـهری فصلـی 

در مقابـل مخاطـرات محیطـی چون سـیل و خشکسـالی را می توان 
در حـوزۀ تـاب آوری اکولوژیـک یافـت به گونـه ای کـه رود بـه حیات 
اکولوژیـک خـود ادامـه دهـد و بـدون خسـارت بـه مناطـق شـهری 
پیرامـون، منظـر شـهری مطلوبی ایجاد کنـد. این پژوهـش با تکیه بر 
رویکـرد تـاب آوری اکولوژیـک و معیارهـا و مؤلفه هـای مؤثـر آن در 
مواجهـه بـا مخاطـرات محیطـی، سـعی دارد راهبردهـا و راهکارهای 
تـاب آوری اکولوژیـک رودخانه  هـای درون شـهری را اسـتخراج کنـد 
تـا بتـوان آنهـا را جایگزیـن کانال سـازی های بتنـی )جهـت کنتـرل 
سـیالب( و معبرسـازی ها در حریـم رودخانـه )ناشـی از بی توجهی به 
حریـم رودخانه در زمان خشکسـالی( کـرده، اکوسیسـتم رودخانه را 

احیـا کـرده و تـاب آور نمود.

روش تحقیق
پژوهـش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی-توسـعه ای به بررسـی 
چگونگـی تـاب آوری اکولوژیک رودخانه های شـهری فصلـی در برابر 
مخاطرات محیطی-طبیعی از جمله سـیالب و خشکسالی و شناخت 
وجـوه مختلـف تـاب آوری و راهبردهـا و راهکارهای مرتبـط با منظر 
رودخانه  هـای شـهری فصلی می پـردازد. ازاین رو در بخش نخسـت با 
مـرور ادبیـات تحقیـق، بـه انـواع تـاب آوری، تـاب آوری در حوزه های 
سیسـتم های شـهری، تاب آوری در منظر، تـاب آوری در رودخانه  های 
شـهری فصلـی، اصـول اکولوژیـک در تـاب آوری و بهتریـن راهبـرد 
حفـظ و نگهداری اکوسیسـتم رودخانه  های شـهری فصلـی پرداخته 
بـا روش قیاسی-اسـتنتاجی، اصـول شهرسـازی  می شـود. سـپس 
منظرگـرا و شهرسـازی اکولوژیـک در مقایسـه بـا مؤلفه هـای مؤثـر 
در تـاب آوری موردبررسـی قـرار می گیرنـد. به منظـور تحدید موضوع 
و دسـتیابی بـه نتایـج دقیـق، از میـان دو بُعـد مؤثـر بـر تـاب آوری؛ 
بُعـد اجتماعـی و بُعـد اکولوژیکی، بُعـد اکولوژی جهـت ادامۀ مباحث 
پژوهـش انتخاب می شـود. سـپس براسـاس مطالعـات صورت گرفته 
از منابـع معتبـر علمـی، مبتنی بـر نظـر محققیـن و تجـارب جهانی 
معاصـر، بهتریـن راهبـرد در جهـت تـاب آوری رودخانه  های شـهری 
فصلـی انتخـاب می شـود. در نهایـت بـه روش اسـتنتاجی، براسـاس 
راهبـرد و اصـول اکولوژیِک تاب آوری، راهکارهایـی در برابر مخاطرات 
محیطـی بـا رویکـرد تـاب آوری اکولوژیـک ارائه می شـود. درحقیقت 
در ایـن پژوهـش اصـول شهرسـازی اکولوژیـک، اصـول شهرسـازی 
منظرگـرا، مؤلفه هـای تـاب آوری اکولوژیـک و راهبردهـای مرتبـط، 
مـورد قیـاس و اسـتنتاج قـرار می گیرنـد تـا ازمیـان معیارهـا، اصول 
و مؤلفه هـای مؤثـر، راهکارهایـی اسـتخراج شـود و برای توسـعه های 
آینـدۀ شـهری در برنامه ریزی های شـهری مورداسـتفاده قـرار گیرد. 
راهبردهـا و راهکارهای مطرح شـده در ایـن پژوهش، در جهت تدوین 
برنامه هـای توسـعۀ شـهری در مواجهه بـا رودخانه  های درون شـهری 
مؤثـر خواهـد بـود تـا رودخانه  هـای فصلـی درون شـهری در تمامـی 
فصـول سـال )روزهای سـیالبی و خشکسـالی( به عنـوان انـدام زندۀ 
شـهری در نظر گرفته شـوند. قطعاً راهکارهای مطرح شـده متناسـب 
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بـا بسـتر، بایـد اختصاصـی و دقیـق شـده و مطابـق بـا همان بسـتر 
کامـاًل کاربـردی و اجرایی تدوین شـود.

پیشینۀ تحقیق
واژۀ تـاب آوری3 اغلـب بـه مفهـوم »بازگشـت بـه گذشـته« بـه کار 
بـه  »پـرش  معنـای  بـه   Resilio التیـن  ریشـۀ  از  کـه  مـی رود 
 .(Klein, Nicholls & Thomalla, 2003) اسـت  آمـده  گذشـته« 
واژۀ Resilience در فرهنـگ لغـت Webster، سـالم و موفق شـدن 
بعـد از یـک اتفـاق بـد و یـا توانایـی چیزی برای بازگشـت به شـکل 
اولیـه بعـد از کشیده شـدن، تحـت فشـار قرارگرفتـن و یـا خم شـدن 
عنـوان شـده اسـت (Webster, 2016). مفهـوم تـاب آوری نخسـت 
مختلفـی  انتظام هـای  در  امـروزه  ولـی  تکامل یافتـه  اکولـوژی  در 
چـون روانشناسـی، مدیریـت بالیـا، اقتصـاد، جغرافیـا، و برنامه ریزی 
 .(Davoudi et al., 2012) شـهری و محیـط زیسـت بـه کار مـی رود
نخسـتین بار هولینگ در سـال 1973 تـاب آوری را به عنوان مفهومی 
 ،(Gunderson, Allen & Holling, 2012) اکولوژیکـی مطـرح کـرد
بعـد از وی ادگـر (Adger, 1997) در نظـام اجتماعـی، کارپنتـر و 
و   (Carpenter, Walker, Anderies & Abel, 2001) همکارانـش 
بـه کار  انسـانی-محیطی  متقابـل  نظـام  در   (Folke, 2006) فولـک 
برده انـد. مفهـوم تـاب آوری عالوه بـر اکوسیسـتم ها و جوامـع بلکـه 
در نظام هـای اجتماعـی اکولوژیـک4 توسـط برکیـس و همکارانـش 
(Berkes, Colding & Folke, 2008) مورداسـتفاده قرار گرفته اسـت. 
 ،(Tierney, 1997) در زمینـۀ بالیـای کوتاه مـدت نیز توسـط تایرنـی
 (Rose, 2004) و رز (Bruneau et al., 2003) برنئـو و همکارانـش
و در پدیده هـای بلندمـدت ماننـد تغییـرات اقلیمی توسـط تیمرمن 
 (Dovers & Handmer, 1992) و دوورز و هاندمر (Timmerman, 1981)
بـه کار رفتـه اسـت (Zhou, Wan & Jia, 2010). در واقـع حـوزه ای از 
دانـش کـه ایـن کلمه در اصل از آن مسـتخرج شـده بعضـاً همچنان 
موردبحث اسـت: گروهی از پژوهشگران (Batabya, 1998) این واژه را 
 Van Der Leeuw, Aschan-leygonie( به بوم شناسی و گروهی دیگر
Aschanñleygonie, 2000 &( به فیزیک و عده ای نیز به قوانین دهۀ 
1940 میالدی روانشناسـی و روانپزشـکی نسـبت می دهند )رضایی 
و رفیعیـان، 13۸9(. کاربـرد گسـتردۀ ایـن مفهوم حاکی از آن اسـت 
کـه تـاب آوری معانی متفاوتـی برای گروه هـای مختلـف دارد. برخی 
از مهمتریـن تعاریـف مرتبـط با انگاشـت تـاب آوری که مسـتخرج از 
ادبیـات مـروری تحقیق اسـت در جـدول 1 آورده شـده کـه تعاریف 
متنـوع تاب آوری و طبیعـت چندانتظامی موضوع را منعکس می کند. 
بـا ایـن وجود اشـتراکاتی میـان متون نظـری مرتبط دیده می شـود. 
نتایـج حاصـل از بررسـی نظریه هـای جـدول 1 گویـای ابعـاد متعدد 
»انگاشـت تاب آوری« اسـت: 1. اکثـر پژوهشـگران از واژۀ »ظرفیت« 
یـا »توانایـی« در تعریـف انگاشـت تـاب آوری اسـتفاده کرده انـد. این 
موضـوع هنـگام اسـتفاده در مـورد افـراد، گروه هـای مـردم، جوامع و 
اجتمـاع حاکی از آن اسـت که تـاب آوری به طور مسـتقیم با ظرفیت 

و توانایـی افـراد، جوامـع و گروه هـا بـرای مقابلـه بـا اثـرات منفـی 
مخاطرات مرتبط اسـت (Burton, 2012)، 2. استفادۀ گسترده از واژۀ 
»بازیابـی« در تعاریـف نیـز حاکی از آن اسـت که چگونه افـراد، گروه 
افـراد، یـک اجتمـاع یـا یـک جامعـه می توانـد در مقابل اثـرات بالیا 
خـود را بازیابـی کنـد (Mayunga, 2007). تـاب آوری به عنـوان یـک 
فراینـد بلندمـدت بازیابـی پـس از حادثه موردنظر اسـت. بـه عبارت 
دیگـر مدت زمان موردنیـاز برای بازیابی در مقابل حوادث و بازگشـت 
 .3 ،(Klein et al., 2003) بـه حالـت اولیـه موردتوجـه قـرار می گیـرد
برخی از پژوهشـگران نگرشـی»اکولوژیکی« در مورد تـاب آوری دارند 
و آن را یـک »رویکـرد سیسـتمی« تعریـف می کننـد و بـر تعامـالت 
درون و میـان سیسـتم ها )سیسـتم های طبیعـی و اجتماعـی( تأکید 
دارنـد (Manyena, 2006)، 4- گروهـی از پژوهشـگران »سـازگاری« 
را در تعاریـف تـاب آوری به عنـوان »یـک سـاختار فرایندگـرا« توجه 
کرده انـد و 5. برخـی به منظـور تسـهیل به کارگیـری پایدارتـر منابع 
جامعـه، تـاب آوری را بـا » پایـداری« مرتبـط می داننـد. از مجموعـه 
نظـرات پژوهشـگران در جـدول 1 مؤلفه هـای مؤثـر در تـاب آوری به 

شـرح تصویـر 1 حاصل می شـود.

تاب آوری در سیستم های شهری
طی سـال های گذشـته مفهـوم تاب آوری در مسـیر چهـار مرحله ای، 
نخسـت  نظـری  متـون  در  اسـت.  کـرده  قابل توجهـی  تغییـرات 
تـاب آوری به منزلـۀ مفهـوم اکولوژیکـی ظهـور یافت. دوم، تـاب آوری 
یافـت. سـوم،  توسـعه  اجتماعـی  علـوم  در  مفهـوم  یـک  به منزلـۀ 
)اکولوژیکـی،  شـهری  سیسـتم های  به عنـوان  شـهرها  تـاب آوری 
اجتماعـی و اقتصـادی( موردتوجه قـرار گرفت. چهـارم، متون نظری 
برنامه ریـزی شـهری بـه جسـتجوی اصـول تـاب آوری شـهرها، بـه 
تأکیـد بـر مقابله با خطـرات زیسـت محیطی پرداختند، بـا رویکردی 
یـک کل  به عنـوان  تـاب آوری سیسـتم شـهری  بـه  کـه  جامع تـر 
و  آلبرتـی  تعریـف   .(Tasan-Kok, Stead & Lu, 2013) می نگـرد 
همکاران (Alberti et al., 2003) از تاب آوری شـهری این گونه اسـت: 
»درجـه ای کـه شـهرها قادر بـه تحمل تغییـر قبـل از بازتنظیمی در 
مجموعـه ای جدیـد از سـاختارها و فرایندهـا هسـتند«. در تعریـف 
آلبرتـی، تحمـل تغییرات، در درجـۀ اول به قدرت7 شـهر برای مقابله 
بـا شـوک و سـپس بازتنظیمـی بـه سـرعت واکنـش )و سـازگاری( 
اشـاره دارد. کادچـاک(Godschalk, 2003)  اذعان می دارد یک شـهر 
تـاب آور »قـادر بـه تحمل شـوک های شـدید بدون آشـوب فـوری یا 
آسـیب همیشـگی اسـت«. ایـن دیـدگاه به وضـوح بـر قدرت شـهر و 
کاهـش مخاطـرات به جـای کاهش سـرعت، تمرکـز دارد. در تعاریف 
تـاب آوری شـهری، بایـد میـان تعـادل سیسـتم و تـاب آوری، تفاوت 
قائل شـد. یک سیسـتم تاب آور ممکن اسـت با نوسـانات یا تغییراتی 
در شـرایط مختلفی مواجه شـود، و این نوسـانات یـا تغییرات ممکن 
اسـت در طول زمان اسـاس ماندگاری۸ سیسـتم شـهری را تشـکیل 
دهنـد. عالوه بـر ایـن، تاب آوری شـهری، لزومـاً توانایی یک سیسـتم 
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حوزۀ نظرینظریهنظریه پرداز
Holling (1973)
Pimm (1984)

اکولوژیسرعتی که در آن، یک سیستم به وضعیت تعادلی خود بعد از اختالل برسد.

 Holling, Schindler, Walker &
Roughgarden (1995)

اجتماعی و ظرفیت اضافی یا توانایی یک سیستم براي جذب اختالل تاب آوري نام دارد.
اکولوژی

Carpenter et al. (2001).میزان تخریب و زیانی که سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود-
-میزان توانایی سیستم براي سازماندهی و تجدید خود در شرایط مختلف

-میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیري و تقویت سازگاري با شرایط

اکولوژی

 Folke, Carpenter, Elmqvist,
Gunderson, Holling, Walker

(2002)

تاب آوري پتانسیل یک سیستم براي باقی ماندن در یک وضعیت خاص و نگهداري بازخوردها و 
عملکردهاي آن است.

اکولوژی و 
اجتماعی

Godschalk (2003).برنامه ریزی شهریمجموعه ای از سیستم هاي فیزیکی و جوامع انسانی که قادر به مدیریت حوادث شدید باشد
Klein et al. (2003)اکولوژیمقداري از اختالل که یک سیستم می تواند جذب نماید و همچنان پایدار باقی بماند

Kendra & Wachtendorf (2003)اجتماعیتوانایی پاسخگویی اجتماع به حوادث بحرانی خارق العاده یا منحصربه فرد
Rose (2004) تاب آوري واکنش هاي ذاتی یا تطبیقی در مقابل خطرات است که افراد و جوامع را براي اجتناب از

ضررهاي بالقوه قادر می سازد.
اقتصاد

Perrings (2006)
(Resilience Alliance)5

تاب آوري اکوسیستم، ظرفیتی از اکوسیستم براي تحمل اختالل بدون تبدیل به وضعیتی متفاوت از 
نظر کیفی است که با مجموعه فرایندهاي متفاوتی کنترل می گردد.

اکولوژی

McDowell, Stevens, Cave,
Paton, Johnson (2006)

تاب آوري اندازه ای است که چگونه مردم و جوامع می توانند با تغییرات واقعیت سازگار شوند و بر 
روي امکانات جدید ارائه شده سرمایه گذاري کنند.

اجتماعی

 Norris, Stevens, Pfefferbaum,
Wyche & Pfefferbaum  (2008)

تاب آوري فرایندي است که مجموعه ای از ظرفیت هاي تطبیقی را به سیري عملکردي و مثبت و 
سازگاري بعد از اختالل متصل می کند.

اجتماعی

Zhou et al. (2010).عمومیظرفیت تحمل و بهبود از ضرر تاب آوري نام دارد
Pelling (2012) تاب آوری را در توانایی جوامع در مشارکت با نهادهای دولتی و غیردولتی و تعامل مردم ودولت

می داند. تقویت زیرساخت ها موجب افزایش تاب آوری مردم می شود.
اجتماعی

UNISDR (2012) 6 ظرفیت یک سیستم یا جامعۀ در معرض مخاطرات براي سازگاري از طریق مقاومت یا تغییر. منجر
به افزایش این ظرفیت براي یادگیري از بالیاي گذشته و براي حفاظت بهتر در آینده و ارتقای 

اقدمات کاهش ریسک است.

اجتماعی 
واقتصادی

 Khazai, Bendimerad, Cardona,
Carreño, Barbat & Burton

 (2015)

اکولوژی و ظرفیت اکوسیستم یا جوامع خسارت دیده براي جذب اثرات منفی و بهبودي از آنها.
اجتماعی

Manyena (2009)
Pendall, Foster & Cowell (2010)

Cutter (2016)
  Davoudi et al. (2012)

تاب آوری به توانایی جوامع، برای تحمل ایستادگی در مواجهه با خطر ناشی از تنش و فشار است که 
بتواند تهدیدهاي بعدی را نیز بپذیرد و به درستی با آن مواجهه شود.

اجتماعی

جدول 1. تعاریف انگاشت تاب آوری از دیدگاه پژوهشگران 1973-20160 میالدی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 1. مؤلفه های مطرح در تاب آوری مستخرج از نظریات محققین. مأخذ: نگارندگان.
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برای بازگشـت به مسـیر قبلی تعادل بعد از اختالل یا فشـار نیسـت، 
چراکه مسـیر تعادل پیشـین ممکن اسـت به دالیل متعـددی بعد از 
مواجهـه بـا اختـالل از بیـن برود و مسـیر جدیـدی به وجـود آید که 
تمامـی این هـا ممکـن اسـت مسـیر و جریان یـک سیسـتم را تغییر 
دهـد. بـا نظـر به این که شـهرها یـک سیسـتم اکولوژیکـی اجتماعی 
پیچیـده هسـتند، لـذا همـواره در حـال تغییـر و تکامـل و تعامل اند 

.(Tasan-Kok et al., 2013)

تاب آوری در منظر
منظــر به  عنــوان یــک دانــش محیطــی همیشــه در معــرض 
آشــوب های مختلـف و فـراوان محیطـی قرار داشـته اسـت. ازاین رو 
صاحب نظــران بــا تبییــن مفاهیــم تـاب آوری در حــوزۀ منظــر 
تالش داشــته اند تــا منظــر را در مواجهه بـا آشــوب های گوناگون 
محیطــی پایــدار کننــد )بهرامی، همتی، 1399(. تـاب آوری منظر 
حاکـی از قابلیـت کل نگر یک سیسـتم برای هماهنگی بـا اختالالت، 
عـدم اطمینـان و فرایندهـای درحال تغییـر در یـک جامعه اسـت که 
می توانـد بـا فشـار خارجی یـا تغییـر اقلیم به چالش کشـیده شـود. 
تـاب آوری منظـر به زمـان موردنیاز و فرایندهای تشـخیص سیسـتم 
بـرای اسـتقرار و کارکـرد به صـورت مطلـوب توجـه دارد وضرورتـاً 
»هماننـد قبل شـدن« مطرح نیسـت. تـاب آوری منظـر در حوزه های 

مهندسـی، اکولوژیکـی و تحولـی )جـدول 2( مطـرح می شـود:
 الـف: تـاب آوری مهندسـی: ریشـۀ تـاب آوری را در علـم اکولـوژی و 
مهندسـی می تـوان دنبـال کـرد و کاربـرد آن جهـت مدیریـت خطر 
 .(Berkes, 2007) و بحـران از دسـت آوردهای جدیـد دانـش اسـت
اغلـب تـاب آوری وقتـی مطرح می شـود کـه سیسـتم در معرض یک 
آشـوب و تنـش قـرار داشـته باشـد و موضـوع، بازگشـتن بـه حالـت 
تعادل باشـد. مهندسـی تـاب آوری در ارتبـاط با مدت زمـان موردنیاز 
برای بازگشـتن یک سیسـتم به حالت پایدار تعریف می شـود. وجود 
چنیـن شـرایطی نشـان می دهـد یـک سیسـتم همـواره حـول یک 
حالـت تعـادل در فـراز و فرود اسـت. در چنین شـرایطی سیسـتمی 
کـه بـا سـرعت بیشـتر بازیابـی شـود، تاب آورتـر قلمـداد می شـود 
(Pimm , 1984)، چنیـن سیسـتم انطباقـی پیچیـده ای، همـواره بـا 
.(Folke et al., 2004) تغییـر نقاط تعـادل خودش را تغییـر می دهـد

ب: تـاب آوری اکولوژیکـی: در تاب آوری مهندسـی توانایی برای حفظ 
ثبـات و عـدم ایجـاد تغییـر در وضعیـت سیسـتم و داشـتن حداقـل 
نوسـان موردتوجـه اسـت، درحالی کـه تـاب آوری اکولوژیکـی توانایی 
بقـاء یـک سیسـتم صرف نظـر از وضعیت آن اسـت. سیسـتمی که از 
تـاب آوری مهندسـی باالیی برخوردار اسـت ممکن اسـت تـاب آوری 
اکولوژیکـی کمـی داشـته باشـد و بالعکـس (Holling, 1996). در 
تـاب آوری اکولوژیکـی هـر سیسـتم دارای چنـد زیرمجموعـۀ پایدار 
اسـت کـه هنـگام مواجهه با آشـوب انتقـال میـان این سـاختارهای 
پایـدار ممکـن می شـود. به صـورت دقیق تـر »ماندگاری سیسـتم، به 
روابـط درون آن سیسـتم و میـزان توانایـی سیسـتم ها بـرای جـذب 

 .(Holling, 1973) »تغییـرات در حالت هـای مختلـف وابسـته اسـت
یک سیسـتم پیچیده هیـچ گاه دقیقاً در نقطۀ تعادل نیسـت، اما بین 
 .(Genkai -Kato, 2007) یک سـری از متغیرها در حال حرکت است
تـاب آوری اکولوژیکـی مبتنی بـر یـک دیـدگاه تکاملـی اسـت کـه 
اذعـان مـی دارد طبیعـت به طـور مـداوم در حـال تکامـل و انطبـاق 
اسـت. رویکـرد تـاب آوری اکولوژیـک بـه حالـت نهایـی یـا بهتریـن 
عملکـردی کـه یـک سیسـتم می توانـد داشـته باشـد، نمی پـردازد، 
بلکـه درصدد یافتـن راهی برای نگهداری فرایند تکاملی سیسـتم در 
کنار حفاظت و زنده نگه داشـتن سیسـتم اجتماعی-اکولوژیکی اسـت 

.(Gunderson et al., 2012)
ج: تـاب آوری تحولـی: نـوع سـومی از تـاب آوری تکاملـی، تـاب آوری 
تحولـی اسـت کـه تمامـی ایده هـای موازنـه را بـه چالش می کشـد. 
تـاب آوری تحولـی اذعـان مـی دارد ماهیـت یـک سیسـتم می توانـد 
در طـول زمـان همـراه یـا بـدون اختـالالت خارجـی تغییـر کنـد 
(Davoudi, Brook & Mehmood, 2013). این دیدگاه بر چشـم ا نداز 
اجتماعـی- سیسـتم  درخصـوص   (Folke, 2006) فولـک  تکاملـی 

اکولوژیکـی و فرایندهای چندگانـه و در حال تغییر و نه یک وضعیت 
ثابـت و مشـخص تأکیـد دارد، به این ترتیب نمی تـوان آن را به عنوان 
یـک تغییر شـکلی روبـه جلو تعریف کـرد. فولک، قابلیت تغیرشـکل 
و تجدیـد بنـا، سـازماندهی مجـدد و توسـعه را مطـرح می کنـد. این 
ایـده، پایه هـای علمـی قـوی در تـاب آوری اکولوژیکـی دارد و در هر 
دوی آنهـا موازنـۀ چندگانـه و یا رژیم های گوناگون مورد فرض اسـت

 .)Lennon, Scott & O’Neill, 2014; Wu & Wu, 2013) 
بنـا بـر نظـر بهرامـی و همتـی )1399( تعاریـف تـاب آوری در حوزۀ 
یـک  را  وآن  می پـردازد  منظـر  عینـی  بُعـد  بـه  بیشـتر  اکولـوژی 
اکوسیسـتم زیسـت محیطی قلمداد می کنـد و ابعاد ادراکـی منظر را 
نادیـده می گیـرد کـه در این صـورت دارای جامعیـت در بیان صفات 
منظـر نیسـت. امـا در ایـن پژوهش با توجـه به جهت گیـری موضوع 
و تمرکـز بـر ویژگی هـای اکولوژیکـی تـاب آوری، ایـن تعاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتند و صرفـاً ابعـاد عینی و سـاختار زیسـت محیطی 
منظـر مد نظر اسـت. در جدول 2  انواع تـاب آوری در منظر و ویژگی 

آنها ارائه شـده اسـت.

تاب آوری رودخانه  های شهری فصلی
براسـاس اصول منظر و بوم شناسـی منطقه ای، منظر دارای ساختار و 
عملکردی متشـکل از پهروها و کریدورهایی در یک ماتریس هستند. 
پهروهـا اساسـاً در ماهیـت و دینامیـک متفاوت اند، و اندازه، شـکل و 
پیکربنـدی فضایـی آنهـا واجـد اهمیـت اسـت. کریدورهـای خطی، 
کریدورهـای نـواری، کریـدور آبراهه هـا از عناصـر سـاختاری منظـر 
هسـتند. رودخانه هـا به عنـوان بخش مهمـی از کریدورهـای طبیعی 
شـهری بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. از آنجایـی کـه رودخانه  هـای 
شـهری از حساسـیت اکولوژیکی و ادراک و شـناخت محیطی باالیی 
برخوردارنـد، تـاب آوری اکولوژیکـی و راهکارهـای آن نیـز اهمیـت 
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می یابـد. تـاب آوری در رودخانه  هـای فصلـی بـا توجـه بـه ماهیـت 
طبیعـِت متغیـر و ناپایـدار آنهـادر فصـول مختلـف سـال، در حـوزۀ 
»تـاب آوری مهندسـی« با هدف بازگشـت به حالت گذشـته، رویکرد 
منطبـق بر ماهیـت طبیعی خـود دریافت نمی کند )تصویـر 2(. بلکه 
»تـاب آوری اکولوژیکـی« و »تاب آوری تحولی«، با نگرشـی بر مبنای 
پذیـرش تغییـر، در تـاب آوری رودخانه  هـای شـهری پاسـخ انعطـاف 
پذیـر و پویـای می دهـد )تصویـر 3(. پذیـرش طبیعـت رودخانه  های 
فصلـی و همسازشـدن بـا ماهیـت آن به جـای مقابلـه بـا رودخانه، به 
برنامه ریـزی و طراحـی شـهری کمـک می کنـد تـا ماهیتـاً تـاب آور 
شـده و پـس از رویدادهـای طبیعـی مخـرب بـه سیسـتم پایـداری 
دسـت یابند. در شـهرها فعالیت های انسـانی، سیسـتم های رودخانه 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد و از سـاختار طبیعـی خـود خـارج 
می کننـد (Pedroli, 2014). تـاب آوری اکولوژیکـی نخسـت با تمرکز 
بـر سـرعت بازگشـت و بازتوانـی از یـک اختـالل و سـپس بـا تأکید 
بـر چگونگـی بازتوانی یک سیسـتم شـکل می گیـرد. اکولوژیسـت ها 
همـواره یـک شـرایط عـدم اطمینـان را مدنظـر قـرار می دهنـد و 
این گونـه عمـل می کننـد کـه همیشـه نوعـی از غافل گیـری و عـدم 
پیش بینـی شـرایط موردتوجـه قـرار گیـرد و تـاب آوری را در هـر دو 
شـرایط پیش بینی شـده و غیرقابـل پیش بینی مدنظر قـرار می دهند. 
در  اکولوژیـک،  شهرسـازی  و  منظرگـرا  شهرسـازی  حـوزۀ  دو  در 
تـاب آوری رودخانه  هـای شـهری، بـر ابعـاد اکولوژیکـی و اجتماعـی 
تأکیـد می شـود. فـرِض پایـه در»شهرسـازِی منظرگـرا « ایـن اسـت 
که منظر باید رکن اصلی و زیرسـاختی در طراحی شـهری باشـد. از 
طریق شهرسـازی منظرگرا فرایندهای طبیعی و فرهنگی در طراحی 
و سـازماندهی فرم شـهری اثر می گـذارد )دبیری و مثنـوی، 1394(. 
شهرسـازی اکولوژیک نگرشـی اسـت که آیندۀ شـهرها را می سـازد. 
پروفسـور دیوید هـاروی جغرافیدان فرهنگی، آیندۀ شهرسـازی را نه 
براسـاس فرم بلکه بیشـتر براسـاس فهم فرایند فضا و زمـان می داند. 
وی اشـاره می کنـد بـرای فهـم یـک شهرسـازی سـیال و ارگانیـک، 
اکولـوژی بهتریـن دریچۀ نگرش و بازبینی آنالیـز روش های جایگزین 
برای شهرسـازی آینـده اسـت (Waldheim, 2006). در»شهرسـازی 
اکولوژیـک« هدف از نگرش اکولوژیکی به رودخانه  های درون شـهری، 
ایـن اسـت کـه سـاختارمورفولوژیک رودخانـه بـه سـاختار پیچیـدۀ 

طبیعـی آن نزدیک شـود تا ارتباط قسـمت هاي مختلف اکوسیسـتم 
رودخانـه بـا یکدیگر با اکوسیسـتم شـهري و اراضی پیرامونـی برقرار 
شـود )کوکبـی و امیـن زاده، 13۸7(. در این تحقیق بـا توجه به نتایج 
به دسـت آمده از مطالعـات درادبیـات تحقیـق مرتبـط بـا تـاب آوری، 
تاب آوری شـهر، تاب آوری منظر و رویکردهای شهرسـازی اکولوژیک 
و منظرگـرا در مواجهـه بـا موضـوع اکولـوژی، حـوزۀ »اکولـوژی« در 
انجـام  فصلـی، جهـت  شـهری  رودخانه  هـای  تـاب آوری  خصـوص 
پژوهـش انتخـاب می شـود. قطعـاً تأثیـر مـوارد مرتبط بـا معیارهای 
اجتماعـی نیـز در رویکردهـای تـاب آوری منظـر و تـاب آوری منظـر 
بـه مطالعـات و  نیـاز  تأثیرگـذار اسـت کـه  رودخانه  هـای شـهری 
تحقیقـات گسـترده و مجزایـی دارد و پژوهـش دیگـری را می طلبد.

اصول اکولوژیک در تاب آوری
برایـان واکـر و دیویـد سـالت در کتـاب »تفکـر تـاب آوری« بـر ابعاد 
اکولوژیکـی در تـاب آوری تأکیـد نموده انـد و در »جهـان در حـال 
تقلیـل« تـاب آوری اکولوژیکی-اجتماعی را راه همسوشـده با »جهان 
در حـال تغییـر« مطرح می کنند. آنها براسـاس نظریات پژوهشـگران 
متعـدد ارزش هایـی را بدیـن شـرح جمع بنـدی و مطـرح می نمایند: 
 ، پودمانگـی11  یـا  مدوالریتـی  اکولوژیکـی10،  متغیرهـای  تنـوع9، 
متغیرهای کلیدی »آهسـته«12، بازخوردهای اساسـی13، سـرویس ها 
نـوآوری،  قیمت گـذاری14،  غیرقابـل  اکوسیسـتمی  خدمـات  یـا 
هم پوشـانی قوانین و سـطوح مختلـف نظارتی15، سـرمایه اجتماعی16 
 Schouten, Van der Heide, Heijman & Opdam, 2012; Walker(
Salt, 2006 &(. مجمع جهانی تاب آوری و برخی دیگر از پژوهشگران 
معیارهایـی را بسـط داده اند که شـامل تنـوع، آزادی یا بازبـودن17 در 
ارتبـاط باهم بـودن بازخوردهـا، ذخائر سیسـتم1۸ و مدوالریتی اسـت 
 Slootweg & Jones, 2011; Walker & Salt ,2006; Gunderson,(
2010(. ایـن اصـول در حـوزۀ اکولـوژی حائـز اهمیـت اسـت و بدین 

شـرح تعریف می شـوند:
تنوع: تنـوع )بیولـوژی، منظـر، اقتصاد، اجتمـاع( در ایجـاد تاب آوری 
نقـش حیاتـی و مهمـی دارد. به واسـطۀ تنوعـی کـه در اجـزای یـک 
سیسـتم وجـود دارد، آن سیسـتم می توانـد بـه هنگام بـروز اختالل 
در   .(Walker & Salt ,2006; Ahern, 2011) کنـد  عمـل  تـاب آور 

پاسختأکیدهدفانواع تاب آوری در منظر

انعطاف پذیری مهندسی
)برگشت به عقب(

اختالالت خارجیکارایی، ثبات، قابلیت پیش بینیحفظ کارایی عملکرد

انعطاف پذیری اکولوژیکی
)حرکت به جلو(

اختالالت داخلی و خارجیاستمرار، تغییر و پیش بینی ناپذیرحفظ وجود کارکرد

انعطاف پذیری تحولی
)تغییر شکل روبه جلو(

استمرار، سازگاری و قابلیت تحول و حفظ قابلیت تغییر
تغییر شکل

همراه یا بدون اختالل

جدول 2. انواع تاب آوری در منظر و ویژگی آنها. مأخذ: نگارندگان.
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صورتـی کـه میـزان تنـوع در یـک سیسـتم کم باشـد، آن سیسـتم 
اسـت حتـی  و ممکـن  آسـیب پذیر می شـود  برابـر مخاطـرات  در 
کارکـرد خـود را از دسـت دهـد. ازایـن رو الزم اسـت مـواردی کـه 
منجـر بـه کاهـش تنـوع در یک مجموعه می شـود، شناسـایی شـود 
(Gunderson, 2010). مطالعـات اولیور و همکارانـش نشان می دهـد 
بـا ناهمگن شـدن فضـا در منظـر بـا فراهم شـدن طیفي از منابـع 
در گونه هـای مختلـف، تـاب آوری بـه هنـگام وقـوع بحـران افزایـش 

 .(Oliver et al., 2015) می یابـد 
متغیرهـای اکولوژیکـی: یک جهان تـاب آور با متغیرهـای اکولوژیکی 
کار می کنـد نـه آینکـه آن را کنتـرل کند یـا از بین ببرد. بسـیاری از 
مشـکالت گذشته ناشی از مواجهۀ نادرسـت با متغیرهای اکولوژیکی 
در جهـت مهـار آنهاسـت. کنتـرل سـیالب راه مقابلـه بـا آن نیسـت 
بلکـه بایـد در مـرز و محـدودۀ آن کاوش نمـود و راه حـل مناسـب 
در جهـت افزایـش انعطاف پذیـری و تـاب آوری سیسـتم را یافـت 

.(Walker & Salt , 2006)
از  سیستم  یک  که  است  معني  این  به  مدوالریتـی:  یـا  پودمانگـی 

بخش هـای عملکردي جداگانه اي تشکیل شده که مي تواند هر بخش 
به  طور مستقل تکامل پیـدا کنـد (Berkes, 2007). در سیستم هاي 
بي قاعده  به شـکل  بخش هـاي مختلف  تاب آور  اکولوژیکي  اجتماعي 
به هم مرتبط هستند ولي به طور کامل به هم وابسته نیستند، در نتیجه 
اختالالت به سرعت در کل سیستم سرایت نمي کند. حد بهینه اي از 
پودمانگي وجود ندارد ولي سیستمي که اجزاء آن کاماًل به هـم متصـل 
هسـتند، مي تواند به سرعت هر شوکي را بـه کل سیسـتم انتقال دهد 

.(Gunderson, 2010)
متغیرهـای کلیدی »آهسـته«: جهان تاب آور بایـد بر روی متغیرهای 
کنتـرل کننـده »با اثرگذاری تدریجی و آهسـته« و حوزه های مرتبط 
بـا آن تمرکز کنـد. با تمرکز بر متغیرهای »آهسـته« کلیدی که یک 
سیسـتم اجتماعی-اکولوژیکـی را پیکربنـدی می کننـد و حوزه هایی 
کـه در امتـداد آنهـا قـرار دارنـد، ظرفیـت و توانایـی بیشـتری بـرای 
مدیریـت و انعطاف پذیـری یـک سیسـتم به وجـود می آیـد. ظرفیـت 
سیسـتم برای سـاختارهای مطلـوب و جذب و پذیرش سـاختارهای 

.(Walker & Salt , 2006) نامطلـوب افزایـش می یابـد

www. nextcity.org :تصویر 2. تاب آوری مهندسی رودخانه لس آنجلس در برابر سیالب 193۸و کانالیزه کردن رودخانه. مأخذ

www. la.curbed.com :تصویر 3. تآب آوری اکولوژیک رودخانۀ لس آنجلس سال 2017، بهسازی رودخانه. مأخذ
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بازخوردهـای اساسـی: بازخوردها، اثرات ثانویه ای از اثر مسـتقیم یک 
 .(Walker, Anderies, Kinzig & Ryan, 2006) متغیر بر دیگری هستند
سـختی بازخوردهـا در ایـن اسـت که چگونه سـرعت و قـدرت اثرات 
تغییـر در یـک قسـمت از سیسـتم احسـاس می شـود و بـه قسـمت 
هـای دیگر پاسـخ می دهد. شـناخت و تحلیـل بازخوردهای اساسـی 
وضعیـت هـر سیسـتم در مواجهـه بـا اختـالالت کمـک می کنـد 
تـا شـیوۀ مواجهـه مجـدد شـناخته شـود و در جهـت تـاب آوری 

گردد. برنامه ریـزی 
سـرویس های اکوسیسـتم: تعـدادی از عناصـر سیسـتم کـه می تواند 
بـه تاب آور شـدن سیسـتم عالوه بر دیگر اسـتراتژی های عنوان شـده 
کمـک کنـد )ماننـد گردافشـانی، چرخـۀ مواد مغـذی، تصفیـۀ آب( 
سـرویس های اکوسیسـتمی اسـت. واکـر و سـالت از سـرویس های 
بـرای خلـق سیسـتم های  اسـتراتژی هایی  به عنـوان  اکوسیسـتمی 
تـاب آور نـام می برنـد. تنـوع زیسـتی و ژئوفیزیکـی منحصربه فـرد و 
جنبه هـای اکولوژیکـی منظـر محدودیت ها و فرصت هـای بالقوه ای را 

 .(Yarnell et al, 2015) بـرای تـاب آوری ایجـاد می کنـد
قوانیـن  آزمایـش،  یادگیـری،  بـر  تـاب آور  جهـان  یـک  نـوآوری: 
توسـعه یافته و پذیـرش تغییـر تأکیـد دارد. تفکـر تـاب آوری مبنی بر 
پذیـرش تغییـر و اختـالل اسـت. وقتی چرخـۀ قبلی از بیـن می رود 
و ارتباطـات و عملکردهـای صلـب را از بیـن می بـرد، فرصت هـای 
متفاوتـی خلـق می شـود و منابع جدیدی برای رشـد محیا می شـود.

همپوشـانی قوانین: سیسـتم های اجتماعی-اکولوژیکـی انعطاف پذیر 
روش هـای همپوشـانی بسـیاری دارنـد. پاسـخ بـه جهـان در حـال 
 .(Ostrom, 1999) تغییـر، افزونگی در مؤسسـات را افزایش می دهـد
سیسـتم های مدیریتـی از بـاال بـه پاییـن در مواجهـه بـا بحـران 
پاسـخگو نیسـت. همپوشـانی و ترکیبی از قوانیـن وحقوق خصوصی 
و عمومـی می توانـد الیه هـای موازی اجرایـی ایجاد کنـد و تاب آوری 
دهـد  افزایـش  را  مرتبـط  اکولوزیکی-اجتماعـی  سیسـتم های 

.(Dietz, Ostrom & Stern, 2003)
سـرمایه های اجتماعـی: در یـک اجتمـاع تـاب آور، ظرفیـت افـراد 
جامعـه بـرای پذیـرش اختـالل بسـیار اهمیـت دارد. فاکتورهـای 
عوامـل  رهبـری  و  توسـعه یافته  اجتماعـی  شـبکه های  اعتمـاد، 
می دهنـد  افزایـش  را  اجتماعـی  تـاب آوری  کـه  هسـتند  مؤثـری 

.(Ostrom, 1999; Ostrom & Janssen, 2014)

راهبردهای اکولوژیک جهت تاب آوری رودخانه ها
همکارانـش  و  پدرولـی   ،(Boon, 1992) پی.جی.بـون 
بیچـی  و  رونـی   ،(Pedroli, Blust, Looy & Rooij, 2002)
(Roni & Beechie, 2012) بـا توجـه بـه حالـت رودخانه، پنج راهبرد 
مناسـب جهـت حفاظـت19 از رودخانـه بیـان می کننـد: محافظت20، 
و  بازسـازی23  منفـی22،  اثـرات  کاهـش  توسـعه21،  محدودسـازی 
رهاسـازی24 )جـدول 3(. بـا توجـه به اینکـه رودخانه  های شـهری در 
اثـر توسـعۀ شـهری تحت تأثیـر مداخـالت انسـانی قـرار گرفته اند و 

رودخانـه را از ماهیـت کامـاًل طبیعـی خـود خـارج نموده انـد، بعضـاً 
مشـاهده می شـود اکوسیسـتم طبیعی گیاهـی و جانـوری آنها تغییر 
کرده اسـت. بنابراین شـرایط مناسـب بـرای »محافظـت« و »کاهش 
اثـرات منفـی« وجـود نـدارد. رودخانه  های شـهری فصلی بخشـی از 
طبیعـت شـهر محسـوب می شـوند و »رهاسـازی« آنها بـه معنای از 
بین   رفتـن بخشـی از محیط زیسـت شـهری اسـت. »کاهـش« اثرات 
منفـی و »بهسـازی« راهبـرد صحیحی در مواجهه بـا ماهیت طبیعی 
رودخانه در جایگاه محیط زیسـت شـهری اسـت. از آنجا که بهسازی 
بـدون کاهـش اثـرات منفـی غیرممکن اسـت، لـذا راهبـرِد »کاهش 
اثـرات منفـی« را می تـوان زیرمجموعـۀ راهبرِد »بهسـازی« دانسـت 
و در حـوزۀ راهبردهـای اکولوژیـک جهـت تـاب آوری رودخانه  هـای 
شـهری فصلـی بـر »بهسـازی« متمرکـز شـد. بهسـازی رودخانه هـا 
به دنبـال ارتقـای عملکـرد طبیعـی رودخانـه و منظـر آن به عنـوان 
آن  کریـدور  عملکـرد  شـامل  و  زیسـتگاه ها  از  متنـوع  شـبکه ای 
بـرای حوضـۀ آبریـز اسـت و موجـب تـاب آوری رودخانه هـا در برابـر 
مخاطـرات محیطـی می شـود. بهسـازی رودخانه هـا راهبـرد کلیدی 
بـرای بهبـود کیفیـت محیـط و تنـوع زیسـتی در دهه هـای اخیـر با 
تأکیـد روزافـزون بـر ارزش عملکرد رودخانه ها و خدمات اکوسیسـتم 
ارائه شـده توسط آبراهه هاسـت (Lemons & Victor, 2008). اصطالح 
»بهسـازی رودخانـه« بـه توانبخشـی، تقویـت، بهبـود، بهسـازی و 
 .(Roni & Beechie, 2012) احیـای مجدد اسـتراتژی ها25 اشـاره دارد
توافـق گسـترده ا ی وجـود دارد کـه مناطـق شـهری باید بـا تغییرات 
آب وهوایـی سـازگار شـوند، چرخۀ آب طبیعـی را دوباره سـاماندهی 
 Brown,( کننـد  ایجـاد  آب26  بـه  حسـاس  شـهرهای  و  کننـد 
 Keath & Wong, 2009; Sharma, Gray, Diaper, Liston &
 Howe, 2008; Kazmierczak & Carter, 2010; Ward et al., 2012; Everett & Lamond,

 .)2014
بازگردانـدن رودخانه هـا و حوضه هـای آبریـز بـه حالـت طبیعی، یک 
راهبـرد کلیـدی برای بهبود کیفیت محیط و تنوع زیسـتی اسـت که 
در مقیـاس جهانـی مطرح اسـت. بهسـازی رودخانه فرصتـی را برای 
بازگردانـدن خدمـات اکوسیسـتم تخریب شـده و ازدسـت رفته فراهم 
می کنـد. عالوه بـر این، عملکـرد مناطق مسـکونی در نزدیکی حوضۀ 
آبخیـز متعادل تـر می شـوند. بهسـازی رودخانه  هـای شـهری فصلـی 
موجـب حفاظت از تنوع زیسـتی )پشـتیبانی(؛ مدیریت پایدار سـیل 
)تنظیم کننـده( بازیابـی کیفیـت زیسـتگاه فیزیکـی )تنظیم کننده(؛ 
تقویـت شـیالت، کنتـرل و تنظیـم آلودگـی27 و همچنیـن آگاهـی 
فرهنگـی می شـود و مـوارد ذکرشـده را تحـت تأثیـر قـرار می دهد2۸ 
(Gilvear, Spray & Casas‐Mulet, 2013). بهسـازی رودخانه  هـای 
فصلی در شـهرهای توسـعه یافته می تواند به تغییر برداشـت مردم از 
فضـای سـبز و منابع عمومـی آن کمک کند، اما اغلـب تأثیر کمی بر 
روند بازسـازی طبیعی و زیسـتگاه ها دارد. در واقع رشد شهرنشینی و 
تغییرات آب وهوایی، اکوسیسـتم های آبی شـهرها را تهدید می کند و 
منجـر به ازبین رفتن زیسـتگاه مـداوم گیاهی و جانوری می شـود. در 
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سـال های اخیر، مفهوم بهسـازی رودخانه مبتنی بر فرایند29، در حال 
 ،(Roni and Beechie, 2012) افزایش اسـت. بـه گفتۀ رونی و بیچـی
ایـن رویکـرد یکپارچـۀ اجتماعی-اکولوژیکـی بـا تکنیک هـای جامع 
منطبـق می شـود تـا به شـناخت دالیـل اصلـی تخریب اکوسیسـتم 
و ایجـاد تعـادل جدیـد بین نیازهـای اقتصادی-اجتماعـی و مدیریت 
 Brierley & Fryirs, 2004; Kondolf et( پایدارآبخیـزداری بپـردازد

.)al, 2006; Bennet, Peterson & Gordon, 2009
عالوه بـر این، تمرکز آن بر جلوگیری از تداخل انسـانی در فرایندهای 
طبیعـی، افزایـش انعطاف پذیـری اکوسیسـتم رودخانـه در مواجهـه 
بـا اختـالالت آینـده اسـت (Beechie et al., 2010). ایـن تضمیـن 
می کنـد کـه برنامه هـا و اقدامـات بهسـازی بـدون نیـاز بـه مداخلـۀ 
مسـتمر و حضـور انسـان، از بهبـودی پایـدار پشـتیبانی می کننـد. 
هـدف از »بهسـازی مبتنی بـر فرایند« این اسـت که »مجـدداً میزان 
اصلـی فرایندهـای فیزیکی، شـیمیایی و بیولوژیکی تعیین شـوند که 
اکوسیسـتم رودخانه ها و دشـت های سـیالبی را مجـدداً ایجاد نموده 
و از آن محافظـت کنند« (.ibid). این فرایند براسـاس تجزیه وتحلیل 
علـل مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی اسـت کـه در سـطح محلـی، 
در  بهسـازی  مزایـای  به حداکثررسـاندن  بـرای  ملـی  و  منطقـه ای 
بازه هـای زمانـی کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمدت مطرح می شـود 
.)Roni & Beechie, 2012; Gilvear et al., 2013; Sabbion, 2017(

یافته ها و بحث
رویکردهـای منظـر در تـاب آوری رودخانه  هـای شـهری در دو حـوزۀ 
شهرسـازی منظرگـرا و شهرسـازی اکولوژیک بـر ابعـاد اکولوژیکی و 
اجتماعـی در طراحـی و برنامه ریـزی شـهری تأکیـد دارنـد. در حوزۀ 
تـاب آوری نیـز بـر ابعـاد اکولوژیکـی و اجتماعـی تـاب آوری بـا هدف 
توجـه و حفـظ محیط زیسـت طبیعـی و تقویـت و افزایـش ظرفیت 
جوامـع انسـانی به عنـوان سـرمایه های اجتماعـی پرداخته می شـود. 

بنابـر محدودیـت مطرح شـده در ایـن پژوهـش، مبحـث »اکولوژی« 
موردبررسـی قـرار می گیـرد و مبحـث »اجتماعـی« بـه پژوهش های 
دیگر موکول می شـود. همان گونه که در تصویر 4 مشـاهده می شـود 
در حوزۀ اکولوژی اصول شهرسـازی منظرگرا و شهرسـازی اکولوژیک 
بـا معیارهای مؤثـر در تاب آوری )تصویر 1( ارتباط مفهومی وکاربردی 
دارنـد، چنانچه دسـتیابی به اصـول اکولوژیک شهرسـازی منظرگرا و 
شهرسـازی اکولوژیـک در صورت تأمین مؤلفه های تـاب آوری صورت 

می پذیـرد و نتایـج ذیـل حاصل می شـود:
بافـت شـهری »موجـب  تغییردهنـدۀ  فرایندهـای  الـف: شـناخت 
می شـود بتـوان توانایی یـا ظرفیت بافت شـهری را در برابر مخاطرات 
محیطی شناسـایی نموده، در جهت سـازگاری آن و شـکل گیری یک 
سـاختار فرایندگـرا برنامه ریـزی کرده و سـرانجام به پایـداری پس از 

مواجهـه بـا اختالل دسـت یافت. 
ب: »کاربـرد دانـش و تفکـر اکولوژیکـی در طراحـی و برنامه ریـزی 
شـهرِی انعطاف پذیـر« و »توجـه به زیرسـاخت های شـهری« به ویژه 
شـهری،  رودخانه  هـای  ماننـد  شـهرها  آبـی  اکولوژیکـی  سـاختار 
امکان پذیـر اسـت در صورتی کـه یـک نگـرش سیسـتمی به شـهر و 
محیـط زیسـت آن وجـود داشـته باشـد. در صـورت بـروز اختـالل و 
هرگونـه مخاطـرۀ محیطـی در سیسـتم شـهر و محیـط زیسـت آن 
)رودخانه  های شـهری فصلی(، سیسـتم بازیابی می شـود و در فرایند 

تـاب آوری قـرار می گیـرد.
ج: »شـهر و تمام عناصر تشـکیل دهندۀ آن بخشـی از جهان طبیعی 
اسـت« کـه بـا انسـان و فعالیت هـای او در تعامـل اسـت. چنانچـه 
شـهروندان بـا عناصـر طبیعـی شـهر ماننـد رودخانه  هـای شـهری 
ارتبـاط برقـرار کننـد، آن را جـزو عناصـر هویت بخش شـهر خواهند 
دانسـت. لـذا برنامه ریزی هـای توسـعۀ شـهری بـا هـدف افزایـش 
ظرفیـت و توانایـی رودخانه  هـای شـهری فصلـی و شـکل گیری یک 
سـاختار فرایندگرا در برابر مخاطرات محیطی، موجب تعامل بیشـتر 

راهبرد اکولوژیک جهتردیف
تاب آوری رودخانه ها

ویژگی شرایط رودخانه

هنگامی که چند سیستم طبیعی و یا نیمه طبیعی با هیدرودینامیک دست نخورده باقی می ماند، »محافظت« آنها محفاظت1
باید صورت گیرد.

برای رودخانه  های با کیفیت اکوسیستمی باال و با فاکتورهای کلیدی زیست محیطی با عملکرد بدون موانع عمده، محدودسازی2
گزینۀ مدیریتی برای »محدودسازی« توسعۀ حوضۀ آبریز وجود دارد.

زمانی که کیفیت اکوسیستم رودخانه پایین است، تدبیِر »کاهش« اثرات منفی صورت می گیرد. توسعۀ کاهش اثرات منفی3
کارکردهای اقتصادی و تفریحی موجود در حریم رودخانه، نیاز به اجرای تدابیری دارد که به بقای زیستگاه ها و 

موجودات و حفظ اکوسیستم کمک کند.

هنگامی که رودخانه ها به نقطه ای برسند که هیدرودینامیک طبیعی در آن به سختی قابل تشخیص باشد و تنها بهسازی4
بقایای کم و پراکنده ای از جمعیت در آنها باقی بماند، تأکید بر انجام »بهسازی« رودخانه است.

برای بدترین حالت، یعنی زمانی که امیدی برای بهبود وجود ندارد، »رهاسازی« است.رهاسازی5

 . Boon, 1992 جدول 3. پنج راهبرد اکولوژیکی پی.جی. بون برای حفاظت از رودخانه ها. مأخذ: نگارندگان برگرفته از
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مردم با محیط زیسـت شـهری می شـود. از طرفی ممانعت از تداخل 
فعالیت هـای انسـانی بـا عناصـر طبیعی ماننـد رودخانه  های شـهری 
فصلـی )ممانعـت از انتقـال فاضـالب شـهری بـه رودخانـه، احـداث 
خیابان در بسـتر رود در زمان خشکسـالی و...( موجب می شـود پس 
از بـروز اختـالل، اکوسیسـتم رودخانـه بتواند خـود را بازیابـی کند و 
بـه پایـداری ثانویه دسـت یابـد و به لحـاظ اکولوژیکی تاب آور شـود.

و  مقیـاس کالن هسـتند  در  اکوسیسـتم  یـک  د: »شـهرها خـود 
اکوسیسـتم های خـرد را دربـر می گیرنـد« ماننـد: وجود اکوسیسـتم 
دارد  لـذا ضـرورت  رودخانه  هـای فصلـی در شـهر.  متغیـر  و  پویـا 
به منظـور برقـراری ارتباط صحیح و مسـتمر اکوسیسـتم های ُخرد با 
اکوسیسـتم شـهر، در زمـان وقـوع اختالل، با یک نگرش سیسـتمی، 
برنامه ریـزی نمـود و در جهـت بازیابـی سـاختارهای ُخـرد و کالن و 
دسـتیابی بـه پایـداری ثانویـه، ظرفیـت و توانایـی اکوسیسـتم های 
ُخـرد ماننـد رودخانه  هـای فصلـی شـهری را افزایـش داد و با نگرش 
اکولوژیکـی تـاب آور نمود تا اکوسیسـتم شـهر نیز به پایداری دسـت 

یابـد و تاب آور شـود.
ه: »شـهر زیسـتگاه گونه هـای متعـدد گیاهـی و جانوری اسـت که با 
انسـان در تعامل هسـتند« و مجموعه اکوسیسـتم شـهر، اکوسیستم 
رودخانـه و سـایر اکوسیسـتم های طبیعی موجود در شـهر را شـکل 
می دهنـد. لـذا پایـداری پـس از اختـالل تنها در صورت شـکل گیری 
یـک نگـرش سیسـتمی امکان پذیـر اسـت. چنانچـه بتـوان ماهیـت 
بـا گونه هـای گیاهـی و  اکوسیسـتمی ماننـد رودخانـه را مرتبـط 
جانـوری آن دانسـت، ایـن زیسـتگاه سـاختار اکولوژیکی خـود را در 

ارتبـاط بـا ماهیـت اکولوژیکـی شـهر می تواند حفـظ کند.
و: شـهر بسـتر فرایندهای اکولوژیکی، اقلیمی و تاریخی اسـت و خود 
سـاختاری پویـا و درحـال تغییـر دارد و بدیـن علت تاحـدی ظرفیت 
در خـود می پذیـرد. چنانچـه  را  بحـران  در  تغییـر  انعطاف پذیـری 
اختـالل شـدیدی رخ دهد و از پایداری خارج شـود، به واسـطۀ بسـتر 
فرایندگـرای خـود، ظرفیـت و توانایـی شـهر در سـازگاری با شـرایط 
جدیـد تاحدی بازیابی می شـود. لذا در برنامه های توسـعۀ شـهری در 
برنامه ریزی هـا و طراحی های شـهری، بایسـتی ظرفیـت انعطاف پذیر 
شـهر در پذیـرش تغییـرات موردتوجه قرار گیرد تـا ماهیت اکولوژیک 
شـهر برقرار گـردد. از آنجایی کـه رودخانه  های شـهری فصلی یکی از 
عناصـر طبیعی مؤثـر در برقراری ماهیت اکولوژیک شـهرها هسـتند، 
انعطاف پذیـری، ظرفیـت تغییـر و سـاختار اکولوژیـک رودخانه  هـای 
فصلـی در زمـان خشکسـالی و سـیالب، بایـد در برنامه هـای توسـعه 

شـهری دیده شـود.

نتیجه گیری
هـدف از تـاب آوری اکولوژیـک حفـظ اکوسیسـتم رودخانـه پـس 
از بـروز بحـران اسـت تـا در شـرایط پایـدار ثانویـه نیـز اکوسیسـتم 
رودخانـه ماهیـت خود را حفظ کنـد. منظور از اکوسیسـتم رودخانه؛ 
فروهشـتنگاه  و  بدنـه  در  پهروهـا  و  آغاز،کریـدور  در  سرچشـمه 

در انتهـا اسـت. چنانچـه ایـن اجـزا حفـظ شـوند، براسـاس مـرور 
ادبیـات تحقیـق، بهتریـن راهبـرِد کالن جهـت تـاب آوری اکولوژیک 
رودخانه  هـای شـهری فصلـی، »بهسـازی رودخانه مبتنی بـر فرایند« 
اسـت. فراینـدی که متناسـب با سـاختار اکوسیسـتمی رودخانه بوده 
و سـاختار فرایندگـرای تاب آوری را نیز پوشـش می دهد و به واسـطۀ 
راهبردهـای ُخرد؛ شـناخت دالیل اصلی تخریب یا تغییراکوسیسـتم، 
تعییـن فرایندهـای فیزیکـی و شـیمیایی و بیولوژیکـی، مدیریـت 
پایـدار آبخیـزداری، افزایـش انعطاف پذیـری اکوسیسـتم رودخانه در 
مواجهـه بـا مخاطرات محیطی آینده، جلوگیری از تداخل انسـانی در 
فرایندهـای طبیعـی و ایجـاد تعادل جدیـد بین نیازهـای اقتصادی-

اجتماعـی، امکان پذیـر می شـود. نگارنـدگان در این پژوهـش راهبرد 
هـای ُخـرِد بهسـازی رودخانه  هـای شـهری فصلـی را بـا تـاب آوری 
اکولوژیـک سـنجیده و از تعامـل ایـن دو دادۀ توسـعه ای-کاربردی، 
راهکارهایـی جهت تـاب آوری اکولوژیک رودخانه  های شـهری فصلی 
ارائـه داده انـد، به گونـه ای که بتوان آنها را براسـاس هویـت اکولوژیک 

خـود، بهسـازی کـرده و تـاب آوری نمود.
اذعـان  تصویـر 5  راهکارهـای  براسـاس  پژوهـش  ایـن  دسـت آورد 

مـی دارد:
1- دالیـل اصلـی تخریب یـا تغییراکوسیسـتِم رودخانه  های شـهری 
فصلـی، براسـاس اصـول اکولوژیکـی تـاب آوری، به علت اختـالل در 
تنـوع گونه های گیاهـی و جانوری مرتبط با محیـط رودخانه، کاهش 
مدوالریتـی در پهروهـای اکولوژیکـی در مسـیر رودخانـه، اختالل در 
شـکل گیری سـرویس های اکوسیسـتم متأثـر از سـاختار بیولوژیکی 
در رودخانـه و تحدیـد و کنتـرل مهندسـِی متغیـر هـای اکولوژیکی 
جهـت کنتـرل بحران اسـت که منجر بـه تغییر اکوسیسـتم رودخانه 

شـده و تـاب آوری اکولوژیکـی آن را مختـل می کند.
2- تعییـن فراینـد هـای فیزیکـی وشـیمیایی و بیولوژیکی در بسـتر 
رودخانه  هـای شـهری فصلی، براسـاس اصـول اکولوژیکِی تـاب آوری، 
منجـر بـه توجـه بـه متغیرهـای اکولوژیکـی در بسـتر رودخانـه و 
پذیـرش آنهـا، پذیـرش متغیرهـای کلیـدی بـا اثرگـذاری آهسـته 
و تدریجـی در حوضـۀ آبریـز، توجـه بـه سـرویس های اکوسیسـتمی 
اکولوژیـک  ماهیـت  بدین ترتیـب،  رودخانه هـا می شـود.  اکولوژیـک 
رودخانه  هـای شـهری فصلـی شناخته شـده و باورپذیـر شـده و در 
زمان هـای خشکسـالی بـه فراموشـی سـپرده نمی شـود. همچنـان 
هویـت اکولوژیـک رودخانه  هـای فصلی در طرح های توسـعۀ شـهری 
دیـده می شـود و درجهـت حفـظ پتانسـیل تـاب آوری اکولوژیـک آن 

می گـردد. برنامه ریـزی 
3- مدیریـت پایدار آبخیزداری، براسـاس اصـول اکولوژیکِی تاب آوری، 
بدیـن طریـق امکان پذیر می شـود کـه تنـوع بیولوژیکی اکوسیسـتم 
رودخانه  هـای شـهری فصلـی حفـظ و نگهـداری شـود و بهسـازی 
براسـاس متغیرهـای اکولوژیکـی ماهـوی رودخانه  هـای فصلـی بـا 
توجـه بـه شـرایط خشکسـالی و سـیالبی رخ دهد.بهسـازی سـاختار 
مدوالریتـی در پهروهـای اکولوژیکـی درحریـم رودخانه هـا، بـا فرض 



74 73 شمارۀ 60پاییز 1401

راهبردهای بهسازی رودخانه  های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی ساناز حائری و همکاران

مدیریـت صحیـح آبخیـزداری درحریـم صحیـح رودخانه  هـای فصلی 
شـهری صـورت پذیرد.

بـا  مواجهـه  در  رودخانـه  اکوسیسـتم  انعطاف پذیـری  افزایـش   -4
مخاطـرات محیطی آینده، بـا راهکارهای مدیریت پایـدار آبخیزداری، 
همپوشـانی دارد. عالوه بـر این بایسـتی بهسـازی رودخانه  های فصلی 
بـا متغیرهـای کلیـدی با اثرگـذاری آهسـته و تدریجی منطبق شـود 

و ویژگی هـای اکولوژیکی سـرویس اکوسیسـتم رودخانه  های شـهری 
فصلـی در صـورت آبخیزداری در پهروهای متغیـر و متعدد رودخانه ها 
در شـرایط خشکسـالی و سـیالبی بهسـازی شـوند. شـایان ذکر است 
بهره گیـری از بازخوردهـای اساسـی اکولوژیکـی پـس از گذرانـدن 
اختـالالت و شـرایط بحرانـی موجـب می شـود نقصان گذشـته تکرار 
نشـود و گامـی به سـوی آینـده برداشـته شـود. نـوآوری در مواجهه با 
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تصویر 4. ارتباط استنتاجی-قیاسی یافته های ادبیات مروری تحقیق. مأخذ: نگارندگان.
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مسـائل اکولوژیکی در ایجاد شـرایط پایدار پس از بحـران و اختالالت 
تـاب آوری  شـرایط  ایجـاد  جهـت  در  توانایی هـا  می شـود  موجـب 

اکولـوژی افزایـش یابد.
5- جلوگیـری از تداخـل انسـانی در فرایندهـای طبیعـی به واسـطۀ 
تدویـن قوانین مبنی بر عدم تداخل انسـان مبنی بر عـدم ورود آلودگی 
هـای شـهری، وسـایط نقلیه، دخـل و تصـرف در حریم رودخانـه و...، 
آگاهی هـای فرهنگـی بـا اسـتفاده از سـرمایه های اجتماعـی )گـروه 

هـای مردمـی و فعـاالن اجتماعـی، شـبکه های اجتماعـی( مبنی بـر 
حفـظ اکوسیسـتم رودخانـه صـورت می پذیـرد. آنچـه مطـرح شـد 
اقدامـات اجتماعـی اسـت کـه منجر بـه حفـظ شـرایط اکولوژیک در 

حریـم رودخانه  هـای شـهری می شـود.
6- ایجـاد تعـادل جدیـد بین نیازهـای اقتصادی-اجتماعی، ناشـی از 
شـیوۀ مواجهه با رودخانه  های فصلی شـهری پس از بهسـازی اسـت 
تـا در سـاختار ذهنی مردم و شـهر جایگاه اجتماعـی و اقتصادی پیدا 

تصویر 5. راهکارهای راهبرِد بهسازی رودخانه  های شهری فصلی مبتنی بر فرایند با رویکرد تاب آوری اکولوژیک. مأخذ: نگارندگان.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های  د آلودگیبر عدم وروبر عدم تداخل انسان مبنیمبنی قوانین تدوین.1
 ... ، وسایط نقلیه، دخل و تصرف در حریم رودخانه وشهری

ی بر حفظ  مبن سرمایه های اجتماعیاز های فرهنگی با استفاده ایجاد آگاهی.2
 اکوسیستم رودخانه
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پی نوشت ها
USEPA: United States Environmental Protection Agency .1

Intermittent / Temporary .2
Resilience .3

SES:  Social Ecologic System .4
 papers on the 276 The Resilience Alliance data base currently offers .5

application of the principles of resilience. http://www.resalliance.org/index
UNISDR: United Nations International Strategy for Disaster Reduction .6

Robustness (or strength) .7
Persistence .۸

Ecological Diversity .9
Ecological Variability .10: منظر قابلیت بهبودی و یا تولید مجدد در زمان فشار و 
صدمه های محیط زیست را دارد. به مانند شیوع مریضی و آفت، بروز رخدادهای شدید 
آب وهوایی از قبیل طوفان، خشکسالی، سیل، زمین لرزه، سونامی و آتش سوزی جنگل ها.

11. معادل انگلیسی این واژه »Modularity« است و براساس مصوبۀ فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی پودمانگی ترجمه شده است.

Slow key Variables .12
Tight Feedbacks .13

Unpriced Ecosystem Services .14
 )Overlap in Governance )Different Levels of Governance .15

کند و مردم بتوانند آن را به عنوان بخشـی از عناصر فضاسـازِ ماهوی 
شـهر بشناسـند و در جـت حفـظ و نگهداری از آن کوشـا باشـند. از 
تجـارب مواجهـه بـا بحـران در مقیاس هـای ملـی و جهانـی بهرمند 

شـوند و راه های نوینـی بیابند.
در یـک نگـرِش کل نگـر، قطعـاً ایـن راهکارهـای راهبـردی، تمـام 
ابعـاد عبـور از تمامـی مخاطـرات محیطی را پوشـش نمی دهنـد، اما 
راهگشـای مواجهـه بـا برخـی از ابعـاد تـاب آوری اکولوژیـک خواهند 
بـود، تـا تجربیـات گذشـتگان در زمان بحـران و اختالل در سیسـتم 

رودخانه  هـای شـهری به کمـک برنامه هـای راهبردِی فعلـی، ظرفیت 
تـاب آوری اکولوژیک را در آینده افزایش دهند و سـاختار اکوسیسـتم 
رودخانـه در سیسـتم شـهر، بـه شـیوه ای صحیح بـه پایداری دسـت 

یابـد و تاب آور شـود. 

عدم تعارض منافع
نویسـندگان اعـالم می دارنـد در انجام این پژوهـش هیچ گونه تعارض 

منافعی برای ایشـان وجود نداشـته است.

Social Capital .16
Openness .17

Reserves .1۸: مدیریت پایدار منابع متداول به منظور جلوگیری از استفادۀ پیش از حد و 
تخلیۀ منابع متداول از جمله جلوگیری از ماهیگیری با حجم زیاد، تعداد زیاد توریست ها 

که منجر به تهدید و تخلیۀ منابع متداول شوند.
Conservation .19
Preservation .20

Limitation .21
Mitigation .22

Restoration .23
Dereliction .24

The term restoration refers to rehabilitation, enhancement, improve-  .25
ment, mitigation, and reclamation strategies

Water Sensitive Cities .26
 Biodiversity conservation (supporting); sustainable flood management .27
(regulating); physical habitat quality restoration (regulating); fisheries en-

hancement (cultural/ provisioning); pollution control (regulating)
 Recreation and amenity; Gilvear et al., 2013 .2۸

The concept of process-based river restoration .29

فهرست منابع
تاب آور: مفهومی غیرمنظری،  • بهرامی، فرشاد و همتی، مرتضی. )1399(. منظر 

بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری. 
منظر،  12)50(، 49-40.

پورجعفر، محمدرضا؛ احمدی، فریال و صادقی، علیرضا. )1393(. بررسی انگاره های  •
مؤثر بر طراحی منظر پایدار رودخانه  های فصلی درون شهری )مطالعه موردی: رودخانۀ 

خشک شیراز(. پایداری، توسعه و محیط زیست، 1)4(، ۸6-71.
دبیری، مریم و مثنوی، محمدرضا. )2015(. از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک  •

منظرگرا. منظر، 7)32(، 66-73.
ده استان سیل خیز ایران/ ما کشوری خشک هستیم یا سیل خیز؟ )1401(. پایگاه  •

https:// :خبری جمهوری اسالمی، تاریخ مراجعه: 1401/05/10، قابل دسترس در
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