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مقدم ،
تغییرات اقلیمی و افزایش شهرنشینی جوامع را با چالشهای بزرگی در مدیریت برنامهریزی شهری برای آیندهای پایدار
روبهرو کرده است (برتیلسون و ویکلوند .)1102 ،مطالعات اخیر نشان میدهد که تغییرات آب و هوایی بهاحتمال زیاد
موجب افزایش تغییر چرخة هیدرولوژیکی میشود و احتمال وقوع حوادث شدید آب و هوایی مانند خشکسالی و سیل را
افزایش میدهد (بتس و همکاران .)1111 ،همچنین ،شهرنشینی ،با افزایش سطوح غیرقابل نفوذ و تغییر مسیرهای
جریان ،موجب افزایش سیل در دهههای اخیر شده است (چن و همکاران .)1102 ،یک سیل به خودی خود پدیدهای
طبیعی است که معموالً با پیامدهای مثبت مرتبط است .اما هنگامی که سیل در محیط شهری اتفاق بیفتد ،پیامدهای
ویرانکنندهای برای ساکنان از نظر تخریب امالک در پی دارد و همچنین تهدیدی است برای سالمت انسان (بکر،
 .)1102برای کاهش و جلوگیری از آسیبهای سیل ،مدیریت آب شهری و مدیریت ریسک سیل عوامل کلیدیاند .کار
اطالعرسانی نگرانیهایی است مربوط به سیالب با درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی-

آنها شناسایی و
اقتصادی و زیستمحیطی که تحت تأثیر سیالباند .امروزه ،ادبیات جدید دربارة مدیریت سیالب اغلب مفهوم تابآوری
 نویسندة مسئول ،تلفن13011219111 :

0

Email: S.kamyabi@semnanauiau.ac.ir
1. Resilience

434

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 

را مورد بحث قرار میدهد (سایرز و همکاران1109 ،؛ ماتیاس و پلینگ1102 ،؛ ران و ندوویک -بودیک1101 ،؛ ادلنبوس
و همکاران .)1101 ،تابآوری یا انعطافپذیری توانایی یک سیستم یا جامعة در معرض خطر برای مقاومت ،جذب،
سازگاری بهموقع و کارآمد با اثرهای یک خطر ،از جمله از طریق حفظ و ترمیم ساختارها و توابع اساسی ضروری آن است
(موریسون و همکاران .)1101 ،در مقابل آسیبپذیری 0در برابر بالیای طبیعی ،تابآوری به جنبههای مثبت و نقاط قوّت
جوامع اشاره دارد .آسیبپذیری به چگونگی آسیبدیدن افراد و امالک و سایر عناصر در مقابل سیل اشاره دارد (بوادو و
همکاران .)1101 ،میزان حساسیت عناصر بستگی به آمادگی در برابر سیل و توانایی برای مقابله با این رویداد دارد.
آسیبپذیری عناصر شهری به ویژگی سازههای ساختمانی ،خدمات ،تجهیزات و اتصاالت ،قابلیت تحرک تجهیزات ،و
مواد موجود بستگی دارد (چو و چانگ.)1101 ،
روشهای ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری ناشی از سیالب مبتنی بر مدلسازی سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( 1و
تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 9بهطور فزایندهای مورد استفاده بوده است (بیرگانی و همکاران1101 ،؛ لی و همکاران،
1109؛ رادمهر و عراقینژاد1102 ،؛ سونارهاروم و همکاران1102 ،؛ سو و همکاران .)1101 ،قهرودی و همکاران ()0931
آسیبپذیری تأسیسات آب و فاضالب منطقة یک آبفای تهران را ارزیابی کردند .آنها از روش AHP-FUZZYبرای
وزندهی شاخصها و مدل  TOPSISبرای اولویتبندی آنها استفاده کردند .نتایج مطالعات نشان داد شاخصهای تراکم
مراکز خطر (ایستگاه گاز و خطوط انتقال نیرو) ،بافت فرسوده ،شیب ،تراکم نسبی جمعیت ،شرایط تأسیسات (از لحاظ قطر و
عمق کار گذاشتن) ،و وجود مسیلهای شمال تهران (درکه ،دربند ،ولنجک ،مقصودبیک ،جمشیدیه ،دارآباد ،و الرک)ـ که
مانع دفن تأسیسات در عمق زیاد بهمنظور محافظت و امنیت بیشتر استـ در افزایش آسیبپذیری دخیلاند .گانوا و همکاران
( )1101در مقالهای بهمنظور ارزیابی توزیع پتانسیل خطر سیل در مقیاس منطقهای از رویکرد یکپارچة  GISو تجزیه و
تحلیل چندمتغیره )MCA( 2استفاده کردند .و همچنین از دو روش فرایند سلسلهمراتب تحلیلی )AHP( 2و رتبهبندی

1

( )RMاستفاده شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود که روش  RMنتایج بهتری نسبت به روش  AHPنشان میدهد .لی
و همکاران ( )1101روشی را برای ارزیابی آسیبپذیری سیل براساس ویژگیهای محیطی و اجتماعی شهری بررسی کردند.
روش ارزیابی آنها شامل تعیین معیارها و وزن با استفاده از روشهای دلفی و آنتروپی ،کسب اطالعات و ساخت پایگاه داده،
اندازهگیری آسیبپذیری ،و تصمیمگیری اولویتها بود .یافتهها نشان داد که تأثیر افزایش بارش (بهدلیل تغییرات آب و
هوایی) بر خطر سیالب کمتر از افزایش عوامل آسیبپذیری ناشی از توسعة اجتماعی و اقتصادی است .با توجه به تغییرات
بارش و افزایش سطوح نفوذناپذیر در شمال ایران ،احتمال وقوع سیل در این مناطق افزایش یافته است (موسوی و همکاران،
0939؛ اسماعیلپور و همکاران0932 ،؛ رضایی .)0931 ،با توجه به افزایش احتمال سیالب در این مناطق ،ارزیابی و
مدلسازی اثرهای سیالب در مناطق شهری ضروری بهنظر میرسد .بنابراین ،این تحقیق با هدف ارزیابی یکپارچة
آسیبپذیری ،تابآوری ،و ریسکپذیری شهر ساری در برابر وقوع سیالب احتمالی انجام شده است.

1. Vulnerability
2. Geographic information system
3. Multi-criteria decision making
4. Multicriteria analysis
5. Analytic hierarchy process
6. Ranking method
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من قةموردم ﺎلﻌ ،
منطقة مورد مطالعه محدودة شهر ساری است که در بخش جلگهای شهرستان ساری ،مرکز استان مازندران ،واقع شده
است .جمعیت این شهر طبق سرشماری  921211 ،0932نفر بوده است که نسبت به جمعیت سال 0931ـ که 131201
نفر بود (مرکز آمار ایران)ـ رشد جمعیتی باالیی را تجربه کرده است .این رشد جمعیت نگرانیهایی دربارة نیازهای جمعیت
و گسترش متعاقب شهر و مشکالت آتی ناشی از آن مانند سیل (موسوی و همکاران )0939 ،بهوجود آورده است.
بنابراین ،ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری این شهر در برابر سیالب ضروری بهنظر میرسد.

ﺷکل.5موقﻌﯿتمحدودةموردم ﺎلﻌ(،منﺒع:نگﺎرندگﺎ ) 

موادوروشﻫﺎ 

دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل بلوکهای آماری شهر ساری همراه اطالعات سرشماری در بلوکهای آماری
یا شهری سال  0932است که از مرکز آمار ایران تهیه شده و شامل اطالعات جمعیتی ،اقتصادی ،و خصوصیات واحدهای
مسکونی در سطح بلوکهای شهری است .مدل رقومی ارتفاع ( )DEMدر تفکیک مکانی سیمتری از سازمان
زمینشناسی امریکا تهیه شده است .شکل  0بلوکهای شهری و  DEMشهر ساری را نشان میدهد .همچنین ،دادة
معابر شهر ساری و سایر دادههای نقطه ای مراکز مورد نیاز در هنگام بالیای طبیعی از شهرداری این شهر تهیه شده است
(شکل .)1
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تﻌﯿﯿنوتولﯿدﺷﺎخص

محققان خارجی (کوکس و همکاران1102 ،؛ کینبرگر1101 ،؛ مرز و همکاران )1101 ،و محققان داخلی مانند (جوادی و
همکاران0939 ،؛ اسماعیلی علویجه و همکاران )0931 ،شاخصهای متعددی بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری
سیالب ارائه از آنها استفاده کردهاند .از میان شاخصهای متعدد ،آن دسته از شاخصهایی که دارای ویژگی فضایی بودند
انتخاب شدند و از آنها استفاده شد .شکل  9شاخصهای ارزیابی آسیبپذیری فضایی ناشی از سیل و تابآوری فضایی
در برابر سیل را نشان میدهد.

پذیﺮينﺎﺷﯽازسﯿلوتﺎبآوريدربﺮابﺮسﯿل(منﺒع:نگﺎرندگﺎ ) 


ﻫﺎيارزیﺎبﯽآسﯿب

.ﺷﺎخص
ﺷکل3
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تراکم جمعیت به تراکم کل جمعیت در بلوکهای شهری اشاره دارد .تراکم جمعیت آسیبپذیر شامل تراکم جمعیت
باالی  12سال ،جمعیت پایینتر از  02سال ،و جمعیت معلوالن است .تراکم باالتر جمعیت افراد بیشتری را در تماس با
آب سیل قرار میدهد .دلیل اهمیت سن این است که از یک طرف خانوادههایی با کودکان خردسالتر مشکالت بیشتری
در رابطه با تخلیه دارند .از سوی دیگر ،خانوارهای سالخورده ممکن است محدودیتهای تحرک داشته باشند که مانعِ
توانایی آنها در تخلیه در موقع سیل میشود و ممکن است بار مراقبت را به دیگران افزایش دهد (کوکس و همکاران،
 .)1102شاخصهای نوع مصالح ساختمانی ،نوع مسکن (آپارتمانی ،ویالیی و غیره) ،و نوع اسکلت بناـ با توجه به تراکم
آنهاـ در بلوکهای شهری محاسبه شد .با توجه به تفاوت در نوع بنیاد و ساخت دیوار داخلی ،سازههای قدیمیتر اغلب
بیشتر آسیبپذیرند و مقاومت کمتری در برابر سیل در مقایسه با سازههای جدید دارند (فدسکی و گولیم .)1111 ،تراکم
ساختمانی باال در شهر به معنای خسارتهای بیشتر به هنگام وقوع بحران و حادثه است و این ،عالوهبر از بین رفتن
شمار بیشتری از مردم در اثر فروریختن ،بهسبب بستهشدن راهها و معابر و کاهش امکان گریز از موقعیتهای خطرناک و
دسترسی به مناطق امن و نیز مشکل شدنِ نجات مجروحان در اثر مسدودشدن راههای ارتباطی است .تراکم باالی معابر
در هنگام سیل ممکن است موجب شدیدترشدن سیالب شود؛ به این معنی که در زمان سیالب معابر محل عبور سیالب
میشوند .شاخص شهرسازی به نحوة معماری شهری و چیدمان فضا اشاره دارد .دو عامل مهم شاخص شهرسازی عبارت
است از :تراکم ساختمانی و شبکة ارتباطی .هر کجا تراکم ساختمانی زیاد باشد و تراکم راههای ارتباطی کم باشد آن
منطقه حساسیت بیشتری به فاجعه خواهد داشت .شاخصهای ارتفاع ،شیب ،و فاصله از آبراهه با استفاده از الیة  DEMو
در محیط  ArcGISبهدست آمد .در شهر ساری ،بهدلیل اینکه تغییرات ارتفاعی بسیار کم است ،نقش شاخص ارتفاع در
آسیبپذیری پُررنگتر است و مناطق مرتفعتر آسیبپذیری کمتری نسبت به مناطقی با ارتفاع کمتر دارند .افزایش سطوح
نفوذناپذیر موجب کاهش نفوذ آب در زمین و افزایش سیالب میشود.
مهمترین شاخص در بُعد تابآوری در برابر سیالب شاخص توسعة انسانی 0است .شاخص توسعة انسانی شاخص
ترکیبی خالصهشدهای است که میزان دستیابی جامعه را به سه جنبة اساسی توسعة انسانی شامل طول عمر ،دسترسی
به دانش و اطالعات مورد نیاز (پیشرفت آموزشی) ،و میزان سطح رفاه و بهرهمندی از سطح زندگی مناسب اندازهگیری
میکند .شاخص توسعة انسانی با استفاده از روشهای آماری و ترکیب پارامترهای مطرحشده به روش زیر محاسبه
میشود:
()0
در اینجا  I1طول عمر است که براساس امید به زندگی در بدو تولد محاسبه میشود و به تعداد سالهای متوسطی که
یک انسان امید به زندهماندن از زمان تولدش را دارد اشاره میکند I2 .نشاندهندة پیشرفت آموزشی است .این شاخص از
ترکیب دو شاخص محاسبه میشود :نرخ باسوادی بزرگساالن ( )E1و نرخ ترکیبی ثبت نام ناخالص در همة مقاطع
تحصیلی ( I3 .)E2میزان سطح رفاه و بهرهمندی از سطح زندگی مناسب است ،که با شاخص درآمد سرانة واقعی
تعدیلشده براساس برابری قدرت خرید اندازهگیری میشود .جزئیات مربوط به محاسبة این شاخص در مقالة امیری
( )0931موجود است .میزان اشتغال باالتر و اشتغال زنان مقدار تابآوری در برابر سیل را افزایش میدهد .نسبت وابستگی

1. HDI
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جمعیت یکی از شاخصهای مهم در هنگام سوانح طبیعی است؛ زیرا این جمعیت نسبت به سایر افراد جامعه توانایی
کمتری جهت حفاظت از خود در برابر سوانح طبیعی دارند .برای بهدستآوردن این شاخص از رابطة  1استفاده میشود:
( ×011جمعیت ( /)02-12جمعیت 12ساله و بیشتر  +جمعیت 1-02ساله ) = درصد وابستگی جمعیت

()1

اصوالً هر چه تراکم خانوار در شهر کمتر و این تراکم بهطور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،تابآوری شهر در
برابر حوادث طبیعی و انسانی بیشتر خواهد بود.
شاخص نوع مالکیت مسکن به پنج گروه تقسیم میشود :ملکی عرصه و اعیان؛ ملکی اعیان؛ اجارهای؛ در برابر
خدمت؛ و مجانی .در هنگام بروز حادثه نوع مالکیت مسکن بسیار اثرگذار است .بهنظر میرسد گروههای مسکونی ملکی
عرصه و اعیان و ملکی اعیان نسبت به سایر گروههای مسکونی در هنگام سوانح طبیعی تابآوری بیشتری دارند.
ساختمانهایی با مساحتهای بیشتر در شهر بهدلیل وجود فضاهای بیشتر امنیت بسیار زیادی در زمان حادثه و فضای
بازتر برای بازسازی بعد از حادثه در نتیجة تاب آوری بیشتر دارند .پتانسیل دسترسی /تخلیه به امکانات برای تخلیة جمعیت
و فضاهای باز و سربسته برای پناهگاههای موقت اشاره دارد .برای این شاخص از دسترسی به جادههای اصلی و فضاهای
باز مانند پارکها و فضاهای سربسته مانند مدارس استفاده شد .بهطورکلی ،نزدیکی به بیمارستانها ،مراکز انتظامی و
آتشنشانی در هنگام وقوع فاجعه ،و همکاری متقابل آنها تا حد زیادی کارآیی هر یک از آنها را افزایش میدهد.
بهویژه به دنبال حوادثی نظیر سیل نزدیکی این مراکز به محلهای حادثه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دﻫﯽﺷﺎخصﻫﺎ 

روشAHPبﺮايوز 

پس از مشخصشدن معیارها و زیرمعیارها ،با استفاده از پرسشنامة  AHPو براساس نظر کارشناس شاخصهای مورد
نظر بهصورت معیارها و زیرمعیارها بهصورت زوجی مقایسه و ارزشدهی میشوند .در این تحقیق از سی کارشناس در
حوزه های کاربردی و تحقیقاتی مرتبط با سیل شهری مانند آبخیزداری ،مدیریت بحران ،جغرافیای شهری ،شهرسازی ،آب
منطقهای ،بنیاد مسکن ،و شهرداری بهمنظور وزندهی معیارها و زیرمعیارها استفاده شد .پس از کاملشدن پرسشنامهها
توسط کارشناسان ،برای محاسبة ضریب اهمیت هر شاخص ،میانگین هندسی ارزشهای نسبتداده شده به هر معیار
(جمع ردیف) با استفاد از رابطة  9محاسبه میشود:
n

()9

i

X

n

G .M 

i 1

در اینجا n ،تعداد شاخصها و  Xiشاخص iام است.
ضریب اهمیت یا وزن هر شاخص با نرمالسازی میانگین هندسی بهدستآمده برای هر شاخص با استفاده از رابطة 2
محاسبه میشود:
()2

G .M i
G .M i

Wi 

برای بررسی ناسازگاری در قضاوتها (نظر کارشناس) ،ضریب ناسازگاری ( )I.Rبا تقسیم شاخص ناسازگاری ( )I.Iبر
شاخص تصادفیبودن ( )R.Iمحاسبه میشود .چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی  1.0باشد ،سازگاری در قضاوتها
پذیرفتنی است .در غیر این صورت ،باید در قضاوتها تجدیدنظر شود .شاخص ناسازگاری از رابطة  2محاسبهشدنی است:

 434

پذیﺮي،تﺎبآوريوریسکپذیﺮيﻓضﺎیﯽدربﺮابﺮسﯿالبدرﺷهﺮسﺎري

ارزیﺎبﯽیکپﺎرچةآسﯿب


λ max  n
n1

()2

= I.I

در اینجا  nتعداد گزینهها و ( )λmaxمقدار ویژة ماکزیمم است .در روش میانگین هندسی ،که روشی تقریبی است ،به
جای محاسبة مقدار ویژة ماکزیمم ( ،)λmaxاز  Lبهصورت رابطة  1استفاده میشود:






()1

n
 AWi 
1 
i=1
L= 
wi
n


در اینجا  AWiبرداری است که از ضرب ماتریس مقایسة زوجی معیارها (ماتریس  )Aدر بردار ( Wiبردار وزن یا
ضریب اهمیت معیارها) بهدست میآید (اویان.)1109 ،
روشﻓﺎزيبﺮايﻫﻤپوﺷﺎنﯽﺷﺎخصﻫﺎ


برای هر نقشة معیار میتوان کالسها و واحدهای مکانی با درجهای از عضویت بین صفر تا یک تعریف کرد که به آن
فازیسازی معیارها میگویند .در این تحقیق از روش خطی برای فازیسازی شاخصها استفاده شد .سپس ،نقشههای
م عیار به کمک عملگرهای فازی گاما با هم ترکیب شدند .این عملگر حالت کلی عملگر ضربی و جمعی فازی است و
هنگامی بهکار میرود که تأثیرات کاهشی و افزایشی در تعامل معیارها وجود داشته باشد .همپوشانی گاما از رابطة 1
محاسبه میشود:
1 y

y

n


 n

Combination  1   (1  i )    i 
 i 1

 i 1 

()1

یﺎﻓت،ﻫﺎيپژوﻫﺶ 
وزن شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری در ابعاد مختلف با استفاده از نظر کارشناسان و روش  AHPذکرشده در
روششناسی بهدست آمد و در جدول  0نمایش داده شد .با توجه به نتایج در آسیبپذیری فضایی ناشی از سیالب بُعد
زیستمحیطی از وزن بیشتری برخوردار است و در تابآوری در برابر سیالب بُعد اجتماعی -اقتصادی ارزش بیشتری را به
خود اختصاص داده است.
پس از وزندهی ،مقادیر شاخصهای مختلف در ابعاد مختلف با استفاده از روش فازیسازی خطی بین یک و صفر
قرار گرفت .شکل  2شاخصهای آسیبپذیری ناشی از سیالب را نمایش میدهد .ارزش یک به معنای بیشترین و صفر
به معنای کمترین آسیبپذیری یک شاخص به سیالب است .پس از فازیسازی شاخصهای آسیبپذیری فضایی ناشی
از سیالب و اعمال وزنهای آنها ،با استفاده از روش همپوشانی فازی گاما  1/3این شاخصها بهمنظور تولید نقشة نهایی
آسیبپذیری با هم ادغام شدند .در نهایت ،با استفاده از روش انحرافمعیار -میانگین نتایج به پنج طبقه تقسیم شد:
آسیبپذیری بسیار باال ،باال ،متوسط ،پایین ،و بسیار پایین .شکل  2نقشة نهایی آسیبپذیری فضایی شهر ساری را
نمایش میدهد .با توجه به شکل  ،2بخشهای مرکزی و حاشیهای شهر ساری پتانسیل آسیبپذیری پایینتری نسبت به
بقیة مناطق شهر ساری دارند.

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 

431

پذیﺮيﻓضﺎیﯽسﯿالبوتﺎبآوريدربﺮابﺮسﯿالب 


ﻫﺎيآسﯿب
ﺟدول.5وز ابﻌﺎدوﺷﺎخص

ﺷﺎخصﻫﺎي

آسﯿب 

پذیﺮي 

ابﻌﺎد 

وز 

بُعد اجتماعی

1.112

بُعد کالبدی

1.101

بُعد زیرساخت

1.190

بُعد
زیستمحیطی

1.139

ﻓضﺎیﯽنﺎﺷﯽاز







ﺷﺎخصﻫﺎ 


وز 

ابﻌﺎد 

وز 

تراکم جمعیت

1/010

بُعد اجتماعی-

تراکم جمعیت آسیبپذیر
نوع مصالح ساختمانی
نوع مسکن
نوع اسکلت مسکن
تراکم ساختمانی
تراکم معابر
شاخص شهرسازی
ارتفاع از سطح دریا

1/013
1/111
1/111
1/191
1/120
1/111
1/112
1/001

اقتصادی

1/29

بُعد کالبدی

1/10

شیب زمین

1/011

درصد سطوح نفوذناپذیر
فاصله از آبراهه

1/131
1/011

سﯿالب 

بُعد زیرساخت


زیﺮمﻌﯿﺎر 
شاخص توسعة انسانی
HDI

1/91

ﻫﺎيآسﯿبپذیﺮينﺎﺷﯽازسﯿالب 


.ﺷﺎخص
ﺷکل4

درصد اشتغال زنان
نسبت وابستگی جمعیت
تراکم خانوار
مساحت واحد مسکونی
نوع مالکیت مسکن
پتانسیل دسترسی تخلیه
دسترسی به آتشنشانی
دسترسی به بیمارستان
دسترسی به مراکز
نظامی


وز 
1/012
1/029
1/112
1/119
1/002
1/110
1/011
1/112
1/111
1/119
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.نقشةنهﺎیﯽآسﯿبپذیﺮيﻓضﺎیﯽﺷهﺮسﺎري 

ﺷکل1

جدول  1مساحت طبقات آسیبپذیری به هکتار را نمایش میدهد .با توجه به نتایج جدول  ،1بیشتر مساحت
بلوکهای شهر ساری از آسیبپذیری متوسط و پایینی برخوردارند.
ﺟدول.4مسﺎحتﻃﺒقﺎتآسﯿبپذیﺮينﺎﺷﯽازسﯿالباحتﻤﺎلﯽدرﺷهﺮسﺎري 

ﻃﺒقﺎتآسﯿبپذیﺮي 

مساحت (هکتار)

آسﯿبپذیﺮي


آسﯿبپذیﺮي


آسﯿبپذیﺮي


آسﯿبپذیﺮي


آسﯿبپذیﺮي


بسﯿﺎرپﺎیﯿن 
219

پﺎیﯿن 
231

متوسط 
210

بﺎو 
223

بسﯿﺎربﺎو 
010

شاخصهای تابآوری فضایی در برابر سیالب نیز با توجه به روششناسی تحقیق محاسبه شد و سپس با استفاده از
فازیسازی خطی بین یک و صفر ارزشدهی شد .شکل  1شاخصهای تابآوری در برابر سیالب را نمایش میدهد.
ارزش یک به معنای بیشترین و صفر به معنای کمترین تابآوری یک شاخص در برابر سیالب است .شاخصهای
تابآوری نیز با استفاده از روش همپوشانی فازی گاما  1/3این شاخصها بهمنظور تولید نقشة نهایی تابآوری فضایی با
هم ادغام شدند .نتایج تاب آوری هم به پنج طبقه با استفاده از روش انحرافمعیار -میانگین تقسیم شد .شکل  1نقشة
نهایی تابآوری فضایی شهر ساری را نمایش میدهد .با توجه به شکل  ،1بخشهای مرکزی شهر از تابآوری باالتری
نسبت به بخشهای حاشیهای شهر برخوردارند و بخش جنوبی شهر دارای تابآوری بسیار پایینی است .جدول  9مساحت
طبقات تابآوری در برابر سیالب در شهر ساری را نمایش میدهد .با توجه به نتایج جدول  ،9طبقات تابآوری متوسط و
بسیار پایین از مساحت بیشتری نسبت به سایر طبقات برخوردارند.
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ﻫﺎيتﺎبآوريدربﺮابﺮسﯿالب 


.ﺷﺎخص
ﺷکل0

.نقشةنهﺎیﯽتﺎبآوريﻓضﺎیﯽﺷهﺮسﺎري 

ﺷکل4
.مسﺎحتﻃﺒقﺎتتﺎبآوريدربﺮابﺮسﯿالباحتﻤﺎلﯽدرﺷهﺮسﺎري 

ﺟدول3

ﻃﺒقﺎتتﺎبآوري 

مساحت (هکتار)

تﺎبآوريبسﯿﺎر

پﺎیﯿن 
220

تﺎبآوريپﺎیﯿن 

291

تﺎبآوري

متوسط 
210

تﺎبآوريبﺎو 

290

تﺎبآوريبسﯿﺎر

بﺎو 
201
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در بسیاری از رویکردهای سنتی ارزیابی ریسکپذیری سیالب ،ریسکپذیری معادل آسیبپذیری درنظر گرفته شده
است .این در حالی است که امروزه ریسکپذیری با توجه به آسیبپذیری و تابآوری اندازهگیری میشود .بنابراین ،در این
تحقیق ،با توجه به نقشههای آسیبپذیری و تابآوری ،ریسکپذیری شهر ساری محاسبه شد؛ به این معنی که مناطق با
پتانسیل آسیبپذیری باال و تابآوری پایین دارای باالترین ریسکپذیریاند و برعکس .نتایج ریسکپذیری هم به پنج طبقه
تقسیم شد .شکل  1ریسکپذیری فضایی شهر ساری در برابر سیالب را نمایش میدهد .با توجه به شکل  ،1بخشهای
جنوبی این شهر دارای بیشترین ریسکپذیری در برابر سیالباند .جدول  2مساحت طبقات ریسکپذیری در برابر سیالب
احتمالی در شهر ساری را نمایش میدهد .با توجه به نتایج ،طبقات ریسکپذیری پایین و متوسط بیشترین مساحت را دارند.

.ریسکپذیﺮيﻓضﺎیﯽﺷهﺮسﺎريدربﺮابﺮسﯿالب 

ﺷکل1
.مسﺎحتﻃﺒقﺎتریسکپذیﺮيدربﺮابﺮسﯿالباحتﻤﺎلﯽدرﺷهﺮسﺎري 

ﺟدول4

ﻃﺒقﺎتریسکپذیﺮي 

مساحت (هکتار)

ریسکپذیﺮي


ریسکپذیﺮي


ریسکپذیﺮي


ریسکپذیﺮي


ریسکپذیﺮي


بسﯿﺎرپﺎیﯿن 
033

پﺎیﯿن 
119

متوسط 
231

بﺎو 
233

بسﯿﺎربﺎو 
011

نتﯿج،گﯿﺮي 

در این تحقیق سعی شد تا با رویکردی یکپارچه آسیبپذیری ،تابآوری ،و ریسکپذیری فضایی شهر ساری در برابر
سیالب ارزیابی شود .بلوکهای شهری شهر ساری بهعنوان مبنایی برای اندازهگیریها انتخاب شد تا محاسبات الزم
برای دستیابی به هدف بر روی آنها انجام گیرد .بنابراین ،در این تحقیق سیالب شبیهسازی نشده بود و فقط
آسیبپذیری و تابآوری سازههای شهری در بلوکهای شهری ارزیابی شد .خروجی نهایی تولید نقشههای آسیبپذیری،
تابآوری ،و ریسکپذیری فضایی در سطح بلوکهای شهر ساری بود .شکل  3نمودار ستونی مساحت طبقات
آسیبپذیری ،تابآوری ،و ریسکپذیری شهر ساری را نمایش میدهد .با توجه به نمودار بیش از  111هکتار از مناطق
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شهر ساری آسیبپذیری باال و بسیار باال دارد .در این میان بیش از  111هکتار از مساحت شهر ساری دارای تابآوری
باال و بسیار باالست .با توجه به این نتایج ،ریسکپذیری باال و بسیار باال در شهر ساری حدود  111هکتار است.
در مقایسه با تحقیقات دیگر ،تاکنون مقالهای مبنی بر ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری فضایی در برابر سیالب در شهر
ساری انجام نشده است .در تحقیقی ،محمودزاده و باکویی ( )0931با استفاده از تحلیل فازی و استفاده از نُه معیار شامل
فاصله از رودخانه ،ضریب رواناب ،ضریب  ،CNتراکم جمعیت ،تراکم مسکونی ،شیب ،کاربری اراضی ،قدمت ابنیه ،و فضای
باز شهر ساری را از لحاظ خطر سیالب پهنهبندی کردند .نتایج آنها نشان داد که خطر سیل در مرکز و جنوب شهر بیشترین
مقدار را دارد .نقشة پهنهبندی سیالب آنها نشان داد که 12درصد از محدودة شهر ساری در محدودة خطر بسیار زیاد و
91درصد از شهر در پهنهبندی خطر سیل بسیار کم قرار گرفته است .بااینحال ،اصول اساسی ریسکپذیری در برابر سیالب
نیازمند ارزیابی آسیبپذیری ،تابآوری ،و سپس ریسکپذیری است .در مقایسه با تحقیقات در شهرهای دیگر ،صرافی و
همکاران ( )0930آسیبپذیری شهر تهران را در برابر سیالب ارزیابی کردند و از شاخصهای تراکم جمعیت ،بافت فرسوده،
فاصله از پلها ،کاربری زمین ،شیب و شبکة آبراهه استفاده کردند .در تحقیق آنها ویژگیهای ساختمانی و شهرسازی در
یک شاخص بهعنوان بافت فرسوده درنظر گرفته شده و به جزئیات توجه نشده است .همچنین ،با توجه به ویژگیهای
ارتفاعی تهران ،یعنی کاهش ارتفاع از شمال به جنوب با روند تقریباً یکسان ،شاخص ارتفاع از سطح دریا درنظر گرفته نشده
است .در شهر ساری بهدلیل اینکه تغییرات ارتفاعی بسیار کم است ،نقش شاخص ارتفاع در آسیبپذیری پُررنگتر است و
مناطق مرتفعتر آسیبپذیری کمتری نسبت به مناطق با ارتفاع کمتر دارند .ابراهیمیپور و زیاری ( )0931تابآوری کالبدی
سازههای اطراف رودخانة چشمة کلیه را ارزیابی کردند .در این تحقیق ،آنها بُعد کالبدی و زیرساخت را بهمنظور ارزیابی
تابآوری بهکار بردند و جنبههای اجتماعی -اقتصادی درنظر گرفته نشده است .بهدلیل اینکه بخشی از تابآوری شامل
بازسازی مناطق آسیبدیده است ،جنبههای اجتماعی -اقتصادی باید در ارزیابیهای تابآوری مد نظر قرار گیرد.

پذیﺮي،تﺎبآوري،وریسکپذیﺮيﺷهﺮسﺎري 


.نﻤودارستونﯽمسﺎحتﻃﺒقﺎتآسﯿب
ﺷکل3

وقوع بالیای طبیعی امروزه پدیدهای تکرارپذیر است که در برخی موارد با آسیبهای شدید مادی -معنوی همراه
است؛ به همین دلیل ،اندیشمندان ،متخصصان دانشگاهی ،و برنامهریزان تالش میکنند با مبنا قراردادن رویکردها و
الگوهای مختلف با تدوین برنامهریزیهای مناسبی در راستای کاهش خسارات بالیای طبیعی گام بردارند.
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