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چکیده

سوانح همواره موجب تحوالت جدی در سکونتگاه های انسانی می شوند. این تغییرات که عمدتًا به شکل خسارات محسوس و نامحسوس 
بروز می کند طیف وسیعی از شرایط استقرار انسان ها را مورد آسیب قرار می دهد. سکونتگاه های تاب آور در این میان این توانایی را دارا هستند 
که ظرفیت جذب و بازگشت به شرایط تعادل و چه بسا شرایطی بهتر نسبت به پیش از سانحه داشته باشند.  چنانچه این قابلیت و ظرفیت 
در جوامع و سکونتگاه ها وجود نداشته باشد، عماًل فعالیت های مرتبط با آمادگی، مقابله و بازسازی در برابر سانحه با دشواری جدی روبه رو 
که در شکل نامحسوس آن به صورت عامل  از اختالل های جدی در این میان رابطه ی مردم و مکان سکونت ایشان است  می گردد. یکی 
کامیابی فعالیت های  از اهمیت تاب آوری مکانی در مدیریت و بازسازی پس از سانحه در  کی  دلبستگی به مکان بروز می کند. مطالعات حا
مرتبط با سانحه است. این مقاله با جمع آوری، مستند سازی و تجزیه و تحلیل سیل تجریش در سال 66 به عوامل مرتبط با تاب آوری مکانی 
و به طور خاص جایگاه دلبستگی مکانی در فرایند بازسازی می پردازد و چارچوبی مفهومی برای فهم جایگاه دلبستگی مکانی پیشنهاد می کند. 
ع سانحه، پاسخ گویی  این چارچوب با عنایت به درس های مدیریتی استخراج شده از تجربه ی سیل تجریش در سه مرحله ی پیش از وقو
کوتاه تا بلند مدت  مقابله ای و بازتوانی و بازسازی پس از سانحه دو مفهوم پاسخ گویی مقابله ای و تاب آوری انطباقی را برای بازه ی اقدامات از 

برای مدیریت سانحه و بحران شهری فراهم می نماید.   
کلیدی: تاب آوری مکانی، دلبستگی مکانی، سیل تجریش، بازسازی پس از سانحه واژه های 

A Theoretical Framework for Place-Based 
Resilience to Disaster
Case Study: Tajrish Flood 1987, Tehran, Iran
Zoheir Mottaki1* , Fatemeh Moaghar2  

Abstract

Disasters have always been drastically affected by human settlements. These disaster-motivated impacts have 
tangible and intangible implications as well as direct and indirect consequences on human habitat and his 

dwelling. Resilient settlements and communities possess such capacity to absorb disaster and not only rebound to 
the relative stability before the disaster but also build back better. If such composite capacity were not provided, 
preparation, mitigation, and reconstruction activities would face serious difficulty and complication while para-
lyzing future development. One of the major damages entailed by the disaster is a serious disruption in people 
and place a relationship in the form of “place attachment” loss. This article considering place resilience concept 
in post-disaster circumstances attempts to scrutinize such a relationship in the 1987 Tehran, Tajrish flood propos-
ing a ‘place based-resilience’ perspective. The authors documented and analyzed the way flood-affected Tajrish 
community and derive lessons for similar post-flood reconstruction and disaster management to be considered 
by responsible bodies of government and field actors. The proposed Theoretical framework would embrace mea-
sures before; during and after the disaster, to be taken into account as well two important concepts of coping re-
sponse and adaptive resilience.      
Keywords: Place Based-Resilience, Place Attachment, Tajrish flood, Post-Disaster Reconstruction Theoretical 
Framework

1   Assist. Prof., Departement of crisis and reconstruction, Faculty of Achitecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2    MSc. Graduated, Faculty of Achitecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
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مقدمه
محیطی1،  زیست  تنزل  نشده،  برنامه ریزی  و  سریع  شهرسازی 
تــفــاوت هــای  بــاالرفــتــن  ســانــحــه خــیــز،  مــنــاطــق  در  جمعیتی  تــمــرکــز 
گسترده ی  ظرفیت های  سوانح،  پیاپی  رخــداد  البته  و  اقتصادی 
عدم  این  است.  کرده  تضعیف  بازتوانی  و  مقاومت  برای  را  جامعه 
است  داده  تغییر  را  ممارست ها  و  سیاست ها  محتوای  قطعیت ها، 
مانند  مفاهیمی  اهمیت  به  ــاب آوری،  تـ جدید  مفهوم  معرفی  با  و 
از  سانحه«2 پــس  تــعــادل  بــه  »بــرگــشــت  و  انــعــطــاف پــذیــری   دوام، 
که  شد  سبب  مخاطرات  به  نگرش  تغییر   .]1[ است  نموده  کید  تأ  
روی  بر  صرف  تمرکز  جای  به  سوانح  مدیریت  در  دیدگاه ها  عموم 
آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در برابر سوانح بپردازند. از طرف 
نبود  صــورت  در  که  دارنــد  را  ظرفیت  این  طبیعی  مخاطرات   دیگر 
ک برای جوامع  سامانه های کاهش خطر به سوانحی ویرانگر و هولنا
خــودســازمــان دهــی،  قابلیت  تـــاب آوری   .]2[ شوند  تبدیل  بشری 
نظام  یــک  انعطاف پذیری  و  تــعــادل پــذیــری  ــاری،  ــازگ س انــطــبــاق، 

سکونتگاهی و یکی از مهم ترین عوامل تحقق پایداری است ]3[.
گستردگی و پیچیدگی مفهوم تاب آوری، تعاریف،   با توجه به 
از  تـــــاب آوری  بـــرای سنجش  مــتــعــددی  مــدل هــا و شــاخــص هــای 
بــر جنبه های  کـــدام  هــر  کــه  ــت  اس ــده  ارائـــه ش ــوی متخصصان  س
کمتر به ابعاد وجودی مکان و حس  مکان  مشخصی تمرکز  یافته و 
کالبدی  وجوه  بر  عالوه  کالن شهرها  در  که  صورتی  در  پرداخته اند. 
سوانح  برابر  در  نیز  مکانی  دلبستگی  و  مکان  حس  آسیب پذیری، 
به  دلبستگی  حس  بازآفرینی  رو  این  از  می گیرند.  قرار  آسیب  مورد 
مکان در میان بازماندگان در فرایند بازسازی خانه و محله، می تواند 
پیوندهای  ایجاد  با  را  بازماندگان  روانی  توانمندی روحی-  توأمان 
بنابرین   .]4[ ببرد  باال  مردم-مکان  و  مــردم-مــردم  میان  عاطفی 
هدایت گر  بازسازی  در  می تواند  تعلق  به  مکان  حدود  و  وجوه  فهم 
ارائه ی چارچوبی مشخص  از این رو  تــاب آوری آن شود.  و موجب 
بازخوانی و تحلیل  تــاب آوری  مکانی و حس مکان برای  بر مبنای 

شرایط پیش، حین و پس از سانحه ضروری است.
آن  از  می توان  که  است  فرد  به  منحصر  رویــدادی  سانحه  هر 
به منظور  گذشته  بــه  بــازگــشــت  حقیقت  در   .]5[ آمــوخــت  درســـی 
فرصت هایی  از  استفاده  و  آینده  در  اشتباهات  تکرار  از  جلوگیری 
گذشته وجود داشته و به درستی از آن ها استفاده  نشده  که در  است 
از  سکونتگاه ها  شرایط  تحلیل  و  سوانح  مستندسازی   .]6[  اســت 
تعادل  بــازگــردانــدن  نحوه ی  مطالعه ی  و  مکانی  تـــاب آوری   منظر 
آن ها  از  نتایج حاصل  بررسی  و  بازسازی  فرایند  از طریق  به جامعه 
صرفه جویی  گذشته،  تجربیات  بهتر  فهم  و  انتقال  سبب  می تواند 
و  آتی  احتمالی  اشتباهات  تکرار  نهایت عدم  در  و  زمان  و  در هزینه 
زمینه  این  در  بهتر  خطرپذیری  کاهش  و  آمادگی  برنامه ریزی های 
شود؛ اما فقدان اطالعات دسته بندی شده درباره ی تجارب سوانح 
گذشته و نبود تجزیه و تحلیل نظام مند مذکور پس  از آن ها همواره 

کارگشا بوده است. مانعی بر سر بازسازی 
و  اقــتــصــادی  و  سیاسی  خــاص  جایگاه  سبب  بــه  تــهــران  شهر 
است  بــرخــوردار  خاصی  اهمیت  از  کشور  کــل  بــر  ــژه  وی تأثیرگذاری 
آن  کارکرد  از  وسیعی  بخش های  بر  آن  در  بحران  و  سوانح  ع  وقو و 

که در صورت  اثرگذار است. موقعیت جغرافیایی این شهر سبب شده 
می تواند  تــهــران،  شمالی  بخش  در  سیل  مقوله ی  به  توجه  عــدم 
با  قرار دهد.  تهدید  را در معرض  بافت شهر  از  قابل  توجهی  بخش 
کشور  بازسازی پس  از آن در  وجود سابقه ی طوالنی رخداد سیل و 
مستندات  و  اطــالعــات  کنون  تا تــهــران،  شهر  در  خــاص  بــه طــور  و 
تجریش   1366 سال  سیل  است.  شده  نگارش  زمینه  این  در  کمی 
منجر  تهران  شهر  در  خ داده  ر سوانح  مهم ترین  از  یکی  به  منزله ی 
برنامه ی  و  اقــدامــات  آن  دنبال  به  که  شــده  بسیاری  خسارات  به 
بازسازی بر مبنای جابه جایی بخش های آسیب پذیر تدوین و اجرا 
تلفات  از میزان  گزارش جامعی  این  وجود، هیچگاه  با  شده است. 
و خسارات این سیل و روند اقدامات پس  از آن منتشر نشده است. 
به نظر می رسد مطالعه ی تجربه ی سیل تجریش، بازسازی و نتایج 
و  اطالعات  حاوی  می تواند  سال  سی  گذشت  از  پس  آن   از  حاصل 
بهتر  تصمیم گیری های  راستای  در  که  باشد  مفیدی  آموخته های 
مناطق  در  خصوصًا  آتــی  ســوانــح  در  اصولی تر  برنامه ریزی های  و 
که  گرفته شود. لذا در این پژوهش سعی شده است  کار  شهری به 
در  آن  پس  از  بــازســازی  و  سانحه  رونــد  شناخت  و  مستندسازی  با 
که با چه مدل و  چارچوب تاب آوری مکانی، به این مهم پاسخ داد 
چهارچوب مفهومی می توان مدیریت سانحه، روند اقدامات مرتبط 

با سیل تجریش را با محوریت تاب آوری مکانی بهبود بخشید.

روش پژوهش

ع مستندسازی تحلیلی است که روش شناسی  این پژوهش از نو
کتابخانه ای،  کیفی است. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعات   آن 
چارچوب  نظری برای تاب آوری مکانی در برابر سوانح تدوین شده و 
سپس داده های مرتبط با سیل تجریش از بررسی اسناد و مدارک، 
روزنامه های  مقاالت،  نشریات،  مانند  غیر مکتوب  و  مکتوب  منابع 
سازمان یافته،  میدانی  مشاهدات  سانحه،  زمــان  در  شــده  منتشر 
برداشت های  میدانی، تجزیه و تحلیل محیط ساخته شده و انجام 
و  محلی  مطلعان  سانحه،  دست اندرکاران  با  عمیق  مصاحبه های 
کسبه ی محل، استخراج شده  است و در نهایت، اطالعات حاصل 
تــاب آوری  مکانی مورد  اساس چارچوب  مفهومی  بر  از سیل 1366 

گرفته  است. تجزیه و تحلیل قرار  

مبانی نظری پژوهش

مفاهیم کلیدی
گروه های  اجتماعی یا جامعه ی  تاب آوری3:توانایی یک نظام، 
در معرض مخاطره برای مقاومت4، جذب کردن5، گنجاندن6 هم در 
برابر  آن و هم در بازتوانی به موقع وکارآمد از اثرات مخاطره از طریق 
عملکردهایش  و  اولیه8  اساسی  ساختارهای  بازگردانی  حفاظت7، 
است ]7[. تاب آوری مکان9 : مکان عنصر بنیادی در تاب آوری در 
کالبدی  ک تاب آوری اجتماعی و  برابر سوانح است. برخورد و اشترا
که  این  با وجود  را می سازد.  تــاب آوری مکان  که  است  زیستی10   -
و  بازگشت  دوره ی  مــدت،  شــدت،  )تناوب،  مخاطره  خصوصیات 
ع فراوانی دارد، تطابق با خصوصیات  منطقه ی تحت تأثیر و ...( تنو
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فرهنگ  اجتماعی-اقتصادی،  ساختار  سانحه،  )خطر  جغرافیایی 
بومی( تاب آوری محیط را بهبود خواهد بخشید ]2[.

رابطه ی  مکان  به  دلبستگی  واقــع  در  مــکــان11:  به  دلبستگی 
که معانی احساسی،  نمادین ایجاد شده توسط افراد به مکان است 
ــک فــضــای خـــاص مــی دهــد.  ــه ی عــاطــفــی و فــرهــنــگــی مــشــتــرکــی ب
گروه نسبت به محیط  دلبستگی  به  مکان مبنایی برای درک فرد و 
است و معمواًل در محیطی فرهنگی به وجود می آید. بنابراین تعلق 
 به  مکان، چیزی بیش از تجربه ی عاطفی و شناختی است و عقاید 

فرهنگی مرتبط کننده ی افراد به مکان را نیز شامل می شود ]8[.
می دهد  نشان   ]9[ همکارانش  و  میشرا12  بــررســی  نتیجه ی 
می گذارد.  اثــر  نیز  سیالب  برابر  در  آمادگی  بر  دلبستگی  مکانی  که 
ارتباطات احساسی بین  گروه نگاهی اجمالی دارد به  پژوهش این 
آمده  مکانی  دلبستگی  مفهوم  در  چنانچه  پیرامون  محیط  و  مردم 
با  احساسی  ارتباطات  خصوصًا  احساسات  مالحظه ی  به  نیاز  به  و 
در  که  زمانی  حتی  مــردم  از  برخی  دارد.  اشــاره  آن  تعلقات  و  مکان 
تمایلی  می گیرند،  قــرار  خود  به  جدی  آسیب های  و  تلفات  معرض 
مکان  تغییر  پیرامون،  محیط  دربــاره ی  خود  دیدگاه های  تغییر  به 
بحران ها  دیگر  سوی  از  ندارند.  حفاظتی  اقدامات  انجام  یا  و  خود 
در بی خانمانی مردمان نقش عمده ای دارند به طوری که بحران را 
کاتالیزور مفهوم بی مکانی یا از دست دادن »حس  مکان« می شناسند 
حاصل  و  می گیرد  شکل  آرامــی  به  گرچه  ا دلبستگی  مکانی   .]10[
درهم آمیختگی پیچیده ی روابط انسان و محیط است اما می تواند 
گسیخته  شود و می تواند سبب ایجاد یک دوره ی  به سرعت از هم 
و  ترمیم ها  و  فقدان ها  با  کردن  و  پنجه  نرم   دست   برای  بلند مدت 
آن جایی که  از  شــود.  مکانی  و  مردمی  دلبستگی های  بــازســازی  یا 
آن   ارزیابی  گاهی عمل می کند،  آ در پس زمینه ی  دلبستگی  مکانی 
کار دشواری است ]11[. بر اساس تحقیق دانشپور و همکاران ]12[ 
کالبدی،  کتورهای  کتورهای اثرگذار بر دلبستگی  مکانی شامل فا فا
از  رضایتمندی   تجارب،  و  خاطرات  فــردی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
 مکان، عوامل فعالیتی و تعاملی، عامل زمان و مشارکت در طراحی 
است. بر اساس نظر محققان مختلف مدل ها و ابعاد مختلفی برای 
گرفته می شود برای مثال تیلور13  دلبستگی  دلبستگی  مکانی در نظر 

 به  مکان را با ابعاد زیر تعریف می کند:
قدمت -  بــه  اشـــاره  کــه  داشــتــن  ریشه  وابستگی  کالبدی:   

مکان و زمان آشنایی با آن دارد.
گروه ها در فضا ]13[.-   وابستگی  اجتماعی افراد و 

کایل14 مدل  دلبستگی  به  مکان  مدل های  از  دیگر   نمونه ای 
]14[ است که دلبستگی  به  مکان در آن به هویت  مکانی15، وابستگی  
مکانی و پیوند  اجتماعی16 بستگی دارد )تصویر 1(. با توجه به تعدد 

کتورها می توان همانند تحقیق میشرا و همکاران براساس مکان  فا
کرد. کتورها را محدود  مورد نظر و ضروریات پژوهش این فا

بررسی چارچوب های تاب آوری

مــردم،  بین  پویا  تعامالت  دلیل  به  جامعه  تـــاب آوری  ارزیــابــی 
گروه های اجتماعی، جامعه و محیط یک فرایند پیچیده است. در 
مفهوم  این  سنجش  برای  مفهومی  چارچوب  چندین  حاضر  حال 
ارائه شده است. عمومًا اغلب این چارچوب های مفهومی تاب آوری 
که  عواملی  بــر  آن  در  کــه  دارنـــد  مشابه  شــیــوه ای  سانحه  بــرابــر  در 
کاهش و تاب آوری را افزایش دهند تمرکز  می توانند آسیب پذیری را 
که  است  این  چارچوب ها  این  اغلب  محدودیت  هرچند  می کنند. 

تمایل به تمرکز بر یک یا چند بعد تاب آوری سانحه دارند ]15[.
تاب آوری دربرگیرنده ی  اغلب مدل های  در حوزه ی مخاطره، 
ویژگی های  چارچوب ها  این  در  هستند.  مهندسی شده  نظام های 
ــا، ســرعــت  احــتــمــال  شکست  ــی ه ــراوان تــــاب آوری زیــرســاخــت هــا، ف
در  اغلب  چارچوب ها  ایــن  ایــن وجــود  با    .]16[ می دهد  کاهش  را 
اتفاق  محلی  سطوح  در  که  پیشین  اجتماعی  عوامل  کردن  لحاظ 
محیط   تـــاب آوری  یا  آسیب پذیری  حساب  آوردن  به  یا  و  می افتد 
کیفیت اساسی دارد: بالقوه17 کامیاب نیستند. تاب آوری دو   طبیعی 
انطباقی18 و  غیر بحرانی(  ــای  دوره هــ در  مطلوب   )عملکردهای 

بــرای  مــی تــوانــد  کــه  سانحه(  هنگام  مقابله  در  )انــعــطــاف پــذیــری 
کار  به  اقتصادی  و  اجتماعی  نظام های  سازمان ها،  زیرساخت ها، 
آورده  شده   1 از این چارچوب ها در جدول  ]17[. برخی  گرفته شود 

است.

مدل تاب آوری مکانی

بستر  در  مــحــدودیــتــشــان  و  مـــوجـــود  مـــدل هـــای  شــنــاخــت  بـــا 
ارتباط  بردارنده ی  در  که  دراپ19  مدل  ــاب آوری،  ت و  آسیب پذیری 
جدیدی میان مفاهیم تاب آوری سوانح  است انتخاب می شود. این 
کاتر ارائه شده است و با روش نظریه ی زمینه ای مبتنی  مدل توسط 
کمی شدن است و می تواند برای نشان  دادن مشکالت واقعی در  بر 

کار  گرفته  شود ]17[ )تصویر 2(. مکان های واقعی به  
کــه مــدل هــا ســاده شــده ی شــرایــط واقــعــی هستند،  آنجایی  از  
که  این  اول  اســت.  الزامی  دراپ  مفهوم سازی  در  فرضیه  چندین 
این مدل به  طور  خاص برای سوانح  طبیعی ساخته شده  است اما 
گهانی مانند تروریسم یا سوانح  تکنولوژیکی  می تواند  برای حوادث نا
ع آهسته مانند خشکسالی نیز انطباق  یابد  و یا سوانح طبیعی با وقو

.]17[
تمرکز  اجتماع  سطح  در  ــاب آوری  ــ ت روی  دراپ  کــه  ایــن  دوم 
تاب آوری  ارزیابی  برای  از مدل های ساخته شده  بنابراین  می کند، 
در سطح کالن مبتنی بر مناطق متمایز است. سوم، تمرکز اصلی این 
اذعان  حال،  این  با  مکان هاست.  اجتماعی  تــاب آوری  روی  مدل 
از  نمی توانند  و  دارنــد  وجــود  ــاب آوری  تـ دیگر  اشکال  که  می کنیم 

فرایندهای اجتماعی جدا شود ]17[.
ــای طــــبــــیــــعــــی20،نــــظــــام هــــای اجــــتــــمــــاعــــی21و  ــ ــام هـ ــ ــظـ ــ نـ
محیط ساخته شده22 به هم پیوسته هستند و بنابراین جدایی آن ها  کایل ]14[ تصویر 1: مدل دلبستگی  مکانی 

ر مکانی در نظها و ابعاد مختلفی برای دلبستهی  ظر محققان مختلف مدلاساس ن ان و مشارکت در طراحی است. بر  تعاملی، عام  زم
 کند:ابعاد زیر تعریف میمکان را با به دلبستهی  13شود برای مثال تیلورگرفته می

 ریشه داشتن که اشاره به قدمت مکان و زمان آشنایی با آن دارد. کالبدی:وابستهی  -
 [13] ها در فضااجتماعی افراد و گروهوابستهی  -

ستهی  ای دیهر از مدلنمونه ست   14] 14مکان مدل کای به های دلب [ ا
مکانی و   ، وابسووتهی15مکانیمکان در آن به هویت به که دلبسووتهی 

با توجه به تعدد فاکتورها   (.1)تصووویر  بسووتهی دارد 16اجتماعیپیوند 
توان همانند تحقیق میشوورا و همکاران براسوواس مکان مورد نظر و   می

 کرد.ورها را محدود ضروریات پژوهش این فاکت

 آوریهای تابچارچوببررسی 
در حال   های اجتماعی، جامعه و محیط یک فرایند پیچیده اسوووت.        م، گروهآوری جامعه به دلی  تعامالت پویا بین مرد      ارزیابی تاب  

آوری در برابر های مفهومی تاباغلب این چارچوب عموماً حاضر چندین چارچوب مفهومی برای سنجش این مفهوم ارائه شده است.    
شیوه    شابه دارند که در آن بر  سانحه  سیب که می عواملیای م د.  کننآوری را افزایش دهند تمرکز میپذیری را کاهش و تابتوانند آ

 [.15] آوری سانحه دارند  به تمرکز بر یک یا چند بعد تابها این است که تمایهرچند محدودیت اغلب این چارچوب
آوری های تاب. در این چارچوب ها ویژگیشده هستندهای مهندسیی نظامیرندهآوری دربرگهای تابب مدلمخاطره، اغل یدر حوزه

ساخت  سرعت  ها، فراوانیزیر ست را کاهش می   احتمال ها،   عوام ها اغلب در لحاظ کردن وجود این چارچوباین [. با16] دهدشک
ند. طبیعی کامیاب نیست  ی محیطآورذیری یا تابپآوردن آسیب ساب  افتد و یا به حپیشین که در سطوح محلی اتفاق می   اجتماعی

ری در مقابله  پذی)انعطاف18و انطباقی بحرانی(های غیرعملکردهای مطلوب در دوره)17بالقوه دارد: اسووواسوووی آوری دو کیفیتتاب
برخی از این [. 17] های اجتماعی و اقتصووادی به کار گرفته شووودها، نظامها، سووازمانتواند برای زیرسوواختهنهام سووانحه( که می

 شده است. آورده 1ها در جدول چارچوب

 آوری مکانیمدل تاب

ی ارتباط جدیدی میان که در بردارنده 19دراپمدل  آوری،پذیری و تابدیتشان در بستر آسیب   های موجود و محدوبا شناخت مدل 
ن ای مبتنی بر کمی شدزمینه یاست و با روش نظریهاین مدل توسط کاتر ارائه شده  شود.است انتخاب می آوری سوانحمفاهیم تاب
 .(2[ )تصویر 17]ود شگرفته کار  های واقعی بهدادن مشکالت واقعی در مکان تواند برای نشاناست و می

ل به الزامی است. اول این که این مد سازی دراپ  قعی هستند، چندین فرضیه در مفهوم  شرایط وا  یشده ها ساده  آنجایی که مدل از
وانح تکنولوژیکی و یا س  ناگهانی مانند تروریسم یا سوانح   برای حوادثتواند ا میاست ام  طبیعی ساخته شده  خاص برای سوانح   طور

 [.17یابد ]انطباق  طبیعی با وقوع آهسته مانند خشکسالی نیز
آوری در سطح  های ساخته شده برای ارزیابی تاب  ین از مدلابنابر ،کندآوری در سطح اجتماع تمرکز می دوم این که دراپ روی تاب

ست کالن مبتنی بر مناطق متمایز  صلی این مدل روی تاب    .ا ست. با آوری اجتماعی مکانسوم، تمرکز ا   کنیممی اذعان حال، این ها
 [.17شود ] جدا اجتماعی فرایندهای از توانندو نمی دارند وجود آوریتاب دیهر اشکال که
ستند و بناب   همبه 22شده ساخته محیط و 21های اجتماعینظام ،20های طبیعینظام سته ه صورت   هارین جدایی آنپیو از هم به 

 گذارند و بالعکس.ثیر میأانسانی روی وضعیت محیط ت هایگیرد. فعالیتاختیاری انجام می
ست یک محیط تضعیف   ی منزلهرا هم به آوریین دراپ تابآورد. بنابراوجود می تری در برابر مخاطرات بهشده حفاظت کم  بدیهی ا

ی از زمان یا حالتی ایستا در اتوان به صورت تصویری لحظهرا می 23کند. شرایط پیشین ی یا پیشین و هم فرایند ارائه می شرایط ذات 
 ت  اینه یز باشد. درسازی پویا ندهد که مفهومشده درون مدل به آن اجازه میسانحه تعبیه ازحال فرایندهای پس ایننظر گرفت. با

 [14]مکانی کایل  : مدل دلبستگی1 تصویر 
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از هم به صورت اختیاری انجام می گیرد. فعالیت های انسانی روی 
وضعیت محیط تأثیر می گذارند و بالعکس.

در  کمتری  حفاظت  شــده  تضعیف   محیط  یک  اســت  بدیهی 
را هم  تــاب آوری  بنابراین دراپ  برابر مخاطرات به وجود مــی آورد. 
به منزله ی شرایط ذاتی یا پیشین و هم فرایند ارائه می کند. شرایط 
پیشین23را می توان به صورت تصویری لحظه ای از زمان یا حالتی 
گرفت. با این حال فرایندهای پس  از  سانحه تعبیه شده  ایستا در نظر 
که مفهوم سازی پویا نیز باشد. در   درون مدل به آن اجازه می دهد 

نهایت 
است،  مکان  بر  مبتنی  تـــاب آوری  مــدل  دراپ  با وجود  این که 
تأثیر  مــقــررات  و  سیاست ها  مانند  خــارجــی24  عوامل  که  می دانیم 

بسزایی بر تاب آوری در سطح اجتماع می گذارد ]17[.
که  با شرایط پیشین شروع می شود  این مدل  آغازین  نقطه ی 
که  اســت  مــکــان25  به  حساس  چند مقیاسی  فرایندهای  محصول 
اتفاق  شــده  ساخته  محیط  و  اجتماعی  طبیعی،  نظام های  بین 
هم  و  بالقوه26  تــاب آوری   شامل  هم  پیشین  شرایط   .]17[ می افتد 
مثلثی  صــورت  بــه  مفهوم  ایــن  می  شوند.  آسیب پذیری  بــالــقــوه27 

تو در تو28 نمایش داده شده است. 
و  تـــــــاب آوری  آن  کـــه در  مــفــهــوم ســازی هــا  بــرخــی  بـــرخـــالف 
همپوشانی  مدل  این  در  می دهند  قرار  هم  برابر  در  را  آسیب پذیری 
که نه تمامًا در برگیرنده ی همدیگرند  بین این مفهوم ها وجود دارد 

کاماًل متمایز از یکدیگر هستند ]17[. و نه 

می کند  پــیــدا  تــالقــی  سانحه  خصوصیات  بــا  پیشین  شــرایــط 
ــات ســانــحــه  ــی ــوص ــص ــود. خ ــی شــ ــ کـــه مــنــجــر بـــه اثــــــرات  آنــــــی36 م
که  ــت  ع اسـ ــو ــ ــدت و ســرعــت وق ــدت، شـ ــ ــول م شــامــل تـــنـــاوب، طـ
ــرات  اثـ بستگی  دارد.  ــورد  مــطــالــعــه  ــ م مــکــان  و  ســانــحــه  ع  ــو نـ بــه 
کــاهــش دهــنــده37 ــود اقـــدامـــات  ــود یــا عـــدم  وجـ  آنـــی ســانــحــه بــا وجـ

که خود   و پاسخ های  مقابله ای جامعه تقویت یا تضعیف می شوند 
مدل  در  و  هستند  جامعه  پیشین  شرایط  از  تابعی  اقــدامــات  ایــن 
مقابله ای38  پاسخ های   شــده  اســت.  نشان  داده  منفی  و  مثبت   با 
آنی سانحه  اثــرات  راه مشخص به  از  تا  اجــازه می دهند   به جامعه 
پیش  از   تخلیه ی  نقشه ی  شامل  پاسخ ها  ایــن  کــه  پاسخ  دهند 
 تعیین شده، ساخت سرپناه، انتشار  اطالعات و برنامه ی پاسخ گویی 
اضطراری می شوند. وقتی این پاسخ های مقابله ای اجرایی  شدند، 

اثر مخاطره یا سانحه مشخص می شود ]17[.
ــا مــــخــــاطــــره، اثـــــــری انـــبـــاشـــتـــه39 ــ کـــلـــی ســـانـــحـــه یـ   اثــــــر 
پاسخ های  و  سانحه  رخـــدادی  خصوصیات  پیشین،  شــرایــط  از   
 مقابله ای است. تأثیر  کلی البته می تواند به وسیله ی ظرفیت  جذب40

 جامعه تعدیل  شود. ظرفیت جذب )آستانه( توانایی جامعه برای 
پیش  از  مقابله ای  پاسخ های  به کارگیری  با  رویــداد  ــرات  اث جــذب 
را  کافی  مقابله ای  پاسخ های  جامعه  یک  گــر  ا  تعیین  شــده  اســت. 
انجام دهند، اثر مخاطره تضعیف خواهد  شد و ظرفیت  جذب جامعه 
بازتوانی41 بــاالی  درجــه ی  به  منجر  که  کــرد  نخواهد  تجاوز  حد   از 

کافی   خواهد شد. ظرفیت جذب جامعه در برابر سانحه هنگامی نا
ظرفیت  کــه  باشد  ــزرگ  ب آنــقــدر  مخاطره آمیز  رویـــداد  اواًل  کــه  اســت 

گی های آن ها جدول 1: خالصه مباحث نظری در خصوص تاب آوری در ارتباط با سانحه و ویژ

ویژگیهاچارچوبتابآوری

رویکرد 
سرمایه محور 29]15[

کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری جامعه نقش دارند ارائه  شده  است.  که در  این مدل بر اساس پنج سرمایه ی اساسی 
کالبدی و طبیعی می شوند. سپس شاخص های تاب آوری متناسب  این موارد شامل سرمایه ی  اجتماعی، اقتصادی، انسانی، 

کدام از این عناصر معرفی  شده است و در ادامه با وزن دهی به این شاخص ها ابتدا تاب آوری در هر بخش به صورت  با هر 
کل سنجیده شده  است. گانه و در نهایت با میانگین تاب آوری از بخش ها، تاب آوری  جدا

چارچوب 
تاب آوری اجتماعی 
ارائه شده در منطقه 

مستعد زلزله ]18[

کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.  این چارچوب با توجه به دشواری دسترسی به داده های مربوط به شاخص ها در 
که شامل خسارات بالقوه، آسیب پذیری، تصور خطرپذیری30 و تاب آوری می شود.  چارچوب ارائه شده چهار جنبه ی متوالی دارد 
در این مدل آسیب پذیری هم به تصور خطرپذیری و هم تاب آوری جامعه بستگی  دارد. با تعریف عناصر دخیل در هر مرحله در 

که با تاب آوری شروع شده به تاب آوری ختم  می شود. نهایت مدل 
شاخص های 

تاب آوری برای 
ارزیابی شرایط پایه31 

]19[

این روش در ابتدا به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر تاب آوری پرداخته است. این متغیرها  بر اساس استدالل های ارائه  شده در 
گروه تاب آوری  اجتماعی، اقتصادی، نهادی  ادبیات مرتبط با تاب آوری و میزان دسترسی به اطالعات جمع آوری شده و در پنج 
زیر ساختی و سرمایه ی اجتماعی طبقه بندی شده اند. پس از شناسایی و دسته بندی، متغیرهای مورد نظر، انتخاب و وزن دهی 

شده اند و در نهایت تاب آوری نهایی بر روی نقشه نشان داده شده است.

مدل خسارت –
پاسخ گویی مکانی32 

]2[

در این مدل تاب آوری به منزله ی ظرفیت ساختار سانحه دیده برای مقاومت در برابر خسارات و سازماندهی مجدد پس از 
که در ترکیب  گرفته می شود  گرفته می شود. همچنین خطر به منزله ی خسارات در نظر  سانحه در زمان و مکان مشخص در نظر 
با اقدامات امداد  و  نجات33سبب ایجاد خسارات  بالقوه34 می شود. این خسارات  بالقوه بر اساس بافت  جغرافیایی، اجتماعی 
که هرچقدر تطابق با مشخصات جغرافیایی بیشتر باشد، تاب آوری مکان هم بیشتر خواهد شد. پس از عبور از  فیلتر می شود چرا 

کالبدی و در نهایت تاب آوری  مکان حاصل می شود. کتورهای ذکر  شده، تاب آوری اجتماعی و  فا
در مفهوم مدل خسارت - پاسخ گویی مکان سه بعد در  نظر  گرفته می شود: 1. زمان )که می تواند به سه دسته پیش، هنگام و 

کشور را در بر  بگیرد(. 3.  پس  از سانحه و یا بازه های بیشتر تقسیم شود. 2. فضا )می تواند مقیاس های فضایی مختلف از روستا تا 
وجه یا جنبه35 )می تواند حاوی خصوصیات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی باشد.

مدل تاب آوری 
مکانی ]17[

که بر اساس چرخه ی سانحه از شرایط پیشین سانحه آغاز و با رخداد سانحه  این مدل نیز از مدل های مکان محور مفهومی است 
کاهش خطر سبب تاب آوری شده  است  که اقدامات آمادگی و  و نحوه ی مقابله و بازتوانی آن ادامه می یابد تا به این نکته برسد 

گسترده بیان شده اما می توان با تعریف شاخص های مورد نظر، آن را به ارزیابی  گرچه این مدل به صورت مفهومی و  یا خیر. 
کرد. تاب آوری  کمی تبدیل  
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کند و فرایند تاب آوری  انطباقی  گر ظرفیت  جذب از حد تجاوز  چند ا
بازتوانی  بــاالتــر  درجـــات  بــه  بیشتر  ممکن  اســت  جامعه  ــد،  خ  ده ر
است  حال  جریان  در  فرایند  یک  کلی  این حال،  بازتوانی  با   برسد. 
به منظور   .]17[ یابد  ادامـــه   بعدی  سانحه ی  تــا  اســت  ممکن  و 
سنجش درجه ی بازتوانی می توان از مدل های تکمیلی مانند مدل 
مراحل  آن  در  که  کرد  استفاده   نیز  )تصویر 3(  بازتوانی  با  پیشرفت 
بر  همچنین  شــده  اســت.  تشریح  بازتوانی  مختلف  سناریوهای  و 

پاسخ های  کمتر  شــدت  با  حادثه  گــر  ا دومــًا  و  بین  ببرد  از   را  محلی 
نداشته  تحمل  ــرای  بـ هـــدف  جــامــعــه ی  در  متناسبی  مــقــابــلــه ای 
و  ــرده  ک تــجــاوز  حــد  از  اســت  ممکن  جامعه  ظرفیت  جــذب  نباشد. 
بیفتد،  اتفاق  این ها  از  هرکدام  گر  ا کند.  نزدیک تر  سانحه  به  را  آن 
ابتکار و  یادگیری  طریق  از  را  خــود  تـــاب آوری  انطباقی42   جامعه 
ــه ای44 ــداهــ ــ ــات ب ــ ــدام ــ ــا شـــامـــل اق ــاره ــک ــت ــدازد. اب ــ ــی انـ ــ ــار مـ ــ ک ــه    بـ
کمک می کند. یادگیری اجتماعی به  که به فرایند بازتوانی   می شود 
و  انسجام اجتماعی قوی و ساز  ترویج  و  ع سازگاری ها  صورت »تنو
اجتماعی یادگیری   .]25[ می شود  تعریف  جمع«  اقدام  برای   کاری 

که اقدامات بداهه ای به  سیاست های نهادی   زمانی اتفاق می افتد 
کنترل سوانح آتی منجر  شود و خصوصًا این امر به این دلیل  برای 
به  فراموشی  معرض  در  فــردی  حافظه ی  کــه  اســت  اهمیت  حائز 
سیاست گذاری  در  اجتماعی  یادگیری  ظهور  قــرار  دارد.  زمــان  مــرور 
و  ابتکار  زمانی که  می یابد.  بــروز  پیش  از  سانحه  آمادگی  بهبود  و 
سوانح  بــرای  بالقوه  تـــاب آوری  بیفتد  اتفاق  اجتماعی45  یادگیری 
ــازخـــوردی46 ــورت چــرخــه هــای  بـ بــه صـ کــه  را تغییر مــی دهــد   آتـــی 

 در تصویر 2 نشان داده  شده  است.
فرایند  زمینه ی  در  یــادگــیــری  بین  کــه  داشــت  خاطر  بــه  باید   
تاب آوری  انطباقی و درس های آموخته  شده در فرایند پاسخ گویی 
شده  آمــوخــتــه   ــای  ــ درس ه دارد.  وجـــود  ظریفی  مفهومی  تــفــاوت 
برای  و  می رسند  پایان  به  سانحه  پس  از   که  هستند  بیانیه هایی 
شناسایی این که چه اشتباهات و چه اقدامات درستی در پاسخ گویی 
آموخته  درس هــای  واقعیت،  در  می روند.  به کار   است،  شده  انجام 
شده صرفًا درس های شناسایی شده هستند. این توصیه های غالبًا 
بعدی  سانحه  ی  برای  شاید  که  می شوند  دریافت  و  ارائه  منفعالنه 
هم مورد استفاده  قرار نگیرند، حال آنکه یادگیری اجتماعی نیازمند 

مشارکت فعال مردم و نهادهای اثرگذار در حوزه ی سانحه است.
کم  از  پیوسته  طیفی  صــورت  به  می توان  را  بازتوانی  درجــه ی 
میزان  نکند  تجاوز  حد  از  ظرفیت  جذب  گر  ا در  نظر  گرفت.  زیاد  تا 
از حد  گر ظرفیت  جذب  ا بازتوانی به سرعت به دست  می آید.  باالتر 
کند و فرایند تاب آوری انطباقی اتفاق  نیفتد درجه ی پایین تر  تجاوز 
به  »خیر«  فلش  با  گرام  دیا در  بیفتد.  اتفاق  ممکن  ا ست  بازتوانی 
هر  اســت.  شده  داده  نشان   2 تصویر  در  انطباقی  ــاب آوری  ت سمت 

]17[ )DROP(تصویر 2: مدل تاب آوری مکانی در برابر سانحه
[17](DROP)آوری مکانی در برابر سانحهمدل تاب: 2تصویر

اسوو . همچنین بر اسوواس مدل مختلف بازتوانی تشووریح شووده 
بوازتوانی جامع باشووود باید  کوه  هوای بوازتوانی، برای این  بخش
کایبدی،  هوای مختلف از جملوه بوازتوانی   ی بخشبرگیرنوده در

محیطی، نهادی و دویتی اقتصووادی و معیشووتی، روانی، زیسوو  
 [.20باشد  

 
 
 

وه یقبازتوانی و دانش با یدرجهی گفتنی اسوو  که هر دو مفیفه
 انطباقی بر شوورایط اجتماعی،آوری آمده از یرایند تاب دسوو به 

و شرایط پیشین حارله  شدههای محیط سواخته  طبیعی و نظام
گبارد. به عًوه دانش جدید به دس  میبعدی اثر  یبرای واقعه
پیشووین تأثیر  طانطباقی هم بر شوورایآوری یرایند تابآمده از 

های ایقوه را از طریق اجرای استراتژیب آوریگبارد و هم تابمی
ام  شوو47روند بازخورد  بخشوود.گویی بهبود میجدید پاسوو 

شود که . تصوور نمی خطر اسو  رریی  تغییر آمادگی و کاهش 
 چند اگر یادگیری، هرآمادگی و کاهش خطر بهبود خواهد یای 

تری وجود دارد که کاهش اجتمواعی اتفا، بیفتد احتمال بیشووو 
    بهبود یابد. 49مادگیآو  48خطر
 
 
 
 
 
 
 
 

سناریوهای مختلف توسعه و پیشری  در نسب  با -3تصویر  
 [20]بازتوانی

 سناریو یک:
 پیشروی متوقف شده

یاسی خاتمه خواسته های س-
 و پول

 یاقد تصور-
 یاقد رهبری-

 سناریو دو:
 بازتوانی ناکافی

 ناق -

 نا ایمن-
 کیفی  پایین-
 تصور محدود-
 رهبری ضعیف-

 سناریو سه:
 بازتوانی جایگزین

 بازگش  به شرایط آسیب پبیر گبشته-
 تصور غلط-
 رهبری با اطًعات نادرس -

 سناریو چهار:
 بازتوانی توسعه محور

ساختن و ایمن ساختن نسب  به بهتر 
 گبشته

 تمام بخش ها را کام  کردن-
 تصور ایهام بخش-
 رهبری مدبرانه، مداوم و قوی-

 زمان
 سانحه

ری
رهب

ه و 
دگا

دی
ابع 

من
 

یت
الک

و م
ت 

ارک
مش

 
مان

ساز
 

  تصویر3: سناریوهای مختلف توسعه و پیشرفت در نسبت با بازتوانی]20[
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اساس مدل بخش های بازتوانی، برای این که بازتوانی جامع باشد 
کالبدی،  بازتوانی   جمله  از  مختلف  بخش های  در برگیرنده ی  باید 
اقتصادی و معیشتی، روانی، زیست محیطی، نهادی و دولتی باشد 

.]20[
دانــش  و  بــازتــوانــی  درجـــه ی  مؤلفه ی  دو  هــر  کــه  اســت  گفتنی 
ــاب آوری  انــطــبــاقــی بــر شــرایــط  ــ ــده از فــرایــنــد تـ بــالــقــوه بــه  دســـت  آمـ
شرایط  و  ساخته  شــده  محیط  نــظــام هــای  و  طبیعی  اجــتــمــاعــی، 
اثر می گذارد. به عالوه دانش  پیشین حاصله برای واقعه ی بعدی 
شرایط   بر  هم  تـــاب آوری  انطباقی  فرایند  از  آمــده  دســت  به  جدید 
اجــرای  طریق  از  را  تـــاب آوری   بالقوه  هم  و  مــی گــذارد  تأثیر  پیشین 
بازخورد47  روند  بهبود می بخشد.  پاسخ گویی   استراتژی های جدید 
که  کاهش  خطر است. تصور نمی شود  شامل ظرفیت تغییر آمادگی و 
گر یادگیری اجتماعی  آمادگی و کاهش خطر    بهبود خواهد یافت، هر چند ا
 اتفاق بیفتد احتمال بیشتری وجود دارد که کاهش خطر48  و آمادگی49

 بهبود یابد.  

 چارچوب مفهومی پژوهش

مدل  ابتدا  پژوهش  در  شــده  مــرور  نظری  مفاهیم  به  توجه  با 
سیل  تجربه ی  مــرور  بــرای  چارچوبی  به منزله ی  مکانی  ــاب آوری  ت
شد  انتخاب  مناسب سازی  برای  آن  از  پس  شده  انجام  اقدامات  و 
)تصویر 2(. این مدل مفهومی وسیع را می توان بر اساس  نیازهای 
پژوهش فعلی تغییر و انطباق داد تا بتوان در بستر مکانی مورد نظر 
و  تعریف  باز  موجود  داده هــای  و  ویژگی ها  اســاس  بر  پژوهش  این 
تحدید شود. عالوه بر این مفهومی بودن این مدل امکان به کارگیری 
کیفی را میسر می سازد. در این پژوهش با توجه  آن در تحقیق های 
کارگیری  به  امکان  عدم  و  سیل  سانحه ی  از  سال  سی  گذشت  به 
چارچوب  از   1366 سیل  بازخوانی  برای  کمی  دقیق  شاخص های 
اصلی مدل تاب آوری  مکانی مناسب سازی شده استفاده شده  است. 
سوانح   مطالعات  در  کلیدی  مفهوم  دو  آسیب پذیری  و  تــاب آوری 
خسارت پذیری50 قابلیت  به  آسیب پذیری   .]2[ هستند   طبیعی 
خسارت پذیری  قابلیت  محاسبه ی   خاص تر،  مفاهیم  در  و   ]21[
عنوان  آن ها  حساسیت  و  منابع  خسارت  احتمال  گرفتن  نظر  در  با 
دو  حساسیت52  میزان  و  معرض  خطر51  در   منابع   .  ]22[ می شود 
نظام  عملکرد  و  ساختار  تغییر  با  که  هستند  آسیب پذیری  جنبه ی 

سانحه دیده تغییر می کند. مفهوم آسیب پذیری تنها روی موقعیت 
برابر  در   آمـــاده ســـازی  بــه  و  می کند  تمرکز  پیش  از  سانحه  نــظــام 
کمک می کند. این مفهوم از خصوصیات بالقوه ی یک  سوانح آتی 
دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  تغییر  با  که  است  سکونتگاهی  نظام 
یک  وقتی  مثال  بــرای  می کند.  تغییر  بازسازی  پس  از  سانحه  یا  و 
سکونتگاه به محدوده ی سیل خیز نقل مکان می کند، آسیب پذیری 
بنیادی  عاملی  را  مکان  مــی تــوان  بنابراین   .]2[ مـــی رود  بــاال  آن 
توانایی  تــاب آوری  دیگر  سوی  از  گرفت.  نظر  در  آسیب پذیری  در 
که مکان و به  گرفته می شود  مقاومت و بازتوانی پسا سانحه در  نظر  

تبع آن »دلبستگی  مکانی« عنصری تأثیر گذار در آن است. 
ــاب آوری  ت و  آسیب پذیری  بالقوه  مفهوم  که  ایــن  به  توجه  با 
برگیرنده ی  در  می تواند  پیشین  شرایط  مثلث  در  شده  ارائــه   بالقوه 
کالبدی، اجتماعی و ... باشد. در این پژوهش  گون  گونا جنبه های 
گرفته  کی در  نظر   اشترا به منزله ی عنصر  و دلبستگی  مکانی  مکان 
توجه  بــا  نیز  مکان  دلبستگی   تبیین  ــرای  ب  .)4 )تصویر  مــی شــود 
دلبستگی  برای  مدلی   ]13[ تیلور  و   )1 )تصویر  کایل  مدل های  به 
مکانی ارائه می شود. تاب آوری و آسیب پذیری و چارچوب پژوهش 

بر اساس مدل تاب آوری مکانی به صورت تصویر 5 ارائه می شود.

یافته های پژوهش

بررسی شرایط پیش  از  سانحه
از حوضه های  گالب دره و دربند  آبریز  نظام  طبیعی: حوضه  ی 
که قله توچال با ارتفاع 3957 متر در آن واقع   کشور است  کوهستانی 
کوهستانی  شده است. این حوضه در بیشتر مناطق، صعب العبور و 
گالب دره ابتدا  است و شیب منطقه شدید است ]23[. رودخانه ی 
از غرب امامزاده قاسم عبور می کند، سپس از  خیابان ظهیرالدوله و 
از زیر پل خیابان دربند به سوی جنوب غربی می رود و در جنوب 
مسیل  به  سعد آباد  و  دربند  رودخــانــه ی  با  همراه  تجریش  میدان 
را  حوضه  سطح  بیشترین  گــالب دره  در  می پیوندد.  مقصودبیک 
شیب 30 تا 35 درصد اشغال کرده است ]24[ )تصویر 6(. حوضه ی 
کیلومتر مربع وسعت دارد و طول شاخه ی  گالب دره تنها 6.2  آبریز 

کیلومتر بالغ می گردد ]25[. اصلی این رودخانه به 3 
عمومًا  میدان  جنوب  محدوده ی  بافت  شده:  ساخته  محیط 
دسترسی های  با  کم  مترا و  ریــز  دانه بندی  با  ارگانیک  صــورت  به 
از سال  کاربری مسکونی بوده  است. قبل  کم عرض بوده و دارای 
با  دوطبقه  یا  یک  منطقه،  در  واقع  خانه های  کثر  ا سیمای   1366

 چارچوب مفهومی پژوهش 
شده در پژوهش ابتدا مدل تاب با توجه به مفاهیم نظری  سی  و اقدامات   مرور تجربه چارچوبی برای یمنزلهآوری مکانی بهمرور  ی 

سب    شده پس از آن برای منا شد سازی  انجام  صویر   انتخاب  سیع (2)ت ساس  را می . این مدل مفهومی و   نیازهای پژوهش توان بر ا
  دیدتحهای موجود باز تعریف و ها و دادهنظر این پژوهش بر اسوواس ویژگیق داد تا بتوان در بسووتر مکانی مورد تغییر و انطبا فعلی

سر می آن در تحقیقرگیری کاین مفهومی بودن این مدل امکان بهشود. عالوه بر ا  این پژوهش با توجه به  رسازد. د های کیفی را می
از چارچوب اصلی   1366سی   بازخوانی های دقیق کمی برای کارگیری شاخ   سی  و عدم امکان به  یگذشت سی سال از سانحه    

ی طبیع دو مفهوم کلیدی در مطالعات سوانح پذیری آوری و آسیب تاب است. ه شد سازی شده استفاده    مناسب مکانی آوری مدل تاب
ستند  سیب [. 2] ه سارت آ س  تر،فاهیم خاصو در م[ 21] 50پذیریپذیری به قابلیت خ سارت بهمحا پذیری با در نظر ی  قابلیت خ

سیت     سیت   51خطرمعرت  . منابع در [22] شود ها عنوان میآن گرفتن احتمال خسارت منابع و حسا ی دو جنبه 52و میزان حسا
سیب  ستند که با ت آ سانحه   پذیری ه ساختار و عملکرد نظام  سیب دیده تغییر میغییر  ت نظام  یپذیری تنها روی موقعکند. مفهوم آ
  یک نظام یخصوووصوویات بالقوه این مفهوم از کند.سووازی در  برابر سوووانح آتی کمک میکند و به آمادهسووانحه تمرکز میاز پیش 

ست که با تغییر  سکونتهاهی  سازی   یک از ا کونتهاه  س کند. برای مثال وقتی یک سانحه تغییر می از پس مکان به مکان دیهر و یا باز
پذیری ان مکان را عاملی بنیادی در آسیبتواین می[. بنابر2] رودذیری آن باال میپ، آسیبکندی سی  خیز نق  مکان میبه محدوده

ستهی  دلب» شود که مکان و به تبع آن گرفته می نظرری توانایی مقاومت و بازتوانی پسا سانحه در   آوتاباز سوی دیهر   در نظر گرفت.
 گذار در آن است. عنصری تأثیر «مکانی

های جنبه یتواند در برگیرندهرائه شده در مثلث شرایط پیشین می   بالقوه ا آوریبالقوه و تاب پذیریبه این که مفهوم آسیب با توجه 
شد. در این .اجتماعی و . گوناگون کالبدی، ستهی  . با شتراکی در    یمنزلهمکانی به پژوهش مکان و دلب صر ا   شود گرفته می نظر عن

[ مدلی برای دلبسووتهی مکانی ارائه 13( و تیلور ]1های کای  )تصووویر وجه به مدلمکان نیز با ت لبسووتهیبرای تبیین د (.4)تصووویر 
 (:5)تصویر  شودآوری مکانی به صورت زیر ارائه میپذیری و چارچوب پژوهش بر اساس مدل تابآوری و آسیبتاب .شودمی
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های جنبه یتواند در برگیرندهرائه شده در مثلث شرایط پیشین می   بالقوه ا آوریبالقوه و تاب پذیریبه این که مفهوم آسیب با توجه 
شد. در این .اجتماعی و . گوناگون کالبدی، ستهی  . با شتراکی در    یمنزلهمکانی به پژوهش مکان و دلب صر ا   شود گرفته می نظر عن
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سازه ی فلزی و آجر و سقف شیروانی بوده اند، اما خانه های جنوب 
که بیشترین خسارت حاصل از سیل را دیده بودند  میدان تجریش 
تیرپوش  و  با سقف های شیروانی  گلی قدیمی  و  خانه هایی خشت 
 66 ســال  از  پیش  بافت  ایــن  در  خــانــه ای  کمتر  و  بــوده انــد  چوبی 
کنان واحدهای  نوسازی شده بوده است )تصاویر7و 8(. برخی از سا
رودخــانــه ی  حریم  منطقه ی  در  را  خــود  منازل  مساحت  مسکونی 
که این امر موجب کاهش حریم مسیل  گالب دره افزایش داده بودند 

گردیده بوده است.  از 10 متر به 2 متر 
بــافــت هــا و مــحــالت مــوجــود در منطقه، مــحــورهــا و  بــر  عـــالوه 
این  هستند.  مؤثر  منطقه  شهری  سیمای  در  مهم  خیابان های 
شریعتی  و  ولیعصر  خــیــابــان هــای  از  عبارتند  شــاخــص  مسیرهای 
و  چشم انداز  و  دیــد  ع  تنو از  و  دارنــد  شریانی  و  تاریخی  هویت  که 
نیز  و  ارتفاع ساختمان ها  و هماهنگی  نمادها  و  پیوستگی جداره ها 
کاربری ها برخوردارند و بناهای تاریخی و مهم را در خود جای   ع  تنو
کانون های باهویت و مهم منطقه  داده اند. میدان تجریش یکی از 
که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ عملکردی دارای ارزش  است 
که در مقیاس شهر  است و در واقع مرکزی خدماتی- تجاری است 
شاخصی  عناصر  میدان  این  پیرامون   .]29[ دارد  عملکرد  تهران 
و  تجریش  تکیه های  تجریش،  بــازار  )ع(،  صالح  امــامــزاده  مانند 

گرفته اند. مسجدهای همت و فاطمیه قرار 
نظام  تثبیت  و  ــران  ــه ت شــهــر  گــســتــرش  ــا  ب اجــتــمــاعــی:  نــظــام 
داشتن  دلیل  بــه  منطقه  ایــن   40 و   30 دهــه هــای  در  شهرنشینی 
افراد  پردرآمد،  اقشار  توجه  مورد  فراوان  زیست محیطی  ارزش های 
و  گرفت. در دهه های 60  قرار  حکومتی و سفارتخانه های خارجی 
70 باوجود خالی بودن مناطق جنوبی و شرق منطقه یک تمایل به 
ساخت وساز در نواحی شمالی در محدوده ی ارتفاعی 1600 تا 1800 
کل منطقه ی یک به منزله ی بخش عمده و  بیشتر بوده است. در 
میزان  و  جمعیت  ساالنه ی  رشد  شمیرانات،  شهرستان  اصلی  مرکز 
کم ناخالص  مهاجرپذیری باالتر از شهر تهران است. بعد خانوار و ترا
و  است  تهران  شهر  از  پایین تر  بسیار  نیز  بیکاری  میزان  و  جمعیت 
کنان  این شاخص ها بیانگر موقعیت باالی اقتصادی و اجتماعی سا
منطقه است ]29[ )با توجه به در دسترس نبودن آمار سال  1365 
برای این آمار از سرشماری سال 75 در منطقه و شهر تهران استفاده  

شده است(.
ذهنی  ــات  کـ ادرا اســاس  بر  تجریش:  اهالی  دلبستگی  مکانی 
که در منظر شمیران )محله ی تجریش( در ذهنیات  عناصر اصلی 
عطرهای  و  بو  میوه،  درختان  چنار،  درختان  شامل  مانده اند  باقی 
باال  تکیه ی  صالح،  امامزاده  آن،  طراوت  و  آب  طبیعت،  از  برگرفته 
این عناصر شبکه ای  قنات های قدیمی است.  و  پایین تجریش  و 
کات مردم نسبت به محیط و منظر ذهنی خود ایجاد  ذهنی از ادرا
عناصر  آن  از  عینی  نشانه ای  گر  ا حتی  سال ها  طی  در  که  می کنند 
ارزش است  باشد، خاطراتش به صورت ذهنی دارای  باقی  نمانده  

.]30[
بر این اساس می توان از وجود مکان های مذهبی مانند مساجد 
اقتصادی  ارزش  هوایی،  و  آب  مطلوبیت  تکیه،  امامزاده،  محلی، 
در  عوامل  مهم ترین  به منزله ی  مــحــدوده  ایــن  در  زمین ها  بــاالی 

ضه  طبیعی: نظام ضه  از دربند و درهگالب آبریز یحو ستانی  هایحو شور  کوه  ک
ست  ست.  شده  واقع آن متر در 3957 ارتفاع با توچال قله که ا ضه  این ا  در حو
شتر  ستانی  و العبورصعب  مناطق، بی ست  کوه ست شدید   منطقه شیب  و ا [.  23] ا
سووپس از  خیابان   ،کندعبور می دره ابتدا از غرب امامزاده قاسوومی گالبرودخانه

رود و در جنوب یابان دربند به سووووی جنوب غربی می    ظهیرالدوله و از زیر پ  خ   
آباد به مسوووی  مقصوووودبیک      سوووعد دربند و   یمیدان تجریش همراه با رودخانه    

سطح حوضه را    می شترین  شغال   35 تا 30 شیب  پیوندد. در گالب دره بی صد ا  در
مربع   کیلومتر 6.2دره تنها ی آبریز گالب(. حوضووه6[ )تصووویر 24اسووت ] کرده

 [.25گردد ]متر بالغ میکیلو 3ه اصلی این رودخانه ب یو طول شاخه وسعت دارد
به صووورت ارگانیک با   ی جنوب میدان عموماًبافت محدوده سوواخته شووده: محیط
سی   دانه ستر سکونی   های کم عرت بندی ریز و متراکم با د بوده و دارای کاربری م
های واقع در منطقه، یک یا  سووویمای اکثر خانه 1366اسوووت. قب  از سوووال بوده 

ترین خسارت حاص  از سی  را    های جنوب میدان تجریش که بیش انهاما خ ،اندفلزی و آجر و سقف شیروانی بوده  ی دوطبقه با سازه 
ال ای در این بافت پیش از س اند و کمتر خانههای شیروانی و تیرپوش چوبی بوده هایی خشت و گلی قدیمی با سقف  دیده بودند خانه

 یحریم رودخانه یاز ساکنان واحدهای مسکونی مساحت منازل خود را در منطقه برخی .(8و  7)تصاویر نوسازی شده بوده است 66
 بوده است.  متر گردیده 2متر به  10مسی  از  کاهش حریمبودند که این امر موجب دره افزایش داده گالب
 مسوویرهای اینهسووتند.  منطقه مؤثر شووهری سوویمای م درمه هایخیابان و محورها منطقه، در موجود محالت و هابافت بر عالوه

 هاجداره پیوستهی  و اندازچشم  و دید تنوع از و داشته  و شریانی  تاریخی هویت که شریعتی  و ولیعصر  هایخیابان از عبارتند شاخ  
ساختمان  هماهنهی و نمادها و میدان . اندداده جای خود در را مهم و تاریخی بناهای و بوده برخوردار هاکاربری تنوع نیز و هاارتفاع 

ست  منطقه مهم و باهویت هایکانون از یکی تجریش واقع  در و بوده ارزش دارای عملکردی لحاظ از هم و تاریخی لحاظ از هم که ا

: نقشه باقت قدیمی جنوب میدان پیش از سیل سال    8 تصویر  
1366 [28] 

به مناطق  میداناز جنوب  دید) میدانجنوب  قدیمیبافت : 7تصویر 
 [27(]شمالی

 دربندنقشه حوضه گالب دره و  -6تصویر 
[26]   

ضه  طبیعی: نظام ضه  از دربند و درهگالب آبریز یحو ستانی  هایحو شور  کوه  ک
ست  ست.  شده  واقع آن متر در 3957 ارتفاع با توچال قله که ا ضه  این ا  در حو
شتر  ستانی  و العبورصعب  مناطق، بی ست  کوه ست شدید   منطقه شیب  و ا [.  23] ا
سووپس از  خیابان   ،کندعبور می دره ابتدا از غرب امامزاده قاسوومی گالبرودخانه

رود و در جنوب یابان دربند به سووووی جنوب غربی می    ظهیرالدوله و از زیر پ  خ   
آباد به مسوووی  مقصوووودبیک      سوووعد دربند و   یمیدان تجریش همراه با رودخانه    

سطح حوضه را    می شترین  شغال   35 تا 30 شیب  پیوندد. در گالب دره بی صد ا  در
مربع   کیلومتر 6.2دره تنها ی آبریز گالب(. حوضووه6[ )تصووویر 24اسووت ] کرده
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علی رغم  مــحــدوده  ایــن  بــه  تجریش  کــنــان  ســا مکانی  دلبستگی  
اساس  بر  عوامل  )این  برد.  نام  سیل  برابر  در  آسیب پذیری  بالقوه 
شناسایی  نگارنده  توسط  گرفته  صورت  مصاحبه های  و  مطالعات 
کن  افراد سا باالی  این همبستگی های اجتماعی   .]31[ شده است 
در محله ی جنوبی میدان، با توجه به سابقه ی طوالنی سکونت و 
تعامل افراد در مکان های مؤثر در دلبستگی  مکانی از عواملی بود که 
کند )تصویر  کمک  می توانست به تاب آوری بالقوه در برابر سانحه 

.)9

و  ویژگی ها  تجریش،   1366 سیل  سانحه ی  ح  شــر
اثرات آن

ع سیل از بیشترین تناوب برخوردار  در میان سوانح طبیعی وقو
گسترده،  که سبب خرابی های  است. سیل پدیده ای جهانی است 
از  یکی   .]32[ می شود  انسانی  تلفات  و  اقتصادی  خسارت های 
با  امــروزه  است.  شهرنشینی  توسعه ی  سیالب  بروز  در  مؤثر  عوامل 
که در ساختار و سازمان شهرها به وجود  توجه به تغییرات مشخصی 
کرده  است  آمده، آن ها را در برابر حوادث غیرمترقبه بسیار خطرپذیر 

 .]33[
سیل تجریش، روز یک شنبه 4 مرداد 1366 حوالی ساعت یک 
و جاری شدن سیالب شدید در  باران  بارش شدید  براثر  بعدازظهر، 
با  خ داد. در این روز  گالب دره، در شمال تهران ر دره های دربند و 
وجود گرمای هوا، رگبار و تگرگ شدیدی شروع به باریدن کرد. شدت 
رگبار به گونه ای بوده که در مدت 170 دقیقه 28 میلی متر بارش ثبت  
گالب  از رودخانه ی  کوتاهی سیالب عظیمی  شده است و در مدت 
گل والی و سنگ، تنه ی قطور  که صدها تن  دره به حرکت درآمده 
گالب دره به  درختان و وسایل زندگی مردم را در مسیر رودخانه ی 
سمت میدان تجریش به حرکت درآورده است. بخش اصلی سیل 
آغاز می شود.  از پل ظهیرالدوله  باالتر  امامزاده قاسم یعنی  از باالی 
کانال از  گرفتگی  در اینجا جریان آب به دلیل پیچ مسیر رودخانه و 
مسیل بیرون زده و در معابر اطراف پخش می شود. به طورکلی سیل 
در این مکان به شاخه های متعدد تقسیم  شده است. بخش اعظم 
سیل به سمت قسمت جنوب میدان از سر گوگل پیش می رود و پس 
از تخریب بافت جنوبی میدان به مسیل خود باز می گردد. و دیگری 
است  کرده  حرکت  رومی  پل  و  شریعتی  سمت  به  دربند  خیابان  در 
شده  سرازیر  فعلی(  خسرو  )فنا  ثبت  خیابان  در  نیز  اندکی  بخش  و 

است.
نمی شود  صــادر  رسمی  هشدار  هیچ گونه  سیل  ع  وقــو از  پیش 
دست  به  را  سیل  با  مقابله  برای  الزم  آمادگی  دستگاه ها  و  مردم  تا 
ع سیل نیز اقدامات فردی و معدودی  بیاورند. بالفاصله پس از وقو
گاه سازی  گشتی برای آ کردن مردم با بلندگوهای واحد  نظیر مطلع 
گهانی بودن رخداد، در ساعات  مردم صورت می گیرد. با توجه به نا
خسارت  از  جلوگیری  بـــرای  توجهی  قــابــل   اقـــدام  هیچ کس  اولــیــه 
مربوطه  سازمان های  شدن  فعال  با  اما  دهد،  انجام  نمی توانسته 

سعی شده تا از توسعه ی تخریبات جلوگیری شود.
بین  تفاوت  است.  بوده  واریــزه ای  سیالب  ع  نو از   1366 سیل 
سیل معمولی و واریزه ای در مقدار رسوبات آن هاست. به طوری که 

کثر 20 درصد حجم جریان را تشکیل  در سیل معمولی، رسوبات حدا
می دهند، درحالی که در یک جریان واریزه ای رسوبات رسی- سیلتی 
حجم  سه چهارم(  از  )بیش  درصــد  بـــزرگ،77  تخته سنگ های  و 
قابل  توجه  گرانروی   .]34[ ــد  داده ان اختصاص  خود  به  را  جریان 
بزرگ  بسیار  قطعات  که  می شود  باعث  نیز  جریان  بــودن  خطی  و 
کند. در حقیقت واریزه ای به صورت  سنگ را به راحتی با خود حمل 
 .]35[ می کند  حرکت  سیمان  مالت  شبیه  چیزی  یا  گل  از  جریانی 
در  متر   4.35 ــالب دره  گ رودخــانــه ی  بــرای  سیالب  متوسط  سرعت 
ــالب دره 368  گ ــرآورد دبــی از سطح بــرش در رودخــانــه ی  ب ثانیه و 
تابستان  واریـــزه ای  جریان  اثــر  در  بــوده  اســت.  ثانیه  در  مترمکعب 
و  دور  نقاط  بــه  تخته سنگ ها  از  زیـــادی  مــقــدار  تجریش،   1366

نزدیک برده شده اند ]36[.
گالب دره آغاز و در محدوده ی میدان  جریان سیل از منطقه  ی 
تجریش تا قسمت جنوبی امامزاده صالح )ع( را تحت تأثیر مستقیم 
خود قرار می دهد. به سبب این سیل بخش های مختلفی ازجمله 
واحدهای مسکونی، میدان ، تأسیسات عمومی، دیوارهای مسیل، 
حسینیه  تجریش،  بــازار  ابتدای  کین  دکا و  مغازه ها  نقلیه،  وسایط 
در  خسارت  بــروز  شدند.  فــراوان  خسارات  متحمل  همت  مسجد  و 
برق  و  آب  حیاتی  شریان های  قطعی  سبب  نیز  زیرساختی  بخش 
یکی  اســت.  بــوده  شــده  آن  از  متأثر  مشکالت  و  منطقه  در  تلفن  و 
خطوط  قطع  عــبــوری،  مسیرهای  شــدن  مــســدود  سیل،  تبعات  از 
مناطق  به  دسترسی  امکان  عدم  و  محدوده  خیابان های  ارتباطی 

امزاده صالح     پیرامون این میدان عناصر شاخصی مانند ام   [. 29] دارد عملکرد تهران شهر  مقیاس در که است  تجاری -خدماتی مرکزی
 .اندقرار گرفته های تجریش و مسجدهای همت و فاطمیه)ع(، بازار تجریش، تکیه

 هایارزش داشووتن دلی  به منطقه این 40 و 30 هایدهه در نظام شووهرنشووینی تثبیت و تهران شووهر گسووترش با :نظام اجتماعی
ست  شار  توجه مورد فراوان محیطیزی  باوجود 70 و 60 هایدهه در .گرفت قرار خارجی هایسفارتخانه  و حکومتی افراد پردرآمد، اق
 بیشتر  1800 تا 1600 ارتفاعی یمحدوده در شمالی  نواحی در وساز ساخت  به تمای  یک شرق منطقه  و جنوبی مناطق بودن خالی

 میزان و جمعیت یسوواالنه بخش عمده و مرکز اصوولی شووهرسووتان شوومیرانات، رشوود   یمنزلهدر ک  منطقه یک به .بوده اسووت
 و است  تهران از شهر  ترپایین بسیار  نیز بیکاری میزان و جمعیت ناخال  تراکم و خانوار بعد است.  تهران شهر  از باالتر مهاجرپذیری

 1365 با توجه به در دسترس نبودن آمار سال   ) [29] است  منطقه ناساکن  اجتماعی و اقتصادی  باالی موقعیت بیانهر هاشاخ   این
 (.است شده استفاده تهران شهر و منطقه در 75سال  سرشماری آمار از برای این
تجریش( در ذهنیات باقی   یحله)م بر اسوواس ادراکات ذهنی عناصوور اصوولی که در منظر شوومیران مکانی اهالی تجریش: دلبسووتهی

ی باال و پایین  امامزاده صوالح، تکیه  آب و طراوت آن، درختان میوه، بو و عطرهای برگرفته از طبیعت، اند شوام  درختان چنار، مانده
 کنند کهه محیط و منظر ذهنی خود ایجاد میای ذهنی از ادراکات مردم نسبت ب این عناصر شبکه   های قدیمی است. تجریش، قنات
 [.30]راتش به صورت ذهنی دارای ارزش است خاط، باشد هنماندای عینی از آن عناصر باقی نشانه ها حتی اگردر طی سال

و هوایی، ارزش اقتصادی باالی مطلوبیت آب  امامزاده، تکیه، های مذهبی مانند مساجد محلی،مکانتوان از وجود بر این اساس می
بالقوه پذیری رغم آسیبه علین تجریش به این محدودامکانی ساکن ترین عوام  در دلبستهیی مهممنزلهها در این محدوده بهزمین

[. این 31های صورت گرفته توسط نهارنده شناسایی شده است ])این عوام  بر اساس مطالعات و مصاحبه نام برد.در برابر سی  
جنوبی  یهای اجتماعی باالی افراد ساکن در محلههمبستهی

راد در طوالنی سکونت و تعام  اف یمیدان، با توجه به سابقه
ست توانمی عواملی بود که مکانی از های مؤثر در دلبستهیمکان
 (.9)تصویر  آوری بالقوه در برابر سانحه کمک کندبه تاب

 
 ها و اثرات آنویژگی تجریش، 1366سیل  یشرح سانحه

ش    در م سی  از بی سوانح طبیعی وقوع  ر ن تناوب برخورداترییان 
های گسترده،  که سبب خرابی  ای جهانی است است. سی  پدیده  

سارت  سانی می   خ صادی و تلفات ان  [. یکی از32] شود های اقت
 با امروزه .است شهرنشینیی توسعه سیالب در بروز ثرؤم عوام 
 به شهرها  سازمان  و ساختار  در که مشخصی   تغییرات به توجه
سیار  حوادث غیرمترقبه برابر در را هاآن ،آمده وجود  خطرپذیر ب
   [.33] است کرده

  ساعت یک حوالی  1366مرداد  4 شنبه یک روز ،سی  تجریش 
شدید        سیالب  شدن  شدید باران و جاری  بعدازظهر، براثر بارش 

در این  دره، در شوومال تهران رخ داد.دربند و گالبهای درهدر 
 به  شوووروع شووودیدی  تهرگ رگبار و  روز با وجود گرمای هوا،  

 170 مدت در که بوده ایگونهبه رگبار شووودت کرد. باریدن
 کوتاهی مدت در و شوده اسوت   ثبت متر بارشمیلی 28 دقیقه

 درآمده که حرکت به گالب دره یرودخانه از عظیمی سوویالب
عناصر طبیعی

اقلیم

رودخانه و قنات

پوشش گیاهی

کوه و تپه
باغ ها و زمین های  

زراعی

عناصر مصنوع

خانه و محله قدیمی
خیابان ولیعصر و 

شریعتی
و  (ع)امامزاده صالح 
مساجد

بازار و تکیه ها

پیوندهای  
اجتماعی،اقتصادی و 

 مذهبی با مکان

 مکان

 

سابقه طوالنی سکونت

ارزش اقتصادی باالی  
هازمین

ی  همبستهی اجتماعی قو
و حضور در مراسم  

مذهبی

عوامل  
ثر در  ؤم

دلبستگی  
مکانی 

 تجریش 

 

 تصویر 9: عوامل تأثیر گذار بر دلبستگی  مکانی تجریش ]31 [ [ 31]مکانی تجریش  گذار بر دلبستگیثیرأ: عوامل ت9 تصویر 



69

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

حه
سان

 با 
هه

اج
مو

در 
ی 

کان
ی م

ور
ب آ

ی تا
برا

ی 
ظر

ب ن
چو

چار

 شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان

 1398

سانحه دیده بوده است. هیچ گاه آمار دقیقی از میزان تلفات سیل 
گزارش ها میزان تلفات این سیل را تا حدود  تجریش اعالم نشد اما 
تجریش  سیل  قرارگیری  سبب  که  بودند  زده  تخمین  هم  نفر   300
باوجود  ایران می شود.  تلفات ترین سیل های  پر  از  زمره ی یکی  در 
کالبدی  خسارات  محدوده ی  سیل،  اثرگذاری  محدوده ی  وسعت 
بخش محدودی از باالی پل ظهیرالدوله در امتداد مسیر رودخانه ی 
گالب دره تا قسمت جنوبی امامزاده را در بر می گیرد. این بخش به 
سبب مجاورت با رودخانه، تجاوز به حریم آن و سازه های قدیمی و 
کالبدی  ضعیف در بافت جنوبی میدان متحمل بیشترین خسارات 
واحدهای  بخش،  این  در  واقع  مسکونی  واحدهای  بر  عالوه  شد. 
تجاری جنوب میدان و اول بازار تجریش از دیگر بخش هایی بودند 
گرفتند. با توجه به ورود سیل از سر  که در این سیل مورد آسیب قرار 
بازار به تکیه و خروج از تکیه به سمت بافت مسکونی، محدوده ی 
ابتدایی بازار تا تکیه ی تجریش را می توان بخش خسارت دیده ی 

گرفت. بازار سنتی تجریش در این سیل در نظر 

پاسخ گویی مقابله ای

ع سوانح، برای به حداقل رساندن   عمومًا بالفاصله پس از وقو
گهانی اقدامات فوری برای حفظ جان  اثرات منفی یک واقعه ی نا
بخش  این   .]37[ می گیرد  صــورت  خدمات  کــردن  فراهم  و  مــردم 
و  جستجو  عملیات  زمینه ی  در  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح  به 
نجات، تخلیه ی مناطق، خدمات حمل ونقل و ارتباطی و نحوه ی 

تأمین مواد غذایی و آشامیدنی و سرپناه مورد بررسی می پردازد.
و  آن  رخــداد  به غافلگیری  توجه  با  این سانحه  رخــداد  از  پس 
مردمی  گروه های  ابتدا  آن،  پیش بینی  در  دستگاه ها  توانایی  عدم 
گرفتارشدگان  کمک به مصدومان و  به صورت خودجوش اقدام به 
مختلف  گروه های  سانحه،  از  گاهی  آ با  سپس  می کنند،  سیل  در 
ارتش،  هالل احمر،  آتش نشانی،  ازجمله  مختلف  سازمان های  از 
یــک در  و هــر  اعــزام شــده  بــه منطقه  انتظامی و شــهــرداری  نــیــروی 
گرفته  حیطه ی وظایف خود به اقدام می پردازند. اقدامات صورت 
کز  کمک و انتقال مجروحان به مرا در این بخش عمدتًا در راستای 
درمانی، برقراری نظم و امنیت در منطقه ی آسیب دیده، شناسایی 
ریـــزش، تخلیه ی  بــخــش هــای درخــطــر  و  پــر آب  ســاخــتــمــان هــای 
گرفت.  نیاز صورت  مورد  اقالم  و  مواد غذایی  توزیع  این بخش ها، 
جلوگیری  شمیران  شمالی  قسمت های  به  رفت وآمد  از  امدادگران 
کنان  سا از  اطــراف  فرعی  خیابان های  و  خانه ها  از  بسیاری  و  کرده 

تخلیه  شده بوده است.
نیروهای  غافلگیری  و  بی سابقه  سیل  جــریــان  بــه  تــوجــه  بــا 
امدادی برخی مشکالت نظیر تداخل در امور، عدم برنامه ریزی در 
کز عبور و مرور و عدم هماهنگی  امداد و کمک رسانی، بسته شدن مرا
نداشتن  پیامدهای  از  که  است  بــوده  آمــده  پیش  امــداد  جریان  در 
امداد  آتی  روزهــای  در  دلیل،  همین  به  است.  بوده  قبلی  برنامه ی 
دسته های  به  امــداد  نیروهای  کار  در  پیشرفت  به منظور  نجات  و 
بر  عــالوه  شــود.  بیشتر  کــارشــان  بــازدهــی  تــا  شدند  تقسیم  مختلف 
امــدادی، به دلیل احتمال جاری شدن مجدد سیل عصر  خدمات 
صورت  گل والی  از  انباشته  کانال های  الیروبی  سانحه،  از  بعد  روز 

گرفته بود تا مشکلی ایجاد نشود. عالوه بر سازمان های امدادرسان، 
برای  نیز  وقــت  کشور  وزیــر  و  نخست وزیر  جمله  از  دولتی  مقامات 
در  خسارت  شدت  مشاهده ی  و  کمک رسانی ها  بر  مستقیم  نظارت 
صادر  را  الزم  دستورات  و  کرده  پیدا حضور  دیده  سانحه  منطقه ی 

 کردند.
کردن  کار امداد و نجات  اتمام یافت. برای باز  پس از پنج روز 
به  توجه  با  منازل  آوار  زیر  اجساد  کشیدن  بیرون  و  بولدوزر  مسیر 
خانه های  تخریب  به  مجبور  معابر،  کم  عــرض  و  بافت  فشردگی 

مجاور مسجد همت شده بودند.
تــجــاری ســر پل  مــغــازه هــای  ــازار تجریش و  بـ بــه  آســیــب سیل 
سیل  از  پس  اقــدامــات  از  بخشی  که  شد  سبب  خانه ها  تخریب  و 
سیل زده  ــردم  م مایملک  از  حــراســت  و  امنیت  تأمین  بــه  تجریش 
فکر  به  تنها  نیروها  که  واقعه  ابتدایی  لحظات  در  شــود.  معطوف 
استفاده  سوء  فرصت  از  عــده ای  بوده اند،  مصدومان  دادن  نجات 
کوتاهی عده ای از  کرده و دست به سرقت زده بودند که پس از مدت 
کردن اثاثیه و لوازم  ج  کردند. از این رو برای خار سارقان را دستگیر 
گل والی نیز با همکاری نیروهای مردمی برگ  منزل و مغازه ها از زیر 

تردد صادر می شد تا مردم از این نظر با مشکلی مواجه نشوند.
گزینه های  مسکونی،  واحــدهــای  آسیب دیدگی  بــه  توجه  بــا 
اسکان  بــرای  اردوگــاه هــا  یا  و  هتل ها  در  اسکان  همانند  مختلفی 
ح می شود اما در نهایت آسیب دیدگان  اضطراری سانحه دیدگان مطر

در خانه ی اقوام و بستگان خود استقرار یافتند.
و نیم  ارتفاع یک  تا  گــل والی  انباشت  و  واریــزه ای بودن سیل 
از  وسیعی  بخش  که  شد  سبب  آسیب دیده  مــحــدوده ی  در  متری 
ک سازی معابر، واحدهای مسکونی  اقدامات مرحله ی مقابله به پا
گل والی و تخریب سنگ های حجیم اختصاص  و تجاری، انتقال 
ک سازی  پا وظیفه ی  تهران  شــهــرداری  ابتدا  منظور،  بدین  یابد. 
منازل،  ک ســازی  پــا و  گرفت  برعهده   را  عمومی  معابر  و  مسیل ها 
کن خصوصی، اسکان آسیب دیدگان و تأمین هزینه ی خسارت بر  اما
گروهی نیز  گذاشته  شده بوده است.  عهده ی سایر ارگان ها و نهادها 
بازبینی  و  بررسی  نماینده ی شهرداری تهران مسئولیت  به  منزله ی 
صورت  در  تا  بودند  عهده  گرفته  بر  را  عمومی  و  خصوصی  کن  اما
اقــدام  آن هــا  تخریب  به  نسبت  ساختمان ها  ریــزش  خطر  احتمال 
در  الزم  تجهیزات  نبود  و  کافی  توانایی  عدم  به  توجه  با  اما  کنند، 
که  ک سازی مناطق سیل زده، بر اساس جلسه ای  شهرداری برای پا
کار  کشور در این وزارتخانه تشکیل شد،  هفتم مرداد با حضور وزرای 
الیروبی و بازسازی مسیل ها، تخلیه ی مناطق باقی مانده و تسطیح 
محول  سازندگی  جهاد  و  پاسداران  سپاه  وزارت  به  مربوطه  مناطق 
کنده شده  پرا تا 30 تنی در منطقه  از 3  شد. سنگ های چند تنی  
تکان دادن سنگ ها  به  با وسایل موجود موفق  که شهرداری  بود 
قطعات  به  را  آن ها  انفجار  وسیله ی  به  ارتش  و  سپاه  و  بود  نشده 
به  تجریش  میدان  سیل،  این  پس  از  کردند.  تبدیل  کوچک تری 
هرچند  یافت،  ادامه  ک سازی  پا عملیات  و  بود  بسته  ماه  دو  مدت 

کل منطقه چهار تا پنج ماه زمان برده است.  ک سازی  اتمام پا
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ظرفیت جذب سانحه
تا  کند  را جذب  رخداده  رویداد  بتواند  که جامعه ای  این  برای 
که پاسخ های مقابله ای از پیش  به سانحه مبدل نشود، الزم است 
و  تجریش  سیل  از  گاهی  پیش آ نبود  شــود.  لحاظ  شــده ای  تعیین 
تخلیه نکردن مناطق در خطر سبب بروز تلفات انسانی باال در این 
سیل شد. عالوه بر تلفات انسانی، آسیب های وارده به شبکه های 
که تا دو ماه  زیرساختی و اختالل در شبکه ی رفت و آمد سبب شد 

بعد از سانحه محدوده ی میدان بسته بماند.
که برنامه ای از پیش تعیین شده برای مقابله  با توجه به این 
با سیل و جریان واریزه ای ناشی از آن وجود نداشت، عموم اقدامات 
مقابله ای پس از رخداد و اثرگذاری عواقب آن بر محیط برنامه ریزی 
به  پاسخ گویی  بــه   قــادر  محلی  دستگاه های  ایــن  بــر  عــالوه  شــد. 
ع  موضو این  و  نبودند  واریـــزه ای  جریان های  از  ناشی  آسیب های 
کارگیری دستگاه های باالدست شد. بر این اساس می توان  سبب به 
اجتماع  توان  حد  از  سیل  واقعه ی  جذب  ظرفیت  که  داشت  اظهار 

ج شد و آن را به سانحه مبدل ساخت.  خار

بازتوانی و بازسازی پس از سیل

تجریش  بــازار  اقتصادی  واحدهای  آسیب دیدگی  به  توجه  با 
به منظور بازتوانی و ساماندهی اقتصادی فوری مناطق آسیب دیده 
به پیشنهاد معتمدان محلی، فروشگاه ارتش در ضلع جنوب غربی 
کسبه  موقت  اسکان  مکان  به عنوان  سانحه،  مکان  نزدیکی  در 
در  تجاری شان  واحدهای  ترمیم  زمان  تا  افــراد  شد.  گرفته   نظر  در 
خود  سابق  کسب  مکان  به  آن  پس  از  و  مانده  باقی   فروشگاه  این 
محلی  منطقه،  کنان  سا ــرای  ب ایــن کــه  بــه  توجه  بــا  امــا  بازگشتند. 
گرفته نشد، افراد بنا بر وسع و امکانات  برای اسکان موقت در نظر 
که عمومًا شامل  کردند  شخصی اقدام به تهیه ی سرپناه برای خود 

موارد زیر می شد:
اسکان در بخش سالم بنا؛. 1
ترمیم واحد آسیب دیده و اسکان در همان واحد؛. 2
اجاره واحد مسکونی در محله ای دیگر در منطقه؛. 3
اسکان در خانه های دیگر تحت تملک مالک.. 4

به  منطقه  در  تحوالت  و  تغییر  ایجاد  ــرای  ب را   فرصتی  سیل 
بازسازی،  از تخمین میزان خسارت و هزینه های  آورد. پس  وجود 
مختلف  ســازمــان هــای  ســوی  از  متعددی  توسعه محور  ح هــای  طــر
وزارت  و  حمل ونقل  و  ترافیک  سازمان  تهران،  شهرداری  ازجمله 
حل  ح ها،  طر ایــن  بیشتر  در  می شود.  ح  مطر شهرسازی  و  مسکن 
طریق  از  منطقه  آسیب پذیری  کاهش  و  میدان  ترافیکی  مشکالت 
ک سازی  کاربری واحدهای این محدوده به فضای سبز و پا تغییر 
گرفته بود. سرانجام دو  حریم رودخانه از ساخت وسازها مدنظر قرار 
میدان  جنوب  محدوده ی  در  رسوب گیر  حوضچه ی  احــداث  ح  طر
و  بود  ارائــه  شده  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  سوی  از  که  تجریش 
واحدهای  شد  مقرر  و  رسیدند  تصویب  به  رودخانه ها  حریم  ح  طر
ح به مکان دیگر منتقل  شده و سایر واحدهای  واقع در این دو طر
در  بــازســازی  برنامه ی  شوند.  جاسازی  خــود  جــای  در  آسیب دیده 

ح زیر به سرانجام رسید: بخش های مختلف به شر

ــی، زمــیــنــی در  ــای ــه ج ــاب واحـــدهـــای مــســکــونــی: بــه مــنــظــور ج
محدوده ی شهرک نفت به سیل زدگان اختصاص یافت و اقدامات 
ارزیابی ارزش واحدها شروع شد. اما با توجه به این که منابع مالی 
درازا  بــه  مالکیتی  مشکالت  و  نشد  مهیا  واحــدهــا  خــریــداری  ــرای  ب
کشید، با اخذ مجوز واحدها در جای خود ترمیم شدند تا این که در 
واقع  مسکونی  واحدهای  مالی،  منابع  شدن  فراهم  با   1371 سال 
زیادی داشتند خریداری شدند  که عمومًا قدمت  در جنوب میدان 
گرفته  شده  نظر  در  زمین  گـــذاری  وا و  زمــان  گذشت  به  توجه  با  و 
به صورت  تاوان  پرداخت  سازمان ها،  سایر  به  آسیب دیدگان  برای 
گرفت.  پرداخت پول یا اعطای واحد دیگر در همان منطقه صورت 
سرانجام تا سال 1374 بخش مسکونی جنوب میدان خریداری و 
گالب دره  کاربری یافت. اما واحدهای واقع در حریم  به پایانه تغییر 
به دلیل عدم تأمین مالی منابع الزم برای خریداری واحدها و عدم 
کنان به همان صورت ماندند ولی محدوده ی مشخص  تمایل سا
بلندمدت  تا در  راه یافت  ح تفصیلی  برای این حریم ها به طر  شده 

ح محقق شود. این طر
بازسازی  ح  طر در  واقع  تجاری  واحدهای  تجاری:  واحدهای 
مسجد  اطــراف  در  میدان  جنوب  در  که  بودند  مغازه هایی  شامل 
نیز  واحــدهــا  ایــن  بــودنــد.  گرفته  ــرار  ق تجریش  بـــازار  ســر  و  فاطمیه 
همانند واحدهای مسکونی با تأخیر در برنامه ی بازسازی در جای 
نیز  واحدها  این  در سال 1372-1371  این که  تا  ترمیم شدند  خود 
خریداری و یا مغازه معوض به آن ها اعطا شد تا این محدوده نیز به 

فضایی باز مبدل شود.
کالبدی  امــامــزاده در سیل خــســارت  گــرچــه  ا امــامــزاده صــالــح: 
نمی بیند و پس از چندین روز به روی زائرین بازگشایی می شود، اما 
تغییر و تحوالت پس از سیل و خریداری واحدهای مسکونی بخش 
فراهم می آورد  را  امامزاده  توسعه ی فضایی  امامزاده فرصت  غربی 
و با خریداری قسمتی از این بخش صحن امامزاده از ضلع جنوب 
به  برخی فضاهای خدماتی  آن  دنبال  به  و  گسترش  یافته  و غرب 
که  امامزاده  اقدامات،  این  درنتیجه ی  می شود.  افــزوده  امامزاده 
ج  پیش  از این میان بافت مسکونی محصور بود از میان حصارها خار
و با وسعت فضایی و تسهیل دسترسی پذیرای زائرین بیشتری شد.

تخریبات  و  تکیه  به  سیل  ورود  به  توجه  با  تجریش:  تکیه ی 
ک سازی، تعبیه ی  ناشی از آن، پس از سیل در اولین اقدام پس از پا
ستون های فلزی به جای ستون های چوبی تخریب شده مورد توجه 
نظیر  توسعه ای  اقدامات  برخی  آن  پس  از  همچنین  و  گرفت  قــرار 
تبدیل انبارهای طبقه ی اول تکیه به سالنی برای خانم ها و تجهیز 

گرفت. آشپزخانه و افزایش وسعت فضایی آن انجام 
توسط  مسجد  کالبدی  خسارات  سیل  از  پس  همت:  مسجد 
قرارگیری مسجد  موقعیت  به  توجه  با  ترمیم شد.  متولیان  و  مردم 
تغییر و تحوالت  همت و خریداری واحدهای اطراف آن در جریان 
پس از سیل، فرصت افزایش مساحت مسجد فراهم و مساحت آن 

چندین برابر شد.
عبور  در  کانال ها  کم  ظرفیت  سبب  به  گــالب دره:  رودخانه ی 
کانال ها و عرض مسیل در بازسازی  سیل، فرایند تعریض دهانه ی 
کانال در سر پل تجریش تعریض  گرفت. دهانه ی  مورد توجه قرار 
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گالب دره نیز پس از سیل سال 66 در ابعاد 4  شد و مسیر رودخانه ی 
کانال سازی شد ]38[. متر عرض و عمق 4 متر 

از پل  بـــاالتـــر  در  ــالب دره  ــ ــ گ ــه ی  ــ ــان ــ رودخ ــاالدســـت  بـ قــســمــت 
کانال  کانال بتنی تبدیل  شد. تبدیل رودخانه ها به  ظهیرالدوله، به 
بتنی عالوه بر از بین بردن بستر طبیعی، تخریبات زیست محیطی 
و منظر نامناسب، باعث افزایش سرعت رواناب ها نیز می شود و با 
و  از دست  داده  را  به زمین  رواناب  نفوذ  امکان  کف آن،  پوشاندن 
ایجاد  پایین دست مشکل  برای  و  کرده  افزایش پیدا  رواناب بسیار 
با پوشاندن دیواره ها، پوشش طبیعی منطقه و  می کند. همچنین 

گردشگری رودخانه از بین  می رود. جذابیت 
کنترل رسوبات صورت  که پس از سیل برای  از دیگر اقداماتی 
رودخــانــه ی  بــاالدســت  احـــداث حوضچه ی رســوب گــیــر در  گــرفــت، 
ــالب دره بـــوده اســـت. در مــقــابــل ایـــن حــوضــچــه ی رســوب گــیــر،  ــ گـ
سازه های بتنی اهرم مانند برای جلوگیری از غلتیدن سنگ های با 

گرفته است. قطعات بزرگ به پایین دست قرار 
گالب دره پس  ک سازی حریم  ح پا با توجه به اجرایی نشدن طر
از سیل سال 66، روند ساخت وساز اطراف رودخانه نه تنها متوقف 
نشد، بلکه در حال حاضر آپارتمان ها و ساختمان های چندین طبقه 
گرفته است، به طوری که امکان تردد عابر  را فرا  دو طرف رودخانه 

کم ساختمانی  پیاده هم در حاشیه ی رودخانه وجود ندارد. این ترا
میدان  در  گــالب دره  رودخانه ی  تقاطع  تا  ظهیرالدوله  پل  باالی  از 
و  جامع  ح  طــر در  اخیر  سال های  در  اســت.  مشهود  کاماًل  تجریش 
ح های ساماندهی رود دره ها و احداث پارک های  ح تفصیلی، طر طر
که  گرفته است  کوهستانی در این رود دره ها مورد توجه قرار  خطی 
امری دشوار و زمان بر به  گرچه  ا این منطقه،  باال در  کم  ترا باوجود 
از خسارات سیل  اما در صورت اجرایی شدن می تواند  نظر می رسد 

احتمالی آتی تا حد زیادی بکاهد.
به هنگام تجاوز ظرفیت جذب از حد توان جامعه، یادگیری های 
اقدامی  ابتکار در پاسخ به سوانح می تواند  کارگیری  اجتماعی و به 
که عدم تبیین چارچوب مشخص  بازتوانی موفق باشد  مؤثر برای 
و برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای مقابله با سیالب واریزه ای 
شد  سبب  سیل  ع  وقــو از  پس  مقابله ای  راهکارهای  اتخاذ  رونــد  و 
درجه ی  بودن  باال  در  پررنگی  نقش  اجتماعی  یادگیری  فرایند  که 
بازتوانی ایفا نکند و در نهایت درجه ی باالی بازتوانی پس از سیل 
ابتکاری  اقــدامــات  جمله  از  ایــن وجــود  با  امــا  نشود.  حاصل   1366
صورت گرفته در سیل تجریش، مانند استفاده از ظرفیت های محلی 
بازسازی  در  اجتماعی  گروه های   تعامل  و  اقتصادی  بازتوانی  برای 

جدول 2: آموزه های حاصل از تجربه ی سیل و بازسازی پس از آن

آموزهمرحله 

پیش 
از وقوع 
سانحه

لزوم به کارگیری سیستم پیش بینی سیالب
آموزش همگانی به مردم برای نحوه ی مقابله با سیالب، تمرین و مانور سیل

برنامه ریزی تخلیه، شناسایی و تجهیز مکان های امن
ک سازی آن از مستحدثات تعیین حریم رودخانه و پا

کنترل جریانات واریزه ای و جلوگیری از ورود آن ها به واحدهای مسکونی و تجاری به کارگیری اقدامات سازه ای در مسیر رودخانه برای 
کانال ها به هنگام وقوع سیل کافی دهانه ی  اطمینان از آب گذری پل ها و ظرفیت 

تهیه ی نقشه ی خطرپذیری سیل با نگاه ویژه به محدوده ی اثر سیل 1366
اطمینان از تاب آوری بافت در برابر سیالب به وسیله ی تدوین مقررات معماری و شهرسازی و اجرای آن ها در پهنه ی خطر سیالب برای 

جلوگیری از افزایش خسارات. 
کرد: که بر اساس سیل 1366 می توان به آن ها اشاره  از مواردی 

تبدیل دیوار تیغه ای به دیوار مسلح در واحدها 
نصب بازشوها در  تراز باالتر از ارتفاع طغیان سیل

پاسخ گویی 
مقابله ای

گروه ها کارگیری آن ها به منظور هماهنگی و تسریع مقابله و جلوگیری از موازی کاری  تبیین وظایف دستگاه ها و مراتب به 
صدور هشدار و تخلیه ی مناطق در خطر

تمهیدات اسکان اضطراری سیل زدگان در مناطق امن برای جلوگیری از باقی ماندن سانحه دیدگان در محدوده ی خطر

بازتوانی و 
بازسازی 
پس از  
سانحه

گروه ها از بافت اجتماعی مردم سانحه دیده، نیازهای  گروه ها و مسئوالن محلی در بازسازی با توجه به شناخت این  استفاده از ظرفیت 
گاهی از ظرفیت های محلی می تواند در تسهیل بازتوانی و بازسازی آن تأثیر بسزایی بگذارد. آنان و آ

کز بر بازسازی اثرگذارند. باال بودن ارزش زمین در منطقه و سطح  جنبه های اقتصادی هم از لحاظ اقتصاد خانوار و هم از لحاظ اقتصاد مرا
که ارزش زمین باال است، مردم حاضرند هزینه ی خسارت را بدهند  باالی درآمد راهکار و سیاست خاصی در بازسازی می طلبد و هنگامی 

و در مقابل زمین با ارزش خود را از دست ندهند.
که به وجود می آورد فرصت هایی را نیز برای تغییر و توسعه فراهم می آورد. اما در نظر نگرفتن زیرساخت های  کنار شرایط بحرانی  سانحه در 
کاهش آسیب پذیری در برابر سوانح باید  الزم برای توسعه می تواند سبب بروز مشکالت دیگری شود. در برنامه ی توسعه محور بازسازی، 

گرفته شود. به منزله ی یکی از عناصر مهم توسعه ی پایدار در نظر 
کیفیت بافت پیش از سانحه و میزان تخریب پس از سانحه و شرایط اقتصاد تأثیرگذار  در جا به جایی و تغییر سکونتگاه، دلبستگی به مکان، 

است.
کرد،  کمتر خواهد  طوالنی شدن فرایند بازسازی، ترمیم و باقی ماندن افراد در منطقه ی سانحه دیده شانس جا به جایی و تغییر مکان را 

گر با تمایل نداشتن مردم به جا به جایی همراه باشد.  ا
ً

خصوصا
تغییرات مدیریتی پس از سانحه می تواند سبب تأخیر و تغییر برنامه های بازسازی شود. تغییرات مدیریتی چنانچه با تغییر رویکردها نیز 

همراه شود می تواند سبب فراموشی تدریجی سانحه ی سیل و تبعات آن شود.
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قدیمی عمل می کند و افراد برای مراسم مذهبی به محله ی قدیمی 
خود باز می گردند.

در هر  تهران  در شهر  ع سیل  تکرر وقو با وجود  نظر می رسد  به 
در  سانحه  ایــن  خطر  کاهش  با  متناسب  برنامه ریزی های  دهــه، 
تهیه ی  اســت.  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  بــاالدســت  ح هــای  طــر
و  زمین  کاربری  کنترل  مقررات  وضع  و  سیل  خطرپذیری  نقشه ی 
کم بی رویه در مناطق خطر می تواند اقدامی  جلوگیری از افزایش ترا
کاهش آسیب پذیری مناطق مستعد سیل باشد. از سوی  مؤثر برای 
عناصر  به عنوان  دره هــا  رود  طبیعی  ظرفیت های  از  استفاده  دیگر 
گامی مؤثر برای احیای  هویت بخش و تفرجگاهی در شهر می تواند 

رود دره ها و توسعه ی پایدار منطقه و شهر باشد.
کم باالی ساختمانی در  با توجه به سابقه ی سیل در منطقه و ترا
محدوده ی پایین دست رودخانه ی گالب دره، ارزیابی آسیب پذیری 
ساماندهی  ح های  طر آتی،  سیل های  برابر  در  گالب دره  دره ی  رود 
کاهش خطر سیل می تواند زمینه ی  گالب دره با رویکرد  و بهسازی 
تحقیقات آتی قرار بگیرد. چهارچوب ارائه شده در این مقاله )تصویر 
و بحران در  برای مدیریت سانحه  به منزله ی سندی  10( می تواند 
برای  نیز  و  شهری  دیگر  مناطق  در  احتمالی  سیل های  با  مواجهه 
سازمان های متولی امر پیش گیری و مدیریت بحران مورد استفاده 

گیرد.   قرار 

پی نوشت
1. Environmental degradation
2. Rebound after disaster
3. Resilience
4. resist
5. absorb
6. accommodate
7. reservation
8. restoration of its essential basic structures and func-

tions
9. place resilience
10. biophysical
11. Place attachment
12. Mishra
13. Taylor
14. kayle
15. Place identity
16.  Social bonding
17. inherent
18. adaptive
19. DROP (Disaster Resilience Of Place)

20. Natural systems

21. Social systems

22.  Built environment

23. Antecedent situation

24. Exogenous factors

25. Place-specific multi scalar processes

مکان های تأثیرگذار در دلبستگی مکانی مانند تکیه و مسجد همت 
از عوامل مؤثر در بهبود بازتوانی سیل 1366 بودند.

آموزه های حاصل از سیل تجریش به منظور یادگیری اجتماعی 
برای سوانح آتی به صورت خالصه در جدول 2 ارائه می شود. 

نتیجه گیری

سیل تجریش و تلفات باالی آن، زنگ هشداری برای افزایش 
که در  بود  تهران  در مناطق پرخطر شهر  ناپایدار  توسعه ی  و  کم  ترا
صورت توجه به این هشدار و برنامه ریزی بلندمدت می توانست تا 
حد زیادی از این خطر بکاهد. بیشتر رویکردهای اتخاذشده پس از 
سیل تجریش به توسعه ی میدان تجریش، حل مشکالت ترافیکی 
اختصاص  میدان(  )جنوب  آسیب دیده  منطقه ی  کاربری  تغییر  و 
اقــدامــات  بــه  نیز  رودخــانــه  حـــوزه ی  در  سیل  خطر  کاهش  یــافــت. 
آبخیزداری و سازه ای منتهی شد. در این میان اقدامات مدیریتی با 
کمتر مورد  وجود تلفات باال و لزوم آموزش و ایجاد آمادگی در مردم 

گرفت. توجه قرار 
ح های  طر ارائــه  ی  علی رغم  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج 
توسعه محور برای بازسازی پس از سیل میدان تجریش و برنامه ی 
کاربری و  تغییر  از طریق  گالب دره  کاهش آسیب پذیری رود دره ی 
نشد  محقق  کامل  به طور  ح ها  طر این  از  هیچ کدام  کم،  ترا کاهش 
اتخاذ شده  بر اساس چارچوب تاب آوری مکانی روند تصمیمات  و 
پس از سیل تجریش منجر به تحقق تاب آوری این ناحیه در برابر 
کم به شرایط بدتری  سیالب های آتی نشد و حتی از نظر افزایش ترا
نسبت به سیل 1366 بازگردانده شد. خالصه ای از این چارچوب را 

کرد. می توان در تصویر 10 مشاهده 
از دالیل تحقق نیافتن بازتوانی باال می توان به هم زمانی رخداد 
سانحه با جنگ و ناتوانی مالی عوامل اجرایی در تأمین هزینه های 
ح و خریداری اراضی واقع در مناطق آسیب پذیر، شرایط  اجرای طر
در  تأخیر  و  مدیریتی  تغییرات  منطقه،  مـــردم  خــاص  اقــتــصــادی 
اشــاره  سانحه  از  زمــان  گذشت  با  خطر  شــدن  فراموش  و  بــازســازی 
تسریع  برای  کارآمد  دستگاه های  به کارگیری  دیگر  سوی  از  نمود. 
ک سازی، استفاده از  پاسخ گویی، رضایت مردم از سرعت و فرایند پا
کسب بر  کسب و تقدم بازسازی  ظرفیت های محلی برای راه اندازی 

کالبدی از نقاط قوت تجربه ی سیل سال 66 است. بازسازی 
با وجود دلبستگی های مکانی اهالی تجریش به محل سکونت 
اهالی  کندگی  پرا و  جابه جایی  پذیرش  سبب  عوامل  برخی  خــود، 
ح های  طر اجبار  به  می توان  آن  ها  مهم ترین  از  که  شد  ناحیه  این 
بالتکلیفی  مــکــان،  ایــن  تغییر  کــاربــری  ــرای  ب شــده  تعیین  پیش  از 
طوالنی مدت اهالی، از بین رفتن تدریجی مطلوبیت مکان به سبب 
قدمت باالی ابنیه و تخریبات ناشی از سیل، تبدیل تدریجی بافت 
و  مناسب  مبلغ  به  خانه ها  خریداری  و  تجاری  کن  اما به  مسکونی 
منفعت اقتصادی اشاره نمود. هرچند سانحه سبب تسریع اجرای 
کندگی  پرا قدیمی،  کنان  سا جابه جایی  و  توسعه محور  ح های  طر
کن مذهبی  آن ها و گسست پیوندهای اجتماعی بین آن ها شد اما اما
و  فاطمیه  )مسجدهای  مــحــدوده  در  قدیمی  بافت  از  باقی مانده 
کنان با بافت  همت( هنوز هم به منزله ی عامل پیوند دهنده ی سا
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آوری مکانی بر اساس تاب : چارچوب نظری پیشنهادی10 تصویر
 سیل تجریش یسانحه

 

تصویر 10: چارچوب نظری پیشنهادی تاب آوری مکانی بر اساس سانحه ی سیل تجریش
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26.  Inherent resilience

27. Inherent vulnerability

28. Nested triangles

29. Capital -based approach

30. Risk perception

31. Disaster Resilience Indicators for

32. Benchmarking Baseline Conditions

33. Loss-response of location(DRLRL)

34. relief

35. Loss Potential  

36. attribute

37. Immediate effects

38. Mitigating actions

39. Coping responses

40. Cumulative effect

41. Absorptive capacity

42. recovery

43. Adaptive resilience

44. improvisation

45. Impromptu actions

46. Social learning

47. Feedback loops

48. Feedback process

49. mitigation

50. preparedness

51.  Potential for loss

52. exposure

53.  Sensitivity
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