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Extended Abstract
Introduction
Due to the unexpected nature of accidents and the need to make the right decisions and take
appropriate action to reduce vulnerability, increase safety and resilience of settlements;
management and planning are essential. In the meantime, land-use planning has a high potential
in improving the conditions of human settlements and increasing the resilience of cities against
risks. Land-use planning is a key to reduce risks according to the dimensions of spatial structure
and the impact of its analytical tools and policies on the intensity and type of development.
Unfavorable situation of physical elements and inappropriate use of urban lands, inadequate
urban communication network, high urban densities, situation of infrastructure installations and
inefficient distribution of urban spaces play an essential role in increasing the rate of urban
damage. Because land-use planning, which is based on foresight, risk-taking, and decisionmaking and based on preventive measures, focuses on changing the vulnerabilities of cities,
thereby reducing the impact of disasters and preventing them. On the other hand, recognizing
resilience can help determine the traits and characteristics that increase the capacity of
communities to deal with disasters and suggest tools to help the process of reducing
vulnerability. Therefore, it can be said that if land-use planning and recognition of resilience is
done properly, disaster risk for cities can be promising. In fact, the purpose of this study is to
apply land-use planning policies in order to optimize and use the capabilities and resilience of
the city against natural hazards. Accordingly, the main question of the research is as follow:
-Which of the land-use planning policies are effective on reducing natural hazards and
promoting urban resilience?
Methodology
The present research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in aspect of
method. The purpose of this study is to apply land-use planning policies in order to optimize
and use the capabilities and resilience of the city against natural hazards. Data were collected
through documentary-library studies and questionnaire tool. The statistical population of the
study was citizens living in Rudbar city which 384 samples have been calculated by using of the
Cochran's formula. Convergence validity of the extracted mean variance (AVE) should be
higher than 0.5 and the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha test
of 0.915. SPSS and Smart-PLS software programs were exerted to analyze the statistical data of
the questionnaires to prepare models between the dimensions of land-use planning policies and
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urban resilience. The land-use planning policies in the research have a multidimensional
structure that includes: physical, social, economic and environmental policies.
Results and discussion
Regression analysis showed a significant difference. The land-use policy variable has 68%
ability to estimate the improvement of the institutional index, 61% economic, 57% physical and
55% urban resilience dimensions. Also, the beta coefficient of the variables is from the highest
to the lowest. Institutional 0.826, physical 0.761 and social 0.724, these positive coefficients
show that if a standard deviation from the variable of physical land use policy in Rudbar
increases, the amount of housing diversity according to the implementation of housing policy
between vertical and horizontal development will be different. Technology is on the rise in the
city. The physical policy of maintaining a balance between vertical and horizontal development
will also apply, as well as housing diversity in terms of resilience in the city. Accordingly,
environmental policy to prevent land degradation of the existing transportation network in the
city can increase service responsiveness as well as the usability of existing land.
Conclusion
What a city does before a hazard determines what happens after it, so the amount of casualties
and damage from natural disasters depends on how well the local community is prepared for the
event. Inadequate physical condition of the city, such as improper distribution and shortage of
public open spaces, inefficient and inadequate road network, increased urban density,
dilapidated and vulnerable buildings have a significant impact on the amount of damage caused
by earthquakes and natural disasters and increase the city's recovery time. Examination of
research criteria in the city of Rudbar, indicates the unsatisfactory situation of most criteria in
the city. These issues indicate further damage to these areas in the event of earthquakes and
natural disasters; therefore, this area is one of the priorities for action in the city and the
preparation of plans to reduce the risk in these areas is very necessary. With the development of
the city to the surrounding area, manifestations of urban planning and land use planning (narrow
streets, better distribution and increase the extend of open spaces as a result of more access to
open spaces, etc.) in the urban texture are visible. Finally, by comparing some of the indicators
of urban resilience with the dimensions of land use policies, it was determined that if the landuse policies in Rudbar city are implemented according to the prepared plans, the resilience
indicators of Rudbar city can also be improved. It seems that urban management and planning in
this sector has remained at the level of plans and has only paid attention to factors such as
suitable climate, ease of sewage disposal, the presence of barren land, etc. in the development of
the city and ignores the infrastructure of future development of Rudbar city. It can be said that
the nature of earthquakes and natural disasters in comparison with other risks and economic,
social and political considerations cause the local government to refrain from this action despite
its ability to prevent risky development and improve the quality of it.
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چکیده
برنامهریزی کاربری زمین قابلیت باالیی در بهبود شرای سکونتگاههای انسانی و افزایش تابآوری شهرها در برابر
مخاطرات دارد .با توجه به ابعاد ساختار مکانی -فضایی و تأثیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاستهای برنامـهریزی
کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه ،ابزاری مهم برای کاهش خطرات محسوب میشـوند .درواقـع هـدف از ایـن
پژوهش ،کاربرد سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین در راستای بهینهسـازی و اسـتفاده از تواناییهـا و تـابآور
کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است .پژوهش حاضر ازلحـاظ هـدف کـاربردی و بـه لحـاظ روش مـاهیتی
توصیفی -تحلیلی است .گردآوری دادهها بـا مطالعـات اسـنادی -کتابخانـهای و برداشـتهای میـدانی از طریـق
ابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است .جامعه آمـاری پـژوهش ،شـهروندان سـاکن در
شهر رودبار بوده که تعداد نمونهها با استفاده از فرمول کوکران  384نفر محاسبهشده است .پایایی پرسشنامه نیز با
آزمون آلفای کرونباخ  0/915محاسبه شد .از رگرسیون چندگانه که یک پیششـرط الزم بـرای موردبررسـی قـرار
دادن رابطه معناداری است استفاده شد .متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میـزان  68درصـد توانـایی بـرآورد
ارتقاء شاخص نهادی 61 ،درصد اقتصادی 57 ،درصد کالبدی و  55درصد بعد اجتماعی تابآوری شهری را دارد .و
همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمتـرین بـدین شـرح اسـت؛  0/826نهـادی 0/761 ،کالبـدی و
 0/742اجتماعی .این ضرایب مثبت بیانگر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبـدی کـاربری
زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست کالبدی حفظ تناسب میان توسـعه عمـودی و
افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تابآوری در شهر افزایش مییابـد .بـا مقایسـه برخـی از
شاخصهای تابآوری شهری با ابعاد سیاستهای کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاستهای کـاربری زمـین
در شهر رودبار طبق برنامهها و طرحهای تهیهشده اجرا شود شاخصهای تابآوری شهری رودبار نیز قابـل ارتقـاء
است.
واژگان کلیدی :تابآوری شهری ،برنامهریزی کاربری زمین ،کاربرد سیاستها ،رودبار-رشت.
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مقدمه
در جهان ،کشورها بهطور افزایشی در حال شهری شدن هستند ( .)Dutta, 2012این مسئله به این معناست که منـاطق
شهری به مکان اصلی بسیاری از بالیای احتمالی تبدیل خواهد شد ( .)Leon & March,2014:254از جمله عـواملی
که منجر به افزایش احتمالی خطر بالیایی در نواحی و مناطق شهری میگردد و همچنین میتوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
کرد :رشد جمعیت ،مناطق آپارتماننشینی ،توسعه شهری برنامـهریزی نشـده و توسـعه سـریع سـکونتگاههای غیررسـمی
( .)Leon & March,2014:255-256; UNISDR,2010:30لذا یکی از وظایف برنامهریزان شهری تالش بـرای
تبدیل شهر به محیطی آرام و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفـظ کنـد .آنچـه برنامـهریزان ،مـدیران
شهری و شهروندان پیش از وقوع بالیای طبیعی انجام میدهند ،آنچه را که پـس از وقـوع بالیـا رخ خواهـد داد ،تعیـین
میکند .در این میان برنامهریزی کاربری زمین بهعنوان ابزاری قدرتمند در دست مسئولین شهری نقشی مهم در افـزایش
تابآوری جوامع شهری دارد .در حقیقت برنامهریزی کاربری زمین صحیح و عادالنه گرچه آسیبپذیری ما در برابـر بالیـا
را بهطور کامل برطرف نمیکند ،ولی کاهش میدهد ( .)Berke & smith,2006:4طبق پیشبینـی سـازمان ملـل تـا
سال  2050حدود  80درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکننـد ( .)jha et al‚2012:155بـا توجـه بـه ماهیـت
غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ تصمیمهای درست و اجرای عملیات متناسب با آن برای کـاهش آسـیبپذیری،
ایمنی و تابآوری بیشتر سکونتگاهها ،مدیریت و برنامهریزی میباشد .دراینبین برنامهریزی کاربری زمین قابلیت بـاالیی
در بهبود شرای سکونتگاههای انسانی و افزایش تابآوری شهرها در برابر مخاطرات دارد .با توجه به ابعاد ساختار مکانی-
فضایی و تأثیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه ،ابزاری مهم بـرای
کاهش خطرات محسوب میشوند .وضعیت نامطلوب استقرار عناصر کالبدی و کاربری نامناسب زمینهای شهری ،شـبکه
ارتباطی نامناسب شهری ،تراکمهای باالی شهری ،وضعیت استقرار تأسیسات زیربنایی و توزیع ناکارآمد فضاهای شـهری
نقش اساسی در افزایش میزان آسیبهای شهری را دارد .زیرا برنامهریزی کاربری زمین که با آیندهنگری ،مخاطره نگری،
نظامیافته و تصمیم -مبنا و بر اساس اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد بر تغییر آسـیبپذیریهای شـهرها متمرکزشـده و از
این را به کاهش تأثیر و پیشگیری از فجایع مدد میرساند .از طرفی دیگر شناخت تابآوری میتواند بـه تعیـین صـفات و
ویژگیهایی که ظرفیت مقابله جوامع با سوانح را افزایش میدهند کمک نمـوده و ابزارهـایی را بـرای کمـک بـه فرآینـد
کاهش آسیبپذیری پیشنهاد نماید .لذا میتوان گفت که اگر برنامهریزی کـاربری زمـین و شـناخت تـابآوری بهصـورت
مناسب انجام پذیرد ،میتوان بر خطرپذیری شهرها در برابر بالیا بسیار امیدوار شد .درواقع هدف از این پـژوهش ،کـاربرد
سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین در راستای بهینهسـازی و اسـتفاده از تواناییهـا و تـابآور کـردن شـهر در برابـر
مخاطرات طبیعی است .بر این اساس سؤال اصـلی پـژوهش بدینصـورت اسـت :کـدامیک از سیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین در برابر کاهش مخاطرات طبیعی و ارتقای تابآوری شهری مؤثر است
سلمانیمقدم و همکاران ( )1393با عنوان کـاربرد برنامـهریزی کـاربری اراضـی در افـزایش تـابآوری شـهری در برابـر
زمینلرزه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( GISمطالعه موردی :شهر سبزوار) نشان میدهد که در بـین نـواحی
سیزدهگانه شهر سبزوار ناحیه  3با  32/23درصد از بناهای خشتی و چوبی شهر 56/57،درصد معابر بـا عـرک کمتـر از 6
متر و  35/51درصد از بناهای باالی چهل سال و دسترسی تنها  12/72درصد از مسـاحت ناحیـه بـه حـریم کمتـر از 50
متری فضای باز از تابآوری کمتری در مقابل زمینلرزه برخوردار است .عالوه بر موارد فوق تمرکـز بـاالی کاربریهـای
مقیاس شهری و فراتر فشار مضاعفی را بر ناحیه وارد میسازد .با توسعه شهر به سمت اطراف معیارها از وضـعیت بهتـری
برخوردار میشوند و وضعیت معیارها بهعنوان نمودی از بهکارگیری برنامهریزی کاربری اراضی قابلمشاهده اسـت .نتـایج
پژوهش بهزادافشار و اکبری ( ،)1398با عنوان «تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامهریزی زمین در کاهش خطر زلزله
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جهت افزایش تابآوری شهری (نمونه موردی :شهر سنندج)»؛ نشان میدهد که معیار فضایی -کالبـدی دارای بیشـترین
اهمیت میباشد .همچنین نتایج زیر معیارها در مجموعه معیار فضایی-کالبدی نشان میدهد؛ که خصوصـیات سـاختمانی،
خصوصیات ژئوتکنیک و کاربری زمین دارای بیشترین اهمیت ازنظر کاهش خطر زلزله جهت افـزایش تـابآوری شـهری
شهرك آسـاوله سـنندج را دارا بـوده اسـت .امیـری و همکـاران ( )1398در پـژوهش بـا عنـوان «الگـوی تصـمیمگیری
سیاستهای زمین شهری در توسعه فیزیکی شهر ساری»؛ نتایج حاکی از این است که نبود چشمانداز مشـخص و بـهتبع
آن سیاستها و نهادهای ناهماهنگ ،تصمیمگیری متمرکز و غیر مشارکتی ،و تصدیگری زیاد بدون ظرفیت نهـادی الزم
از مهمترین دالیل ناکارآمدی سیاستگذاری مـدیریت زمـین شـهری اسـت .نتـایج پـژوهش محمـدی سـرین دیـزج و
احدنژادروشتی ( )1395با عنوان ارزیابی میزان تابآوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه :شهر زنجـان
حاکی از آن است که خطوط گسل زلزله که از دو طرف شهر زنجان عبور میکند بایستی اقدامات استحکامی و امنیتی در
سطح بسیار باالیی هم در مسیر شریانهای زیرساختی و هم عناصر کالبدی به اجرا درآیـد و بـهویژه در توسـعه درونزای
شهری بایستی مقاومسازی بر اساس مقررات ساختمانی استاندارد  2800و ساختار جغرافیایی منطقه انجام پذیرد.
مبانی نظری
تابآوری ،اغلب با مفهوم «بازگشت به گذشته» بکار میرود که ریشه التین آن  Resillioبه معنای «برگشتن به عقب»
برگرفتهشده است ( .)Brown,2014:110تایمرمن ( )1981نخست مفهوم تابآوری را در حوزه بالیا و مخاطرات بیـان
میکند ( .)Davoudi,2012:302تابآوری ،جذب ظرفیت عملکردهای اساسی و ویژه در بروز سوانح و ظرفیت بازیـابی
ل " پس از سوانح است ( .)Folke,2006:256تاب آوری ،به ظرفیت سیستم های اکولوژیکی برای
یا "برگشت به تعاد
جذب اختالل و همچنین برای حفظ بازخوردها ،فرآینـدها و سـاختارهای عملکـردی الزم سیسـتم اسـت ( & Walker

 .)Cooper,2011:148تابآوری یکی از اساسیترین مباح در زمینه دستیابی به پایداری و توان یک عامـل ،از قبیـل
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی برای مقابله بـا تنشهـای مخـاطرهآمیز اسـت ( .)Lebel et al,2006:23ایجـاد جوامـع
تابآور با روشهایی مانند یکپارچگی در دیدگاههای کاهش آسیبپذیری ،افزایش ظرفیت محالت برای ایجاد تـابآوری
و یکپارچگی کاهش خطـر بـا طراحـی و اجـرای آمـادگی ،واکـنش ،توانـایی و برنامـههای بازسـازی دنبـال شـده اسـت
( .)Leichenko,2011:168ابعاد تاب آوری در راستای مقابله با مخـاطرات طبیعـی از جملـه زلزلـه؛ کـه اولـین مؤلفـه
تاب آوری ،بعد اجتماعی؛ که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع بـه دسـت میآیـد .دومـین مؤلفـه ،بعـد اقتصـادی؛
تابآوری بهعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بهطوریکه آنها را قادر به کاهش خسـارات
زیانهای ناشی از مخاطرات تعریف میشود .سومین مؤلفه ،بعد نهادی؛ که حـاوی ویژگیهـای مـرتب بـا تقلیـل خطـر،
برنامهریزی و تجزیه مخاطرات قبلی است .مؤلفه چهارم ،بعد کالبدی -محیطـی (زیرسـاختی) اسـت کـه اساسـاً ارزیـابی
واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سوانح از قبیل واحدهای مسکونی خالی یا اجارهای ،پناهگاه و تسهیالت سالمتی و
بهداشتی است ( .)Meerow et al,2016:41لذا یکی از وظایف برنامهریزان و مدیران شهری در تـالش بـرای تبـدیل
شهر به محیطی ایمن و سالم ،که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند .آنچه مدیران و برنامهریزان شهری پـیش
از وقوع مخاطرات طبیعی الزم به انجـام آن هسـتند را پـس از وقـوع بالیـا رخ خواهـد داد ،تعیـین میکننـد .دراینبـین
برنامهریزی کاربری زمین بهعنوان ابزاری قدرتمند در دست مسئولین شهری نقشی اساسی در افزایش تـابآوری جوامـع
شهری دارد .در حقیقت برنامهریزی کاربری زمین صحیح و عادالنه گرچه آسیبپذیری ما در برابر بالیـا را بـهطور کامـل
برطرف نمیکند ،ولی از این بالیا تا حدودی در کاستن آنها تأثیرگذار است ( .)Pelling,2010بازیافتن سوانح میتوانـد
باع تقویت و افزایش تابآوری شود که در مرحله پیادهسازی دروس آموختهشده میتوان فعالیتهای جدید را در جهـت
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کاهش خسارات و بازگشت به حالت تعادل بعد از سوانح انجام داد .برنامـهریزی کـاربری زمـین ،فرصـتها و گزینـههای
متعددی را برای کاهش تلفات انسـانی و خسـارات اقتصـادی و کالبـدی عرضـه میکنـد ( Plummer & Armitag,

 .)2007: 67به عبارتی برنامهریزی کاربری زمین یکی از اقدامات در زمینه برنامهریزی شهری است که میتوانـد سـهم
مؤثری در کاهش ریسک بالیا ایفا نماید .اگر برنامهریزی کاربری زمین با مخاطره نگری ،آیندهنگری نظامیافته و تصمیم
مبنا و بر اساس اقدام پیشگیرانه انجام گیرد بر تغییر آسیبپذیریهای شهرها متمرکزشده و از این را بـه کـاهش تـأثیر و
پیشگیری از فجایع مدد میرساند ( .)Vale,2014:197برنامهریزی کاربری زمین در فـرم ابـزار غیـر سـازهای کـاهش
خطرات ،بهتازگی در کاهش آسیبپذیری محی انسانساخت بهخصوص در برابر خطرات لرزهای شناختهشـده اسـت .امـا
حتی امروزه نیز موانع بسیار سیاسی ،قانونی و اجتماعی بر سر راه اعمال شیوههای برنامـهریزی کـاربری زمـین در ایمنـی
سکونتگاههای انسانی وجود دارد ( .)Ahern,2011:5کاربری زمین ،یکی از حساسترین موضوعات در توسـعه کالبـدی
شهرهاست .به طورکلی ،یک برنامه و طرح کاربری زمین ،تکلیف زمین را از جوانب مختلف در زمینه استفاده از آن ،روشن
میکند .اعمال و کنترل کاربری زمین ،طیف وسیعی از سیاستهای عمـومی را در برمیگیـرد کـه اثـرات تعیینکننـده در
برنامهها و طرحهای توسعه شهری داشته و ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و سیاسی را پوشش میدهد و اهداف
کالن در برنامهریزی کاربری زمـین عبـارت اسـت از؛ اهـداف زیسـتمحیطی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فضـایی -کالبـدی.
برنامهریزی کاربری زمین با اثراتی مانند اجتناب از شـکلگیری محـالت بـد از طریـق جداسـازی کاربریهـای معـین از
یکدیگر و هدایت توسعه به سمت نواحی دور از خطر ابزاری کارآمد در دست برنامـهریزان شـهری بـرای حـداقل سـازی
احتمال وقوع خطر است .بااینحال امکان کنترل و یا پیشبینی دقیق بالیای طبیعی وجود ندارد و آنچه امکانپذیر اسـت؛
گام برداشتن در مسیر ساخت شهرهای تابآورتر در مواجهه بـا بالیـا اسـت ( .)Ahern,2013:4زمـین و سیاسـتهای
کاربری زمین در چین منحصراً دارای سطوح اداری مختلف است بهطوریکه تقریباً  90درصد از منـابع زمـین متعلـق بـه
دولت چین است .بهطور مثال یک قطعه از زمین که قابلیت توسعه را برای مصـارف شـهری دارد زیـر نظـر سیاسـتها و
برنامههای کاربری زمین مستقیم دولت چین قـرار دارد .کـه برخـی از مهمتـرین سیاسـتهای ملـی و محلـی از قبیـل؛
محافظت بالقوه از زمینهای کشاورزی و مزارع برای تأمین امنیت ،تغذیـه ،و محافظـت از محی زیسـت و سـه سیاسـت
محلی که بیشتر مربوط به سلب مالکیت روستایی و زمین برای توسعه شهری که توس دولت مرکزی تصویبشده اسـت
دراینبین دولت مرکزی چین بر این باور است که اهداف در نظر گرفتهشده ممکن است اثـر زیـان بـاری بـر زمینهـای
زراعی بگذارد ( .)Li et al,2019:2-3دراینبین پژوهشهای متفاوتی صورت گرفته تا سیاستهای کاربری زمین مـورد
شناسایی و معرفی قرار گیرد که این سیاستها بهطور مختصر قابلبیـان اسـت؛ زیرسـاختهای مناسـب بـرای دریافـت،
پردازش و انتشار اطالعات مربوط به سیاستها ،رابطه مناسب بین نهادها برای توسعه و اجرای سیاستهای مناسب برای
کاربری زمین ( .)Aynekulu et al,2006:3-4کمبود اطالعات در مورد زمینهای موجود ،همکاری و هماهنگی بـین
تمام سطوح مختلف اداری برای مدیریت پایدار و یکپارچه زمین (.)Brodnig & Mayer-Schönberger,2000:4
() .که میتواند یک سیاست یا یک رویکرد تثبیتشده برای دستیابی ،پردازش و انتشار مناسب اطالعات میزان زمینهای
موجود مربوط به سیاست باشد ( .)Belachew & Aytenfisu,2010:12ازاینرو در ادامه به پژوهشهای انجامشـده
در جدول  1که توس محققان در پژوهشهای مختلف استفادهشده است و بهمنظور مستندسازی ایـن شـاخصها دلیلـی
برای انتخاب و موردبررسی قرار دادن در پژوهش حاضر بهطور مختصر بیانشدهاند:
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محمدپور و مهرجو /کاربست سیاستهای کاربری زمین در راستای ارتقای تابآوری شهری...
جدول شماره  .1مستندسازی شاخصهای مورداستفاده در پژوهش بر اساس پژوهشهای پیشین
شاخصها
سازههای ساختمانی ،شبکه معابر ،دسترسی به فضاهای باز ،تراکم جمعیت ،بررسی شاخص مطلوبیت
برای کاربریهای شهر سبزوار ،جهت توسعه شهر سبزوار.
ساختاری -کالبدی؛ کالبدی -محیطی،
مداخله مستقیم دولت با حفاظت اراضی ،مداخله غیرمستقیم دولت از طریق ضواب شهرسازی در
کاربری زمین ،مداخله غیرمستقیم دولت با ابزارهای کنترل مالی محدودکننده ،مداخله غیرمستقیم
دولت با ابزارهای کنترل مالی تشویقکننده ،یکپارچگی سیاسی از طریق هماهنگی بین قوانین و
سیاستهای زمین شهری ،بازار زمین و مسکن
کالبدی -فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،مدیریتی ،نهادی

نظام توزیع خدمات ،شبکه معابر حملونقل ،سازمان کالبدی
زیستمحیطی ،حفاظت از مزارع کشاورزی ،شیب مناطق زراعی ،مناطق توسعهیافته جدید ،جدایی
مصارف از نقل و انتقال ،برنامه عملکرد مناطق (صنعتی و بندرها)
منابع زمین ،کاربری زمین فعلی ،زیرساختهای فعلی ،دادههای اجتماعی -اقتصادی ،دادههای
فیزیکی -کالبدی ،تصرف زمین ،ساختار اجتماعی ،برنامهریزی از سطحهای باالتر ،برنامهریزی از
سطحهای پایینتر ،قانونگذاری ،ذینفعان و نیاز آنها ،سنجش میزان تأثیرات زیستمحیطی

نام نویسندگان
سلمانی مقدم و همکاران ()1393؛ احمدی
و همکاران ()1397؛ حاتمی و ذاکر حقیقی
()1399
محمدی سرین دیزج و احدنژاد روشتی
()1395؛ نامجویان و همکاران ()1396؛
حاتمی و ذاکر حقیقی ()1399
امیری و همکاران ()1398
بهزادافشار ،اکبری ()1398؛ کتابچی و
رسائیپور ()1397؛ داداشپور و عادلی
()1394؛ نامجویان و همکاران ()1396؛
حاتمی و ذاکر حقیقی ()1399
عزیزی و قرائی ()1394؛ احمدی و
همکاران ()1397؛ حاتمی و ذاکر حقیقی
()1399
لی1و همکاران ( )2019کتابچی و
رسائیپور ()1397
آریتی2و همکاران ( )2019نامجویان و
همکاران ()1396؛ حاتمی و ذاکر حقیقی
()1399

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ماهیتی توصیفی -تحلیلی اسـت .گـردآوری دادههـا بـا مطالعـات
اسنادی -کتابخانهای و برداشتهای میدانی از طریق ابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفتـه اسـت.
پرسشنامه پس از تأیید و بررسی چندین بار توس  15نفر کارشناس و  22نفـر از اسـاتید دانشـگاه در حـوزه برنامـهریزی
کاربری زمین ،جغرافیا شهری و برنامهریزان شهری و منطقهای مورد بازبینی قرار گرفت و توس محققان در بین ساکنان
منطقه توزیع شد .هدف این پژوهش کاربرد سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین در راسـتای بهینهسـازی و اسـتفاده از
تواناییها و تاب آور کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان سـاکن در شـهر رودبـار
بوده که تعداد نمونهها با استفاده از فرمول کوکران  384نفر محاسبهشده است .روایی همگرایی باید از میـانگین واریـانس
استخراجشده ) (AVEو باید باالتر از  0/5باشد و پایایی سؤاالت پرسشنامه توس اساتید و متخصصان حوزه برنامـهریزی
شهری مورد تأیید قرار گرفت ،پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ  0/915محاسبه شد (جدول .)2
جدول شماره .2روایی گویههای پرسشنامه پژوهش
روایی همگرایی
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گویهها
0/824
0/915
38

همچنین ضریب آلفای هر یک از ابعاد پژوهش در جدول  3و  4نیز بیانشده است .برای تجزیهوتحلیل دادههـای آمـاری
بهدستآمده پرسشنامهها از نرمافزارهای  SPSSو  SmartPLSبرای تهیه مدلهایی بین ابعاد سیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین با تابآوری شهری استفادهشده است .سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین موجود در پـژوهش سـاختاری
1 . Li
2 . Ariti
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چندبعدی دارند .که این ابعاد به مختصر با توجه به محدوده مـوردنظر بـه کـار گرفتهشـدهاند .کـه عبارتانـد از :سیاسـت
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی است .که تمام این سیاستها از طریـق مقیـاس طیـف لیکـرت  5گزینـهای
اندازهگیری شدهاند ،که  -1بسیارکم و  -5بسیار زیاد است
جدول شماره  .3میانگین و انحراف استاندارد گویههای بکار رفته در پرسشنامه تابآوری شهری
شاخص

اجتماعی
اقتصادی
نهادی
کالبدی

گویه
تا چه میزان شهروندان مهارت مقابله با بالیا را دارند
تا چه میزان شما دارای درك محلی از خطرات هستید
تا چه میزان خدمات اجتماعی و مشاورهای در مورد بالیا اطالع دارید
تا چه میزان از آموزشهای مقابله با بالیا از سوی مدیران بهرهمند شدید
تا چه میزان جامعه محلی در مواقع بحران به مراکز محلی دسترسی دارند
تا چه میزان جامعه محلی تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی دارد
تا چه میزان جامعه محلی ظرفیت جبران خسارات را دارند
تا چه میزان توانایی برگشت به شرای شغلی و درآمدی مناسب را دارند
تا چه میزان مردم پس از وقوع سوانح دسترسی به خدمات مالی را دارند
تا چه میزان مسئوالن توانایی الزم برای احیای دوباره فعالیتهای اقتصادی بعد از سانحه دارد
رواب و عملکرد نهادها در مواقع بحران تا چه میزان است
دسترسی به اطالعات از طریق نهادها قبل و بعد از وقوع سوانح تا چه میزان است
در شهر چه میزان نیروهای آموزشدیده و داوطلب وجود دارد
نحوه مدیریت یا واکنش نسبت به سوانح مثل ساختار سازمانی در شهر به چه میزان است
شبکه حملونقل موجود در شهر بعد وقوع سوانح تا چه میزان جوابگوی خدماترسانی است
کاربری زمین موجود تا چه میزان بعد از وقوع سوانح قابلاستفاده است
نوع مسکن موجود در شهر تا چه میزان توان مقابله با سوانح را دارد
فضاهای سبز و باز موجود در شهر تا چه میزان دارای ظرفیت است

M
2/724
2/721
2/898
3/416
3/349
3/455
3/328
3/283
3/023
3/216
3/140
3/065
3/078
3/333
3/317
3/078
3/226
3/078

SD
1/329
1/431
1/462
1/398
1/487
1/515
1/427
1/405
1/331
1/351
1/350
1/348
1/380
1/314
1/329
1/389
1/364
1/366

α

AVE

0/884

0/759

0/863

0/634

0/851

0/756

0/855

0/749

جدول شماره .4میانگین و انحراف استاندارد گویههای بکار رفته در پرسشنامه سیاستهای برنامهریزی کاربری زمین
شاخص

گویهها

سیاستهای کالبدی
سیاستهای اجتماعی
سیاستهای اقتصادی

آیا سیاستهای کالبدی از قبیل اختالط کاربری طبق برنامه اجرا میشوند
آیا سیاستهای کالبدی از قبیل تفکیک ریزدانگی یا درشتدانگی کاربریها طبق برنامهریزی قابلاجرا است
آیا سیاست جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار طبق برنامه اجرا میشود
آیا سیاست حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی طبق برنامهها قابلاجرا است
آیا سیاست تشویق به تنوع کاربریها در بین فعالیتهای شهر طبق برنامه قابلیت اجرا دارد
آیا سیاستهای اجتماعی از قبیل ایجاد فضاها و عرصههای باز جمعی طبق برنامهریز اجرا میشوند
آیا سیاست گسترش فضاهای سبز و باز طبق برنامه قابلاجرا است
عملکرد نهادهای اجتماعی در سطوح مختلف سیاستهای کاربری زمین تا چه حدی است
آیا سیاست کاهش نابرابری در بهرهبرداری زمین طبق برنامه اجرا میشود
آیا سیاست افزایش تسهیالت و خدمات عمومی اجرا میشود
آیا سیاستهای اقتصادی از قبیل ارزشافزوده و سودآوری فعالیتها طبق برنامه قابلاجرا است.
آیا نهادها از سیاستهای کاربری زمین برای رونق و پویایی اقتصاد شهر بهره میگیرند
آیا سیاست فروش تراکم مازاد مدیریت شهری سبب درآمدزایی برای شهرداریها شده است
آیا سیاست جلوگیری از سوداگری زمین طبق برنامه قابلیت اجرا دارد
آیا سیاست تعدیل حقوق مالکیتها قابلاجرا است
آیا سیاست جلوگیری از تخریب زمین اجراشده است

سیاستهای
زیستمحیطی

آیا سیاست مکانیابی بهینه خدمات (از قبیل درمانی ،آموزشی و )...طبق برنامهریزی کاربری زمین اجرا میشود

آیا سیاست توسعه فضاهای سبز و درختی طبق برنامه اجرا میشوند
آیا سیاست برقراری ارتباط و پیوند میان شهر و طبیعت طبق برنامهریزی کاربری قابلاجرا است
آیا سیاست حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر طبق برنامهها اجرا میشود

M

SD

3/140
3/091
3/083
3/296
3/315
3/140
3/062
3/079
3/343
3/319
3/089
3/289
3/178
3/652
3/354
3/096
3/298
3/329
3/080
3/265

1/361
1/345
1/395
1/312
1/311
1/370
1/398
1/280
1/413
1/257
1/589
1/264
1/306
1/259
1/213
1/328
1/386
1/526
1/845
1/452

α

AVE

0/859

0/731

0/846

0/679

0/839

0/810

0/859

0/891
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محدوده موردمطالعه
شهرستان رودبار با وسعت  2574کیلومترمربع وسیعترین شهرستان استان گیالن به لحاظ وسعت است که از شـمال بـه
رشت از جنوب به استان قزوین و از غرب به فومن و استان زنجان محدود میشود .شهرستان رودبار در کرانه سفیدرود و
در منطقهای کوهستانی قرارگرفته است و آبوهوای آن تحت تأثیر هوای خشک و نیمهخشک ناحیه مرکـزی قـرار دارد
ازنظر آبوهوایی این منطقه بهویژه شهر زیبای رودبار دارای آبوهوای مدیترانهای میباشند و رویش درختـان زیتـون در
این منطقه گواه موضوع است این منطقه در مسیر بادهای دائمی دره سفیدرود قرارگرفته که بادهای منجیل آن معـروف
است .درواقع در هنگام گذر از رودبار رسیدن به رشت ،گیالن با تمام تنوع و زیباییهایش بهگونـهای مـوجز و فشـرده از
پیش چشم میگذرد.

شکل شماره  .1کاربری اراضی وضع موجود شهرستان رودبار

بحث و یافتهها
با توجه به یافتههای بهدستآمده از پرسشنامه پژوهش مشخص گردید کـه  83/8درصـد پاسـخگویان را مـردان و 16/2
درصد آنان از زنان تشکیلشده است .ساکنان و شهروندان شهر رودبار بیشترین درصد فراوانـی از نـوع اشـتغال شـاغالن
بخش آزاد  61/2درصد و کمترین آن مشاغل عالی برابر با  5/4درصد تشکیلشده است .بیشترین درصـد فراوانـی میـزان
تحصیالت مربوط به دیپلم  57/1درصد و کمترین آن مربوط به کارشناسی ارشـد  4/8درصـد اسـت .آمارههـای تحلیلـی
متغیرهــای موردمطالعــه در جــدول  5ارائهشــده اســت .کــه از بــین سیاســتهای برنامــهریزی کــاربری زمــین ،سیاســت
زیستمحیطی با بیشترین میانگین  3/208و از شاخصهای تابآوری شهری ،شـاخص اقتصـادی بـا بیشـترین میـانگین
 3/212قابلمشاهده است.
جدول شماره  .5آمارههای تحلیلی متغیرهای موردمطالعه
متغیرها
اجتماعی
اقتصادی
کالبدی
نهادی
سیاست اقتصادی
سیاست کالبدی
سیاست اجتماعی
سیاست زیستمحیطی

تعداد
384
384
384
384
384
384
384
384

میانگین
3/094
3/212
3/175
3/153
3/122
3/185
3/186
3/208

انحراف معیار
0/834
0/933
1/053
0/902
0/898
1/011
0/886
0/980

واریانس
0/696
0/872
1/110
0/815
0/807
1/024
0/786
0/962
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بدین منظور برای بررسی تأثیر معنیدار بودن شاخصهای تابآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین ،با توجه به توزیع نرمال دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مـورد تأییـد قرارگرفتهانـد .و در ادامـه از
رگرسیون چندگانه که یکی از پیششرطهای الزم برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری است استفادهشده اسـت .از
سوی دیگر پیش شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است .که با توجه به جدول  6بـین
ابعاد تابآوری شهری و سیاست اقتصادی کاربری زمین سطح معنیداری با خطـای  95درصـد حاصـل شـد .کـه میـزان
ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شد .بهطوریکه هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای سیاست اقتصادی
کاربری زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی  44درصـد ،اقتصـادی  52درصـد ،کالبـدی  50درصـد و
نهادی  52درصد نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  .6همبستگی پیرسون ابعاد تابآوری شهری و سیاستهای کاربری زمین
سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیرها
0/000
0/44
تابآوری اجتماعی و سیاست اقتصادی
0/002
0/52
تابآوری اقتصادی و سیاست اقتصادی
0/000
0/52
تابآوری نهادی و سیاست اقتصادی
0/015
0/50
تابآوری کالبدی و سیاست اقتصادی

یکی از پیششرطهای الزم برای انجام رگرسیون ،بررسی معنیداری آنوای رگرسیون است که با توجه به جدول  6آنـوای
رگرسیون معنیدار است .متغیر سیاست اقتصادی کاربری زمین به میزان  27درصد توانایی برآورد ارتقاء ابعـاد اقتصـادی و
نهادی 24 ،درصد کالبدی 19 ،درصد از بعد اجتماعی تابآوری شهری را دارد .و همچنـین ضـریب بتـای متغیرهـا نیـز از
بیشترین به کمترین بدین شرح است؛  0/525بعـد نهـادی 0/523 ،اقتصـادی 0/500 ،کالبـدی و  0/440اجتمـاعی .ایـن
ضرایب مثبت بیان گر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست اقتصادی کـاربری زمـین در شهرسـتان رودبـار
افزایش یابد به این میزان که ا گر سیاست جلوگیری از سوداگری زمین اجرا شـود جامعـه محلـی در مواقـع بحـران تـوان
دسترسی به مراکز محلی نیز برای شهروندان افزایش مییابد.
جدول شماره  .7رگرسیون چندگانه گامبهگام شاخصهای تابآوری شهری بر سیاست اقتصادی کاربری زمین
متغیر
تابآوری اجتماعی و سیاست اقتصادی
تابآوری اقتصادی و سیاست اقتصادی
تابآوری نهادی و سیاست اقتصادی
تابآوری کالبدی و سیاست اقتصادی

ضریب
رگرسیون
0/440
0/523
0/525
0/500

ضریب
تبیین
0/193
0/273
0/276
0/250

ضریب تبیین
اصالحشده
0/191
0/271
0/274
0/248

نمره F

Sig F

ضریب بتا

نمره T

Sig
T

92/332
144/717
146/827
128/397

0/000
0/000
0/012
0/026

0/440
0/523
0/525
0/500

9/609
12/030
12/117
11/331

0/000
0/000
0/000
0/000

همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست اقتصادی کاربری زمین بر روی زیر معیارهای تابآوری شهری پرداخته شد
که دراینبین سیاست اقتصادی کاربری زمین فق بر روی متغیرهای تابآوری اجتماعی ،بهواسطه تابآوری اجتماعی (اثر
غیرمستقیم=  )0/004دارد .و بر روی متغیرهای دیگر تابآوری شهری از قبیل؛ اقتصـادی ،نهـادی و کالبـدی بـدون اثـر
غیرمستقیم است.
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شکل شماره  .2مدل تحلیلی ساختاری تأثیر سیاست اقتصادی کاربری زمین بر ابعاد تابآوری شهری

بدین منظور برای بررسی تأثیر معنیدار بودن شاخصهای تابآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین ،با توجه به توزیع نرمال دادهها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مـورد تأییـد قـرار گرفـت .و در ادامـه از
رگرسیون چندگانه برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری استفادهشده اسـت .از سـوی دیگـر پیششـرط الزم بـرای
انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است .که با توجه به جدول  8بین ابعاد تابآوری شهری و سیاسـت
کالبدی کاربری زمین سطح معنیداری با خطای  95درصد حاصل شد .که میزان ضریب همبستگی بین متغیرها محاسـبه
شد .بهطوری که هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای سیاست کالبدی کاربری زمین شهرستان رودبـار افـزایش
یابد میزان ابعاد اجتماعی  36درصد ،اقتصادی  48درصد ،کالبدی  36درصد و نهادی  47درصد نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  .8همبستگی پیرسون ابعاد تابآوری شهری و سیاستهای کاربری زمین
متغیرها
تابآوری اجتماعی و سیاست اجتماعی
تابآوری اقتصادی و سیاست اجتماعی
تابآوری نهادی و سیاست اجتماعی
تابآوری کالبدی و سیاست اجتماعی

ضریب همبستگی
0/36
0/48
0/47
0/36

سطح معناداری
0/010
0/000
0/000
0/000

یکی از پیششرطهای الزم برای انجام رگرسیون ،بررسی معنیداری آنوای رگرسیون است که با توجه به جدول  9آنـوای
رگرسیون معنیدار است .متغیر سیاست اجتماعی کاربری زمین به میزان  13درصد توانایی برآورد ارتقاء ابعـاد اجتمـاعی و
کالبدی 22 ،درصد نهادی 23 ،درصد از بعد اقتصادی تابآوری شهری را دارد .و همچنین ضـریب بتـای متغیرهـا نیـز از
بیشترین به کمترین بدین شرح است؛  0/489اقتصادی 0/478 ،نهادی 0/368 ،اجتماعی و  0/365کالبدی .ایـن ضـرایب
مثبت بیانگر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست اجتماعی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد
به این میزان که اگر سیاست اجتماعی گسترش فضاهای سبز و عرصههای باز جمعی اجرا شود میزان فضاهای سبز و بـاز
موجود در شهر رودبار نیز با ظرفیت بیشتری افزایش مییابد.
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جدول شماره  .9رگرسیون چندگانه گامبهگام شاخصهای تابآوری شهری بر سیاست اجتماعی کاربری زمین
متغیر
تابآوری اجتماعی و سیاست اجتماعی
تابآوری اقتصادی و سیاست اجتماعی
تابآوری نهادی و سیاست اجتماعی
تابآوری کالبدی و سیاست اجتماعی

ضریب
رگرسیون
0/368
0/489
0/478
0/365

ضریب تبیین
0/135
0/239
0/229
0/133

ضریب تبیین
اصالحشده
0/133
0/237
0/227
0/131

نمره F

Sig F

ضریب بتا

نمره T

Sig T

60/140
121/051
114/191
59/006

0/000
0/000
0/000
0/000

0/368
0/489
0/478
0/365

7/755
11/002
10/686
7/682

0/000
0/000
0/000
0/000

همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست اجتماعی کاربری زمین بر روی زیر معیارهای تابآوری شهری پرداخته شد
که دراینبین سیاست اجتماعی کاربری زمین فق بر روی متغیرهای تابآوری اجتماعی ،بهواسطه تابآوری اجتماعی (اثر
غیرمستقیم=  )0/004دارد .و بر روی متغیرهای دیگر تابآوری شهری از قبیل؛ اقتصـادی ،نهـادی و کالبـدی بـدون اثـر
غیرمستقیم است.

شکل شماره  .3مدل تحلیلی ساختاری تأثیر سیاست اجتماعی کاربری زمین بر ابعاد تابآوری شهری

بدین منظور برای بررسی تأثیر معنیدار بودن شاخصهای تابآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین ،از رگرسیون چندگانه برای موردبررسـی قـرار دادن رابطـه معنـاداری استفادهشـده اسـت .از سـوی دیگـر
پیش شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است .که بـا توجـه بـه جـدول  10بـین ابعـاد
تابآوری شهری و سیاست زیستمحیطی کاربری زمین سطح معنیداری با خطای  95درصـد حاصـل شـد .کـه میـزان
ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شد .بهطوریکـه هـر چـه میـزان ضـریب همبسـتگی بـین متغیرهـای سیاسـت
زیستمحیطی کاربری زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی  45درصد ،اقتصادی  51درصـد ،کالبـدی
 46درصد و نهادی  51درصد نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  .10همبستگی پیرسون ابعاد تابآوری شهری و سیاستهای کاربری زمین
ضریب همبستگی

سطح معناداری

متغیرها
تابآوری اجتماعی و سیاست زیستمحیطی

0/45

0/027

تابآوری اقتصادی و سیاست زیستمحیطی

0/51

0/006

تابآوری نهادی و سیاست زیستمحیطی

0/51

0/034

تابآوری کالبدی و سیاست زیستمحیطی

0/46

0/000

با بررسی معنیداری آنوای رگرسیون با توجه به جدول  11مشخص شد آنوای رگرسیون معنـیدار اسـت .متغیـر سیاسـت

49

محمدپور و مهرجو /کاربست سیاستهای کاربری زمین در راستای ارتقای تابآوری شهری...

زیستمحیطی کاربری زمین به میزان  26درصد توانایی برآورد ارتقاء ابعـاد اقتصـادی و نهـادی 21 ،درصـد کالبـدی20 ،
درصد از بعد اجتماعی تابآوری شهری را دارد .و همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمتـرین بـدین شـرح
است؛  0/517نهادی و اقتصادی 0/464 ،کالبدی و  0/454اجتماعی .این ضرایب مثبت بیـانگر آن اسـت کـه اگـر یـک
انحراف معیار از متغیر سیاست زیستمحیطی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست
زیستمحیطی از تخریب زمین جلوگیری شود شـبکه حملونقـل موجـود در شـهر میتوانـد جوابگـوی خدماترسـانی و
همچنین قابلاستفاده بودن کاربری زمین موجود نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  .11رگرسیون چندگانه گامبهگام شاخصهای تابآوری شهری بر سیاست زیستمحیطی کاربری زمین
متغیر
تابآوری اجتماعی و سیاست زیستمحیطی
تابآوری اقتصادی و سیاست زیستمحیطی
تابآوری نهادی و سیاست زیستمحیطی
تابآوری کالبدی و سیاست زیستمحیطی

ضریب
رگرسیون
0/454
0/517
0/517
0/464

ضریب
تبیین
0/206
0/267
0/267
0/216

ضریب تبیین
اصالحشده
0/204
0/265
0/265
0/214

نمره F

Sig F

ضریب بتا

نمره T

Sig T

99/761
140/430
140/498
105/919

0/014
0/000
0/000
0/000

0/454
0/517
0/517
0/464

9/988
11/850
11/853
10/292

0/000
0/000
0/000
0/000

همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست زیستمحیطی کاربری زمـین بـر روی زیـر معیارهـای تـابآوری شـهری
پرداخته شد که دراینبین سیاست زیستمحیطی کاربری زمین فق بـر روی متغیرهـای تـابآوری اجتمـاعی ،بهواسـطه
تابآوری اجتماعی (اثر غیرمستقیم =  )0/004دارد .و بر روی متغیرهای دیگر تابآوری شهری از قبیل؛ اقتصادی ،نهادی
و کالبدی بدون اثر غیرمستقیم است.

شکل شماره  .4مدل تحلیلی ساختاری تأثیر سیاست زیستمحیطی کاربری زمین بر ابعاد تابآوری شهری

بدین منظور برای بررسی تأثیر معنیدار بودن شاخصهای تابآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای برنامـهریزی
کاربری زمین ،از رگرسیون چندگانه برای موردبررسـی قـرار دادن رابطـه معنـاداری استفادهشـده اسـت .از سـوی دیگـر
پیش شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است .که بـا توجـه بـه جـدول  12بـین ابعـاد
تابآوری شهری و سیاست کالبدی کاربری زمین سطح معنیداری با خطای  95درصد حاصـل شـد .کـه میـزان ضـریب
همبستگی بین متغیرها محاسبه شد .بهطوریکه هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای سیاست کالبدی کـاربری
زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی  74درصد ،اقتصادی  78درصد ،کالبدی  76درصـد و نهـادی 82
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درصد نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  .12همبستگی پیرسون ابعاد تابآوری شهری و سیاستهای کاربری زمین
متغیرها
تابآوری اجتماعی و سیاست کالبدی
تابآوری اقتصادی و سیاست کالبدی
تابآوری نهادی و سیاست کالبدی
تابآوری کالبدی و سیاست کالبدی

ضریب همبستگی
0/74
0/78
0/82
0/76

سطح معناداری
0/011
0/001
0/000
0/000

با بررسی معنیداری آنوای رگرسیون با توجه به جدول  13مشخص شد آنوای رگرسیون معنـیدار اسـت .متغیـر سیاسـت
کالبدی کاربری زمین به میزان  68درصد توانایی برآورد ارتقاء شاخص نهادی 61 ،درصد اقتصادی 57 ،درصـد کالبـدی و
 55درصد بعد اجتماعی تابآوری شهری را دارد .و همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمترین بـدین شـرح
است؛  0/826نهادی 0/761 ،کالبدی و  0/742اجتماعی .این ضرایب مثبت بیانگر آن است که اگر یک انحراف معیـار از
متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست کالبدی حفـظ تناسـب
میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تابآوری در شهر افزایش مییابد.
جدول شماره  .13رگرسیون چندگانه گامبهگام شاخصهای تابآوری شهری بر سیاست کالبدی کاربری زمین
متغیر
تابآوری اجتماعی و سیاست کالبدی
تابآوری اقتصادی و سیاست کالبدی
تابآوری نهادی و سیاست کالبدی
تابآوری کالبدی و سیاست کالبدی

ضریب
رگرسیون
0/742
0/784
0/826
0/761

ضریب
تبیین
0/550
0/614
0/683
0/579

ضریب تبیین
اصالحشده
0/549
0/613
0/682
0/578

نمره F

Sig F

ضریب بتا

نمره T

Sig
T

471/203
612/659
827/642
530/055

0/000
0/000
0/000
0/000

0/742
0/784
0/826
0/761

21/707
24/752
28/769
23/023

0/000
0/000
0/000
0/011

همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست کالبدی کاربری زمین بر روی زیر معیارهای تابآوری شهری پرداخته شـد
که دراینبین سیاست کالبدی کاربری زمین فق بر روی متغیرهای تابآوری اجتماعی ،بهواسطه تابآوری اجتماعی (اثـر
غیرمستقیم =  )0/004دارد .و بر روی متغیرهای دیگر تابآوری شهری از قبیل؛ اقتصادی ،نهـادی و کالبـدی بـدون اثـر
غیرمستقیم است.

شکل شماره  .5مدل تحلیلی ساختاری تأثیر سیاست کالبدی کاربری زمین بر ابعاد تابآوری شهری
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نتیجهگیری
آنچه یک شهر قبل از وقوع مخاطرات انجام میدهد ،آنچه را بعدازآن رخ میدهد را تعیین میکند ،بنابراین میزان تلفات و
خسارات ناشی از بالیای طبیعی به میزان آمادگی جوامع محلی در برابـر واقعـه رخداده بسـتگی دارد .وضـعیت نامناسـب
کا لبدی شهر ،مانند توزیع و کمبود نامناسب فضاهای باز جمعی ،شبکه معابر ناکارآمد و نامناسب ،افزایش تـراکم شـهری،
ساختمانهای فرسوده و آسیبپذیر و درنتیجه میزان خسارات ناشی از زمین ارزهها و بالیای طبیعـی و در افـزایش زمـان
بهبود شهر تأثیر بسزایی دارد .با بررسی معیارهای تحقیق در سطح شهر رودبار از وضعیت نامناسب اکثر معیارها در بافـت
شهر حکایت دارد .این مسائل از آسیب و خسارات بیشتر این نواحی در صـورت وقـوع زمینلـرزه و بالیـای طبیعـی خبـر
میدهد؛ لذا این منطقه از اولویتهای اقدام در سطح شهر محسوب میگردد و تهیه طرحهایی با محـور کـاهش خطـر در
این نواحی از ضرورت باالیی برخوردار است .با توسعه شهر به سمت اطراف نمودهای بـهکارگیری برنامـهریزی شـهری و
برنامهریزی کاربری زمین (خیابانهای کمعرک ،توزیع مناسبتر و افزایش وسعت فضاهای باز درنتیجه دسترسـی بیشـتر
به فضاهای باز و  )...در بافت شهری قابلمشاهده است .با بررسی معنیداری آنوای رگرسیون مشخص شد معنیدار است.
متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میزان  68درصد توانایی برآورد ارتقاء شـاخص نهـادی 61 ،درصـد اقتصـادی57 ،
درصد کالبدی و  55درصد بعد اجتماعی تابآوری شهری را دارد .و همچنین ضریب بتـای متغیرهـا نیـز از بیشـترین بـه
کمترین بدین شرح است؛  0/826نهادی 0/761 ،کالبدی و  0/742اجتماعی .این ضرایب مثبت بیانگر آن است کـه اگـر
یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگـر سیاسـت
کالبدی حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحـاظ تـابآوری در شـهر
افزایش می یابد .همچنین سیاست کالبدی حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همـان میـزان نیـز تنـوع
مسکن به لحاظ تابآوری در شهر افزایش مییابد .بر این اساس ،سیاست زیستمحیطی از تخریب زمین جلوگیری شـود
شبکه حملونقل موجود در شهر میتواند جوابگوی خدماترسانی و همچنین قابلاستفاده بودن کاربری زمین موجـود نیـز
افزایش مییابد .سیاست اجتماعی گسترش فضاهای سبز و عرصههای باز جمعی اجرا شـود میـزان فضـاهای سـبز و بـاز
موجود در شهر رودبار نیز با ظرفیت بیشتری افزایش مییابد .یک انحراف معیار از متغیر سیاست اقتصادی کـاربری زمـین
در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست جلوگیری از سوداگری زمین اجـرا شـود جامعـه محلـی در
مواقع بحران توان دسترسی به مراکز محلی نیز برای شهروندان افزایش مییابد .درنهایت با مقایسه برخی از شاخصهای
تابآوری شهری با ابعاد سیاستهای کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاستهای کاربری زمین در شهر رودبـار طبـق
برنامهها و طرحهای تهیهشده اجرا شود شاخصهای تابآوری شـهری رودبـار نیـز قابـل ارتقـاء اسـت .گویـا مـدیریت و
برنامهریزی شهری در این بخش در سطح برنامهها باقیمانده و تنها به عواملی چون (مناسب بودن آبوهوا ،سهولت دفع
فاضالب ،وجود زمین بایر و )...در توسعه شهر توجه کرده و زیربنای توسعه آتی شهر رودبار را نادیـده میگیـرد .میتـوان
گفت ماهیت زمینلرزهها و بالیای طبیعی در مقایسه با سایر مخاطرات و مالحظات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسـی سـبب
میشوند دولت محلی علیرغم داشتن قدرت جلوگیری از توسعه خطرزا و بهبود کیفیت توسعه ،از این اقدام خودداری کند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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