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 رودکناری در حین سیالب شهرهای آوری تاببررسی 

 (ساری در شهر 7931ماه سال  سیالب اسفند: )مطالعه موردی
 

 2علیرضا سعیدی ، *7 آبادیزینب کرکه 
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 رانی، سمنان، ای، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمیشهر ریزی برنامهو  ایرشته جغراف یدکتر یدانشجو 2

 

 چکیده

در زمینه اکولوژیکی مطرح شد که به معنای توانایی سیستم برای  0771اولین بار توسط هولینگ در سال آوری برای تابمفهوم 

 های زمینهباقی بماند.این تعریف در هنوز مقاومت قبلی وجود دارد تا در همان وضعیت قبلی  که درحالی باشد میجذب تغییرات 

جنبه  درهرصورت.. وجود داشته ولی .اکولوژی اجتماعی و، اکولوژی، علوم پایه، روانشناسی، اجتماعی، مختلف ازجمله اقتصادی

مناسب  العمل عکسوارده و توانایی ارائه  های شوکاشاره به ایستادگی در برابر فشارها و  توان میمشترک تمامی این تعاریف را 

شهری گردید که با  ریزی برنامهشهرسازی و  های نظریمیالدی این مفهوم وارد مباحث و  71دانست در دهه  ها آندر برابر 

در  آوری تاب. باشد میوارده  های شوکو  ها استرسدر برابر  تعریف آگودلو و ورو توانایی و ایستادگی شهر و یا سیستم شهری

در رویارویی با  آوری تاب تقویت سطح با مدیران شهری در پی آنندو امروزه نگاهی مثبت گرایانه  غالباً، پذیری آسیب مواجهه با

رودکناری در برابر  آوری شهرهای تابایمنی و سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشند. در این مقاله به بررسی بالیای طبیعی،  انواع

در ساری بررسی  77موجود در سیالب اسفند  های ضعفپیشگیرانه و  راهکارهایپرداخته و ( شهر ساری: نمونه مطالعه) سیالب

اقدامات زیر ازجمله ، و میدانی بوده که با بررسی دبی سیالب ای کتابخانهتکنیک کار بر اساس روش مطالعه . قرارگرفته است.

صلب در بستر و  های سازه وساز ساختاحداث سیل بند و عدم ، الیروبی بستر، حفاظتی حاشیه رودخانه های دیوارهاحداث 

 .باشد میدر این مقوله  شده انجام راهکارهای ازجمله، ...حاشیه رودخانه و

 

 سیالب، شهرهای رود کناری، آوری تابهای کلیدی:  واژه
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