
  پذيري را نمود بخشندتوانند انعطافشهرها مي چگونه

 

 شود؟انعطاف پذير: قوي، سالم و باز هم موفق. اما چگونه يك شهر انعطاف پذير مي

 :تواند از آن طريق كمك كنند آمده استدر اينجا پنج روشي كه رهبران شهري مي

هستند. شهر را مانند بدن  هم پيوسته هايي پيچيده و بهشهرها سيستمهاست: پذيري مستلزم تفكر سيستم طراحي به منظور انعطاف 

انسان در نظر بگيريد. توازن هماهنگ قلبي و عروقي، اسكلتي، تنفسي، و عملكردهاي شناختي. هر سيستم به سيستم بعدي وابسته بوده 

اختالل استرس پس از ) PTSD ي روشن از آناشود. نمونهو با عدم توازن يا شوكه شدن در اثر يك آسيب، به سادگي آشفته مي

شود، كه امروزه بسياري از سربازان گذشته با تأثيرات آن دست و پنجه نرم نيز شناخته مي” موج گرفتگي“ضربه) است، كه با 

 .كنندمي

ريزي ر برنامهاند. چنين منطقي دانديشند واقفهايي كه به سالمت جهاني ميساليان سال است كه متخصصان به ارزش سيستم 

در مدرسه نوين در نيويورك سيتي، چنين  اكولوژي شهري فيرسون، استاديارمكشهري نيز با اقبال مواجه شده است. دكتر تيمون

 :گويدمي

حائز اهميت هستند، چراكه هيچ مشكلي مجزا از ديگر گذاري شهري ريزي و سياستها در حل مسائل مربوط به برنامهتفكر سيستم“

هاي ژئوفيزيك هاي اجتماعي، شبكهباشند؛ شبكههاي متعامل ميتري از شبكهباشد بلكه همه بخشي از سيستم بزرگمسائل نمي

ي اجزاي آن درك طالعهتوانيد رفتار سيستمي را با مهاي اقتصادي. جالب اين است كه مشخصاً نميهاي سياسي، و شبكهزيستي، شبكه

 ”.كنيد بلكه بايد كل سيستم را مورد مطالعه قرار دهيد

اي از آن است. ممكن است فهم چگونگي تأثير خشكسالي اين ايالت بر توانايي توليد غذا آسان باشد. به هرصورت، كاليفرنيا نمونه 

باشد. آب و انرژي ارتباط الينفكي دارند، به منظور نيز مي شايد ندانيد كه اين خشكسالي قادر به تأثيرگذاري زيادي بر توليد انرژي

چرخاند كه ها را ميكردن آب به انرژي نياز است. از طرف ديگر، نيروي سقوط آب است كه توربينپمپاژ، تصفيه، جابجايي و خنك

 .سازي به آب وابسته هستندهاي حرارتي براي خنكتبديل به انرژي شده، و بيشتر نيروگاه

شود، زماني كه سيستم ايمني بدنتان تضعيف ميرا از شوك و استرس به دست مي آورند:  انعطاف پذيري ترين شهرهامندانههوش 

شان قوي باشند، بسيار سريع تر از خورد. شهرها نيز اگر اجزاء كليدي بافت اجتماعيها شكست ميها و بيمارياغلب در مقابل ويروس

 .اجزايي چون، تحصيالت، سالمت، رفاه عمومي و همبستگي اجتماعي -آيندپس ِ زلزله، طوفان و سيل برمي

پذيري ضعيفي هاي اجتماعي وجود دارد. جوامع بدون همبستگي از انعطافپذيري و شبكههمچنين ارتباطي بسيار قوي بين انعطاف 

العاده مثبتي توانند تأثير فوقآورند ميونقل، اماكن تفريحي و فضاهاي باز كه جوامع را گردهم مي هاي حملبرخوردار هستند. سيستم

 .ها داشته باشنديري آنپذروي توانايي ترميم

هاي هاي انعطاف پذيري عموماً از تيمهاي انعطاف پذيري حماسي را ايجاد كنند: قويترين راه حلتوانند ايدههاي مختلف ميتنها تيم 

كه هاي شهري شود. پروژهبزرگ و چند تخصصيِ مهندسان، معماران، طراحان، دانشمندان علوم اجتماعي، و اقتصاددانان حاصل مي

سازي كرده و كيفيت زندگي را براي جوامع ها اقتصاد را شبيهباشند هم زيبا بوده و هم كاربردي هستند. آن ماهرانه طراحي شده

 .بخشندبهبود مي



هاي مختلف راديوي ملي) دريافته است كه تيم) NPR هاي مختلفي نياز دارند. بررسي اخيرِ گزارش شده توسطها نيز به تيمآن 

ريزي شهري، و علم. در دنياي پژوهش، هاي خوب از قبيل تحقيق، برنامههايي با ايدهكنند، به ويژه در زمينهبهتر كار مي عموماً

شوند. به گفته اقتصاددان دانشگاه هاي بيشتر ميهاي مختلف منجر به استناداستنادهاي مقاله، مقياس اثربخشي آن هستند. تيم

تواند تلنگري براي علم محسوب شود، يافتنِ افرادي كنند و آنچه كه ميبه هم، مثل هم فكر مي د شبيهافرا“هاروارد، ريچارد فريمن، 

 .”هاي متفاوتي داشته باشنداست كه ديدگاه

هاي انعطاف پذيري باشد. راه حلهاي مختلف ميهاي بسيار و ذهني باز از ديدگاههاي انعطاف پذيري مستلزم دادهايجاد راه حل 

به دام انداخت، طبق  2012اكتبر سال  29فوتي، هوبكون را در  14اي داشته باشند: زماني كه طوفان شنِ توانند مزاياي دوگانهمي

ميليون دالر خسارت به جا  250به زير آب رفتند. اين طوفان بيش از ” مانند يك وان حمام“ها دان زيمر، خيابان هاي مايرگفته

 .گذاشت

ي بندر نيويورك و العادهباال بردن ديوارهاي غول پيكر دريايي در اطراف هوبكون بود، اما شهروندان از فكرِ اينكه ديد فوقاولين اقدام  

كرد، اين ” بازسازي از طريق طراحي“خط افق منهتن را از دست دهند ترسيدند. زماني كه شهر شروع به كار با تيمي موفق از گروه 

پذير آمد. اين اي انعطافهاي پيشگامِ طراحي، تأمين مالي و اجراييِ آيندهبه دنبال طوفان و به منظور راهديدگاه عوض شد؛ رقابتي كه 

هاي سبز را به عنوان مانع سر راه سيل، و نيز ها و حلقهها، ساختمانتيم به جاي باال بردن ديوارهاي بزرگ و زشت، سيستمي از پارك

 .يره سازي آب باران ايجاد كردندپاركي در اطراف شهر به عنوان محل ذخ

توانند از ها ميتوانند خسته كننده نباشند. آنپذير بعد از يك فاجعه ميهاي انعطافدهد كه چطور پروژهمثال: هوبكن نشان مي 

 .شهرها و ساكنان آن محافظت كرده و كيفيت زندگي را ارتقا دهند

كنند: ليان دالزيل، شهردار شهر كريسچرچ نيوزيلند، نكته اي در مورد رح ميپذيري را طافراد خونسرد بهترين راهبردهاي انعطاف

ريشتري لرزيد. اين زلزله شهر را تخريب كرده و  7,1ي با يك زلزله 2010داند. كريسچرچ در سپتامر سال انعطاف پذيري مي

شد كه فوريه بعدي ريشتري مي 6,3اي لرزههايي كه پس از آن آمدند نيز به همان اندازه وحشتناك بودند، كه شامل پسلرزهپس

نفر را به كشتن داد. تنها هزاران ساختمان در مركز شهر صدمه ديده يا ويران شدند، و بازسازي تا به امروز ادامه يافته  185آمد و 

كشد تا اقتصاد ل طول ميسا 100تا  50اند كه بيني كردهميليارد دالر برآورد شده است. اقتصاددانان پيش 40است. آثار مالي تا 

 .نيوزيلند بهبود يابد

به سخنان سال گذشته شهردار دانزيل در خطاب به حاضرينِ متخصص و مسئوالن شهري كه گوش دادم، شديداً تحت تأثير  

نند مضر باشند تواي بعد از فاجعه داد. تصميماتي كه تقريباً ميهشدارهايي قرار گرفتم كه خطاب به جوامع راجع به تصميمات عجوالنه

دوره خنك سازي (منظور دوره آرامش موقت براي حل مسالمت آميز اختالف “تا اينكه خوب باشند. وي حتي پيشنهاد داد كه 

هاست مورد توجه  بايد به منظور اجتنابِ جوامع از تصميمات مهم سياسي كه نشأت گرفته از احساسات و ناراحتي” نظرات ملي است)

كنيد؟ هاي عجوالنه اجتناب ميگيريوخي بود، اما ممكن است منظورش چيز ديگري باشد. شما چگونه از تصميمقرار گيرد. اين يك ش

 .آن را از پيش برنامه ريزي كنيد

خواهند هايي كه نميآن“اند. سالوادور دالي يك بار گفت، پذيري از جاهاي ديگر گرفته شدههاي راجع به انعطافاكثر بهترين ايده 

هر كدام از شهرهاي جهان متفاوت هستند، اما اغلب مشكالتي كه با آن مواجه ” را تقليد كنند، هيچ توليدي نخواهند داشت. چيزهيچ

 .هاي خوب بايد به اشتراك گذاشته شوندحلهستند مشابه است. راه



كنند كه در معرض طوفان و باال آمدن يبنا به گزارش بانك جهاني، تقريباً نيم ميليارد از شهرنشينان جهان در مناطق ساحلي زندگي م

شوند؛ طبق گزارش سطح آب قرار دارد. اين مناطق شامل نيويورك سيتي، ميامي، نيواورلئان، بمبئي، شهر هوشي مين و شنژنِ چين مي

ط به سيل تا هاي ساالنه مربوها باالترين هزينهشهري هستند كه براي آن 10شهر از  6ها ، اينClimate Desk دونل ازتيم مك

 .ريزي شده استبرنامه 2050سال 

كنند. ها دالر به خاطر خشكسالي ضرر مياياالت متحده آمريكا، كلمبيا، پاكستان، سومالي، استراليا، گواتماال، چين و كنيا نيز ميليارد

 11تأثير گذار بوده و منجر به  ميليارد نفر 2هاي جهاني بر به بعد، خشكسالي 1900دهد كه از سال مجمع اقتصاد جهاني گزارش مي

اشتراكات بين مناطق شهري را  (100RCفلر (پذير روكشهر انعطاف 100هايي چون چالشِ ميليون مرگ و مير شده است. سازمان

ها راحت تر از كنند. در عصر شبكه اي اطالعات، به اشتراك گذاري ايدهگذاري اطالعات كار ميمشخص و روي تسهيل اشتراك

 .است هميشه

كنيد؟ ي اجتماعي يا توسعه يك زيرساخت بحراني را رهبري مياستخدام كارشناسان مرتبط با انعطاف پذيري: آيا يك پروژه توسعه 

پذير را درك كنند. اجتماع جايي است كه مشاوران، مهندسان، و طراحان شهري را به كار بگيريد كه چگونگي طراحي انعطاف

هايي) خوب هاي درخت (اساس هرچيز) جايي است كه از آن درختي (برنامهيابد. ريشهشده و خاتمه مي پذيري از آنجا شروعانعطاف

 .شودآيد و همچنين از همين جاست كه درد و رنج نيز در مواقع سختي (بحران) آغاز ميبه عمل مي

تر. اين قشر جايي است كه يژه قشر پاييناقتصادي در تعامل باشند، به و-رهبران شهري بايد با تمام سطوح از نردبان اجتماعي 

هاي جديد هستند، به شود، و جايي است كه افراد، بيشتر پذيراي ايدهبه مردم آن وارد مي ها در مواجهه با فاجعهترين ضربهسخت

شكلي معنادار و باز  ويژه در صورتي كه مشاهده كنند چطور در كوتاه مدت به ايشان كمك خواهد كرد. كليد آن، ارتباط با آن ها به

  .ي شماستهاي واقعي و باز به سمت ايدهگذاشتن راه

  

 روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان

  


