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 چکيده

آیند كه همیشه خطری جدی بررای ناپذیری به حساب میهای اجتنابسالی، سیل و غیره به عنوان پدیدهسوانح طبیعی مثل زلزله، خشكهدف: 

های ناشی از سوانح طبیعی باید ظرفیت و توان روستاها را برای مقابله با این حوادث خصوص توسعة روستایی هستند. جهت كاهش آسیبتوسعه، به

 عجزات است. مآوری محیطی در روستاهای دهستان سنجش تابدف این تحقیق، باال برد. ه

نامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی نامه استفاده شده است. روایی پرسشكارگیری پرسشدر این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به روش:

بوده زلزلة دهستان معجزات  نفر از روستاهای در معرض 6413آن با استفاده از محاسبه آلفای كرونباخ برای ابعاد مختلف تأمین شد. جامعة آماری، 

-برای نمونه tهای های توصیفی و آزمونت از تحلیلتحلیل اطالعاونمونه انتخاب شد. برای تجزیه 362ها است كه بر پایة فرمول كوكران، شمار نمونه

 استفاده شد. 1های پرومته و الکتره طرفه و از تکنیكبستگی، فریدمن، تحلیل واریانس یكهای مستقل، هم

آوری اجتمراعی سرواد دارای میرانگین ترابآوری اجتماعی روستاها در سطح مطلوب است و افراد بیدهد كه تابقیق نشان مینتایج تح ها:يافته

آوری رابطرة مسرتقیم و طح تا حدی مطلوب قرار گرفته است. همچنین، بین ابعاد مختلف تابسازمانی در س-آوری نهادیبیشتری هستند؛ اما تاب

ان و براروت روستاهای چورزق، سقل طولی، ریحرآوری باال و بین روستاهای مورد مطالعة روستاهای دوران و رامین، تاب داری وجود دارد. درمعنی

 اند. آوری پایینی داشتهتاب آغاجی

 بین افراد مشاركت درافزایش ، های محلی و مردم روستاییبهبود بسترهای نهادی و سازمانی و ایجاد رابطة دوطرفه بین سازمان كارهاي عملي:راه

آوری بررای كرار جهرت افرزایش ترابآوری روستاها و ارائرة راهبودن تابْشود. بررسی دالیل پایینو بهبود وضعیت زیرساختی روستاها پیشنهاد می

 شود.تحقیقات آینده پیشنهاد می

وآوری پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و این امر جنبة ن ای اولین بار و با تمام ابعادآوری روستاهای دهستان معجزات بر: تابارزش و اصالت

هرا در برابرر زلزلره آوری آنپذیری روستاها و تابمورد بررسی میزان آسیب های فراوان در نزدیکی روستاهایچنین، به دلیل وجود گسلاست. هم

 دارای اهمیت اساسی است.

 نیك الکتره و پرومته.آوری، زلزله، دهستان معجزات، تکتابها: كليدواژه
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 مقدمه. 1

 لهأمس . طرح1 .1
اقتصرادی  و اجتمراعی ،بالیای طبیعی باعث آسیب فیزیکی

خصوص جوامع روستایی شده است. برآورد به ،زیادی بر جوامع

 107حردود  2002-2012 ةدر طرول دور ایرن بالیراشده كره 

میلیرون نفرر در  268 و هزار كشته در سرال را بره دنبرال دارد

بیلیرون دالر 143دهرد و سراالنه ثیر قررار میأسال را تحرت تر

به  ؛(2010، 1)بانك جهانی های اقتصادی را به همراه داردزیان

ترا حرد  هرواییوتغییررات آب های اخیررسرال در ،مثالعنوان 

داد مرقل مرردم جهران ترین تهدید بررایبزرگ به عنوان زیادی

 جهران هرایقاره تمام در وهواییتغییرات آب اثرات .شده است

افزایش  های آیندهدر دهه رود كهانتظار می و شودمی احساس

 سرطح افرزایش هوایی، موجربوتغییرات آب به طوری كه ؛یابد

 كره شرودمی سراحلی كشرور در حرال توسرعه 84 در دریا آب

هرای زمین درصرد از 7 حردودبر  سطح دریا در متر 1 افزایش

گرذارد ثیر میأتر اطقدرصد از جمعیت این من 11 و كشاورزی

 رابخرش كشراورزی تولید ناخالص داخلی تواند میاین امر كه 

، 2014، 2)هیأت بین دولتی تغییر اقلیم دهددرصد كاهش  10

 2010 ةزلزلرگذشته دو خطر ژئوفیزیك،  ةدر سه ده .(10ص. 

براالترین  2004در سال لرزه و سونامی اندونزی هائیتی و زمین

اند و یا ومیر ناشی از بالیای طبیعی را به دنبال داشتهآمار مرگ

ای زخمی بر ج 500كشته و  350پاكستان حدود  2015ة زلزل

ویژه در روستاها را تخریرب هب ،مسکن 1000گذاشته و بیش از 

ده است. تنوع در انواع فاجعه، توزیع و اثرات آن در شررای  کرن

بره  توجرهپذیری، مختلف خطر و قرارگرفتن در معرض آسریب

 سررازدمیضررروری را های كرراهش خطررر بالیررا تولیررد برنامرره

سرطح مطلرق این در حالی است كه  .(8، ص. 2013، 3)جنسر

یافته از خسارات ناشی از بالیای طبیعی در كشرورهای توسرعه

ثیر نسربی بالیرای أاما تر ؛كشورهای در حال توسعه باالتر است

ایرن  .طبیعی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه بیشتر اسرت

تولیرد ناخرالص برر  ثیر خسرارتأن معنی است كه نسبت ته آب

برراالتر از كشررورهای  ،داخلرری در كشررورهای در حررال توسررعه

 و در حال توسعه هایعالوه بر این، در كشور ؛یافته استتوسعه

هرای فقیرر بیشرتر بره خانوادهجوامع روسرتایی و یافته، توسعه

 پذیر هسررتندآسرریب ،های طبیعرری و مراحررل بازیررابیشررو 

سراكن در  هرایو خانواده (96، ص. 2004، 4)فادرگیل و پیرك

 در برابر بالیرای طبیعری دارنرد آوری بیشتریمناطق مرفه تاب

 در افترادهاتفاق بالیای(. 32، ص. 2007، 5)دی. هین و همریچ

 بره افرراد و كه جوامرع است موضوع این گربیان اخیر سالیان

 نیرز افرزایش هاریسرك و شده پذیرترآسیب ایفزاینده صورت

 اغلرب ترا پذیریآسریب و ریسك كاهش این حال، با .اندیافته

، 6)اینودین و روتری شوندمی انگاشته نادیده سوانح وقوع از بعد

 برا مواجهره بررای استراتژی نوع دو ،در كل. (26، ص. 2012

 و بینریپیش هایاستراتژی از: نداعبارت كه دارد سوانح وجود

 مشکالت با روشدنهروب برای نخستین آوری؛های تاباستراتژی

 برا مقابله برای دومی و رودمی به كار شدهشناخته معضالت و

، ص. 2011، 7ترانگی)نورمادین، چرریین و  ناشناخته مشکالت

  رشرد حرال در هراقطعیرت و عدم ریسك كه شرایطی در. (2

 اخرتالالت، برا مفهروم مواجهره بره عنروان آوریتراب ،اسرت

، 2012، 8)میشرل ه اسرتشرد معرفی تغییرات و هاگیریغافل

توانایی یك سیستم بررای تواند به عنوان آوری میتاب .(2ص. 

پاسخ به بالیای طبیعی، بهبود و توانایی تطبیق پس از رویرداد 

-تاب ةمقول به نگرش نوع .(309، ص. 2004، 9)رز قلمداد شود

 شرناخت چگرونگی در طررف یك از آن، تحلیل ةنحو آوری و

 طرف از و دارد كلیدی نقش آن علل و وضع موجود آوریتاب

آن  برا رویارویی ةنحو و خطر تقلیل اقداماتو  هاسیاست ،دیگر

 تبیرین كه است ،این رو دهد. ازمی قرار تأثیر اساسی تحت را

 توجه باو  آن اثرات كاهش و برابر تهدیدات در آوریتاب ةرابط

 باالیی اسرت. اهمیت دارای داشت، برخواهد در كه نتایجی به

 مقابله پذیری برایآسیب كاهش، رویکرد این از هدف ،واقع در

 اسرت طبیعری سروانح وقوع نظیر تهدیدات ناشی از خطرات با

 . (2، ص. 2012)میشل، 

 فضراهای در زلزلره و سریالب ماننرد ؛طبیعی بالیای وقوع

 ترأثیرات موارد اغلب در روستایی نواحی در ویژههب ،جغرافیایی

 منابع تخریب با طبیعی بالیای غالباً د.گذارمی جای بر مخربی

 و كودكان ویژهبه ،ساكنان سالمت، زیستی امکانات و درآمدی

 برای جدی خطری همیشه و ر خطر انداختهدرا  سالخوردگان

 رونردمی شرمار به توسعه حال در كشورهای در ویژهبه توسعه

و  دیری معصرروم، قررعسررگری ،زاده لسرربوییرمضررانبرردری، )

آوری در بره تراب (. این امر لزوم توجه40 ص.، 1392، سلمانی

آوری تابدر زیرا  را خاطرنشان می سازد؛سطح محلی )روستا( 

هرا و عمرل در آوری تا حد زیادی وابسته بره ویژگیتاب ،محلی

. (79، ص. 2015، كررارانو هم )لیزارلررد مقیرراس خرررد اسررت

كره  اسرت مفهروم یرنه ابر حوادث به توجه با محلی آوریتاب
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 طبیعی شدید حوادث برابر در ایستادگی به قادر محلی ةجامع

 دادندسرتاز یرا خسارات و مخرب تلفات از دیدنبدون صدمه

 .(1999، 11)مایلتی باشد زندگی كیفیت تولید یا قدرت

 نظري تحقيق ۀ. پيشين2 .1
آوری ( بره بررسری تراب2001) 12، مارتون و هنردیبارتون

انررد و نتررایج نشرران سررالی پرداختهیان در برابررر خشكیروسررتا

صوصریات سالی متأثر از خآوری در برابر خشكتاب اند كههداد

و  فردی، قومی، نژادی، طبقات اجتماعی و برخورداری از منرابع

 قدرت است. 

 آوریتاب عنوان با 2007 سال در ایمطالعه طی 13گیالرد

 هك رسیده نتیجه این به طبیعی، بالیای برابر در سنتی جوامع

 چهرار از اسرتفاده برا طبیعی بالیای با مواجه در سنتی جوامع

 و فرهنگری سراختار آوری،تراب میرزان خطرر، ماهیرت بعرد

 ننشا مقاومت بالیا مواجهه با در توانندمی مدیران هایسیاست

 .دهند

دیری و قر سرلمانی، عسرگریبردری،  ،ییزاده لسبورمضان

برره  ORESTEكارگیری مرردل ( نیررز بررا برره1391) معصرروم

 كیله ةگری چشمگردش ةآوری روستاهای نمونبندی تابرتبه

 دةدهناند. نترایج نشرانكالردشت پرداخته سردآبرود و تنکابن

-تاب وضعیت عنوان به اول ةرتب در لتا  روستای كه است آن

 گرفت.  قرار آوری

 محلری مدیریت نقشبا بررسی  (1392) كارانو هم بدری

 ةحوضر دو سریالب بالیای برابر در مکانی آوریتاب ارتقای در

، بره ایرن كالردشت سردآبرود و تنکابن شهرستان ةكیل چشمه

 دهیسرازمان اصل 3مطالعه در مورد ةجامعكه  ندنتیجه رسید

 سراخت قوانینو  زیربناها از محافظت و مدیریت، هماهنگی و

 ،مانده باقی اصل 7در و آوری مطلوبتابزمین  كاربری و ساز

 بره هاریزیبرنامره در اسرت الزم مبنرا ایرن بر. است نامطلوب

 . شود تأكید و توجه هاآن بهبود

 برابرر در اجتمراعی آوریتراب دربرارة ایطالعهبا م14 هاتر

 كوچرك هرایگروه كره رسریده نتیجره این به طبیعی بالیای

 .دباشن تأثیرگذار توانندمی اجتماعی آوریتاب فرآیند در محلی

آوری ( برا بررسری تراب1393صادقلو و سجاسی قیرداری )

اند كره كشاورزان در برابر سوانح طبیعی به این نتیجره رسریده

آوری در برین كشراورزان در سرطح عوامل مؤثر در افزایش تاب

 محصوالت كشاورزی ةبیم ةتوسع ،پایینی قرار دارد و همچنین

 آوری داشته است. بیشترین تأثیر را بر تاب

بالیرای بره بررسری  (2015) 51آرویری، انگویین و یوسرف

آوری و تراب خرانگی رفاه سالی(،خشك، طبیعی )طوفان، سیل

هررای روسررتایی ویتنررام پرداختنررد. نتررایج در بررین خانواده

 ؛آوری اسرتهای خانوار بر ترابویژگی تأثیرگذاری ةدهندنشان

 هبر آوریتوانسته تاب جامعه و های خانوادهبه طوری كه ویژگی

 أثیربرا وجرود تر كرهگونره همان تقویت كند.را  بالیای طبیعی

 ،هاهزینره و درآمرد خرانوار منفی مخاطرات طبیعری برر روی

و  براالتر هزینره، تحصریالت و درآمرد های برا میرانگینخانواده

 ترمقراوم بالیرای طبیعری برابرر تر، دردرآمردی مناسرب توزیع

 وجروه ارسرالی، اعتبرارات خررد دسترسی بره ،بودند. همچنین

 هراخانواده توانسرته بره های اجتمراعیو كمك هزینره داخلی،

 د. كنآوری، كمك تاب تقویتجهت 

آوری محیطری از سازی و شناخت ابعاد ترابجهت شاخص

آورده شرده  (1)د. نتایج در جدول شمطالعات گذشته استفاده 

 است.

آوري محيطي و ابعاد مورد تحقيق تاب ۀپيشين -1 جدول

 مطالعه
 1394 تحقیق، ةمأخذ: یافته های پژوهش براساس پیشین

 )سال( مطالعه ابعاد / نگرش

 ،سنجیزمان ،عملیاتی ،كالبدی ،كلی هایسیستم

 زیستی محی  و اقتصادی ،اجتماعی
 (1997) 16فاستر

 وابستگی ،قدرت ،خودمختاری، كفایت ،تنوع ،مازاد

  كاریهم ،سازگاری ،درونی

 17گولسشالك

(2003) 

 (2003) 18برونیو اقتصادی و اجتماعی، سازمانی ،)فنی( تکنیکی

 ،نگر مخاطرات جامع رویکرد ،فرهنگی هاینگرش

 و پایداری ،نگر هاپذیریآسیب جامع رویکرد

 ،بازسازی ظرفیت ارتقای ،پذیریانعطاف ،استحکام

 تطبیقی ظرفیت گسترش

هنسترا، كواكس، بین 

 (2004و اسویتینگ )

 محی  ،ایزیرساختی، سازه ،مخاطرات كاهش

  اقتصادی، مدیریتی ،اجتماعیفرهنگی ،زیستی

، نژاد كی ،بهتاش فرزاد

 عسگری و پیربابایی

(1392) 
 

 شناسي تحقيقروش. 2
روش  و ماهیرت نظرر از و كراربردی نروع از تحقیق حاضرر

 نظرری نامه است. اطالعاتپرسش بر مبتنی تحلیلی -توصیفی

 برا بررسری مرورد ةمنطق مربوط به اطالعات و ایخانهكتاب از

 هایبرا مرردم روسرتا و مصراحبه نامهپرسرش تکمیرل و توزیع

جهرت این پرژوهش،  .ه استشد مورد مطالعه گردآوری ةمنطق

 ةیان در برابررر زلزلرره، برره مطالعرریآوری روسررتابررسرری ترراب
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جرایی كره . از آناسرتروستاهای دهستان معجزات پرداختره 

روستاهای واقع در نواحی شرمالی دهسرتان كمترر در معررض 

(، روسرتاهای واقرع در جنروب، 1ر دارند )شرکل خطر زلزله قرا

در ایرن  ،. بنرابراینشردندشرق و غرب ایرن دهسرتان بررسری 

به طوری كره در  است؛ای گیری، دو مرحلهتحقیق روش نمونه

پذیری روستاها در برابرر زلزلره، از اول با توجه به آسیب ةمرحل

 20روستای باالی  11 مورد مطالعه، ةآبادی در محدود 24بین 

دلیل ه زیرا این روستاها ب ؛خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند

از بیشتری قرار دارند.  ةها در معرض خطر زلزلنزدیکی به گسل

گرفرت.  صورتشده روستای انتخاب 11گیری در نمونه این رو،

كه با توجه به این. جمعیت دارندنفر  6413این روستاها دارای 

به دلیل محردودیت زمران و توان میافراد جامعه را ناین تعداد 

آماری برا اسرتفاده از  ةمورد مطالعه قرار داد، تعداد نمونهزینه، 

 ،د. در جردول زیررشرنفرر محاسربه  362فرمول كوكران برابر 

هرا در نمونره آورده شرده روستاها به همراه جمعیت و سهم آن

 است.

 تعداد نمونه در روستاهاي مورد مطالعه -2جدول 
 1390،آمار ایران مركزمأخذ: 

 نمونه جمعیت نام روستا نمونه جمعیت نام روستا

 36 634 پایائی 31 556 باروت آغاجی

 10 168 ریحان 5 84 سقل طولی

 61 1085 آزاد سفلی 27 472 گوگجه قیا

 23 414 آزاد علیا 88 1574 چورزق

 20 337 قنجره 14 243 دوران

 47 846 رامین

 

بررای  tهرای در روسرتاها از آزمون آوریبرای بررسی تراب

بستگی، فریدمن، تحلیل واریانس همضریب های مستقل، نمونه

اسرتفاده شرده  1هرای پرومتره و الکترره طرفه و از تکنیكیك

بخرش معجرزات از توابرع دهسرتان  ،ذكرر اسرت شرایان است.

بره مختصرات كه  است استان زنجان شهرستان زنجان مركزی

دقیقره  41درجره و  36دقیقره ترا  27درجه و  36 جغرافیایی

دقیقره  35درجه و  48دقیقه تا  16و  درجه 48وعرض شمالی 

قرار گرفته است و از سردترین نقاط استان زنجران طول شرقی 

 باشد.می
 

 
موقعيت سياسي دهستان معجزات در استان و  -1 شکل

 شهرستان زنجان

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

 . متغيرها و شاخص هاي تحقيق1 .2
اقتصادی، سرازمانی بعد اجتماعی،  4آوری برای بررسی تاب

آوری مورد بررسی قرار گرفت. بررای و نهادی و زیرساختی تاب

ها از آلفای كرونبراخ اسرتفاده شرد. سنجش پایایی این شاخص

آوری به همراه میزان آلفای كرونباخ در های تابابعاد و شاخص

 آورده شده است.  (2)جدول 

 

 آوريميزان آلفاي كرونباخ ابعاد مختلف تاب -2جدول 

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 آلفای كرونباخ متغیر شاخص آوریابعاد تاب

آوری تاب

 اجتماعی

 (2003برونیو )

 اركتمش

 زلزله های ناشی ازمشاركت با تمامی مردم روستای در كاهش آسیب

712/0 

 مشاركت مردم برای كمك به قربانیان زلزله

اخت سفیت در ا كین محلی برای استفاده از مصالح بوالؤكاری با معماران و مسمیزان تمایل به هم

 مساكن

 رغم ضعف اقتصادیسازی مسکن خود علیهمکاری در مقاوم

 وسازهای مقاوم در برابر زلزلهسازی منابع مالی برای ساختمشاركت در فراهم
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 آلفای كرونباخ متغیر شاخص آوریابعاد تاب

آوری تاب

 اجتماعی

 (2003برونیو )

 آگاهی و دانش

 (1392)بدری و همکاران، 

 میزان آگاهی مردم از تناوب زمانی زلزله

712/0 

 های مقابله با زلزلهآگاهی مردم از راه

 وساز مقاوم در برابر زلزلهساخت ةآگاهی از نحو

 ی ناشی زلزلههابیآسهای آموزشی جهت مقابله با شركت در دوره

 های آموزشی مقابله با زلزلهاری برنامهزمیزان برگ

 ها در افزایش آگاهی مردمتأثیر رسانه

 شبکه ها

 (1392كاران، )بدری و هم

 های مردمی كمك به قربانیانعضویت در تشکل

 الل احمر و بسیجههای عضویت در پایگاه

 های آموزشی مقابله با زلزلهتمایل به شركت در دوره

 هنجارها

 (1392كاران، )بدری و هم
 افزایش دزدی و جرم و خشونت بعد از وقوع زلزله

آوری تاب

 اقتصادی

 (2003برونیو )

 میزان خسارت

 (1392)رضایی، 

 پذیری اموال و دارایی در برابر زلزله میزان آسیب

688/0 

 اقتصادی در انتخاب محل ساخت مسکن و كیفیت بنانقش وضعیت 

 سازی مساكنها برای نوسازی و بهها و اعتبارات مالی بانكاستفاده از وام

 دیدگان زلزله های دولت به آسیبمیزان استفاده از كمك

 سازی خانواده برای مقاومی كاستن از برخی مخارج مانند پوشا ، غذا

 های زلزلههای مالی اقوام و دوستان برای جبران خسارتكمكاستفاده از 

 بازگشت به شرای  مناسب

 (1392)رضایی، 
 میزان توانایی برای رسیدن به شرای  شغلی و درآمدی قبل از زلزله

آوری تاب

سازمانی و 

 نهادی

 (2003برونیو )

 بستر نهادی

 (1392)رضایی، 

 مدیریت بحران آگاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با

79/0 

 دیدگانهای داوطلب در محله برای كمك مالی و انسانی به آسیبوجود گروه

 پذیری نهادهای مختلفولیتؤمس

 نقش نهادها در آموزش مردم در مورد زلزله

 نقش دهیاری و شوراها برای نوسازی روستا

 رواب  نهادی

 (1392)رضایی، 

 نهادهای محلی مثل شورا و دهیارییان با یرواب  روستا

 رسانیمیزان فعالیت نهادها برای امداد نجات و كمك

 كاری نهادها با مردم در تسهیل قوانین و دادن وام و اعتبارات هم

 عملکرد نهادی

 (1392)رضایی، 

 یان از عملکرد شورا و دهیاری یمیزان رضایت روستا

 سازی و بازسازی مساكنبنیاد مسکن در بهمیزان رضایت از عملکرد 

 سازی قبل از زلزله توس  شورای اسالمی و دهیاریتوانایی مدیریت امور مقاوم

، )سیمان مانیسازی و نیز مصالح ساختتبعیض بین مردم در معرفی برای دریافت اعتبارات مقاوم

 ( از طرف نهادهای محلیغیرهو  گردلیمتیرآهن، 

 آوریتاب

 زیرساختی

 (2003برونیو )

 های حیاتیشریان

 (1392)رضایی، 
 دسترسی به آب، برق، گاز، ارتباطات تلفنی و مراكز درمانی بعد از زلزله

67/0 

 های حیاتیزیرساخت

 (1392)رضایی، 

 هت كاهشزله جنشانی بعد از زلالل احمر، نیروی انتظامی و مراكز آتشههای دسترسی به سازمان

 خسارات

 واحد مسکونی

 (1392)رضایی، 

 گیری از اثرات مخرب زلزله استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیش

 نامعماران محلی و مهندس ةسازی واحد مسکونی با مشاورمقاوم

 وساز بنیاد مسکن در ساخت مساكنرعایت اصول و مقررات ساخت

 امکانات عمومی

 (1392)رضایی، 

 ها اصلی و فرعی در هنگام و بعد از بروز زلزلهجاده دسترسی راحت به

 نقل عمومی در صورت بروز زلزلهودسترسی به وسایل حمل

 های اسکان موقت بعد از وقوع زلزلهامکان دسترسی و استفاده از محل
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 مباني نظري. 3
پذیری آسیب ةدر طول پانزده سال گذشته، تئوری در حوز

پذیری فاصله گرفته و بره تفکرر تکامل یافته و از مبحث آسیب

 مفهوم. (293، ص. 2006، 19)گالوپین آوری پرداخته استتاب

اكولروژی  ةزمینر در 1973 سرال در هالینرگ توس  آوریتاب

 ازاسرت  معیراری آوریتراب هولینرگ، تعریرف شد. طبق ارائه

 مقاومت هنوز حالی كه در تغییرات، جذب برای سیستم توانایی

 دارد.  را قبلی

 

 هاي مختلفآوري از ديدگاهمفاهيم تاب -3جدول 

 1394 پژوهش، ةهای پیشینمأخذ: برگرفته از یافته
 تعریف نویسنده 

 .كندمی حفظ التاختال با مواجهه در را آن عملکرد/ ساختار كه را سیستم از خاصی تركیب در موجود نیروی میزان (2001) 20لوییس لبل

 .فردمنحصربه یا العادهخارق حوادث به گوییپاسخ توانایی (2003) 21كندرا و واچندورف

 .هاآن ترمیم و منفی آثار هضم برای دیدهآسیب هایاكوسیستم یا جوامع ظرفیت (2003)22كاردونا

 .آن با سازگارشدن یا خطر یك فشار ةعهد از برآمدن برای عامل یك توانایی (2003) 23پلینگ
 

تعریرف  مختلرف ةدو جنبر از آوریتراب محی  زیست، در

 بره توانرایی اسرت كره آوریتاب مهندسی اول تعریف ؛شودمی

 حالرت پایردار بازگشت بره اختالل و پس از ایجاد یك سیستم

اسرت كره در  محیطیزیست آوریتاب ،دوم تعریف .اشاره دارد

یرك  تواندمی وافتد های متفاوتی اتفاق میواكنش یك سیستم

بررای یرك . تغییر دهرد به رژیم دیگری رژیم از یكرا  سیستم

از  و اگر اختالل وجود دارد یك آستانه، محیطیزیست سیستم

 برای بازگشت بره قادر نخواهد بود، سیستم فراتر رود كافی حد

 دكنر، ترالش وجود داشته است اختالل كه قبل از حالت پایدار

سرره جنبرره از تفکررر  ،در واقررع .(559، ص. 2004 ،42)فولررك

در اول، : وجرود دارد یویژه بررای افرزایش پایرداربه ،آوریتاب

محیطی است كه نه سیستم زیستبر این د اآوری عتقتفکر تاب

توانند درسرت عمرل تنهایی نمیكدام به هرو نه نظام اجتماعی 

هررا بررا هررم برره عنرروان یررك سیسررتم آن و اساسرراً كننررد

)بروركز، كولردینگ و  دنعمل كنباید اجتماعی  -محیطیزیست

های دیگر آوری توجه به ویژگیتاب تفکر دوم .(2003، 25فولك

 ةهای پیچیده از جمله خود سازمان، آسرتانه و رابطراز سیستم

ای از ین صرورت كره هرر سیسرتم پیچیردهه اب ؛غیرخطی دارد

دلیرل وجرود ه بر وهای مختلرف تشرکیل شرده اسرت سازمان

این سیستم در نوسان است. نوسان بایرد ترا حرد چندین عامل 

ینرد آاما اگر از حرد آسرتانه فراترر رود، فر ؛آستانه صورت گیرد

خطی سیستم به هرم مری خرورد و رونرد غیرخطری را دنبرال 

ویژگرری سرروم . (431-435. ص، صرر1998، 62)لرروین كنرردمی

های اجتمرراعی و ایررن ایررده اسررت كرره سیسررتم آوریترراب

مراتبی هستند. هرر سیسرتمی جزئری از محیطی سلسلهزیست

خرررود از  ،ترررر هسرررت و در عرررین حرررالهای بزرگسیسرررتم

اند و ارتبراط برین سرطوح تر ساخته شردههای كوچكسیستم

، 2001، 72)هولینرگ كنردنقش پویایی در سیستم را برازی می

آوری و گرراهی مفرراهیم ترراب ،از ایررن رو .(391-392. صصرر

امرا ایرن دو مفهروم از  ؛شرودپایداری یکسان در نظر گرفته می

نظر خاستگاه، برنامره، هردف و ابرزار متفراوت هسرتند كره در 

 به آن پرداخته شده است.  (2) جدول
 

 آوري و پارادايم پايداريخاستگاه تاب -4 جدول

 2015، كارانو هم لیزارلد مأخذ:
 پارامتر  پایداری آوریتاب

 های تئوریریشه شنهادشده توس  گزارش برانتلندیپایدار پ ةتوسع مفهوم سازگاری در اكوسیستم توس  هولدینگ

(، 20قرنهای اولیه دهه(، ساخت و تولید )19شناسی )قرن  روان

 (2000) كاهش خطرپذیری بالیا(، 1950 ةدر ده)محی  زیست 
 ظهور در علوم اقتصادی

، مهندسی، شهرسازی، معماری، شناسیانسان، شناسیجامعه

 ، كشاورزیمعماری منظر

مهندسی،  معماری منظر،، شهرسازی، معماری، شناسیبوم

 داریكشاورزی، جنگل ونقل،حمل تولید،، صنعتی، طراحی
 های كاربردیبرنامه

 كلیدی مفاهیمسازگار با محی  ، محصوالت محیطیاثرات زیست سبز، ةمحل تعادل، خطركاهش ، سازگاری، مقاومت، حفاظت، پذیریانعطاف
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  طراحی سازگار با محی  زیست، زیست وهواییتغییرات آب، سازگاری با اكوسیستم

 پارامتر  پایداری آوریتاب

 محلی، هایظرفیت آور،تاب هایزیرساخت آور،تابجوامع

 ناتوانی سیستم فراوانی سیستم،، و دانش تخصص

 خود جوامع چرخه عمر پروژه، وساز،ساخت، سبز هایپروژه

 پایدار
 )محی  زیست( كلیدی مفاهیم

، حائل مناطق، های احتمالیبرنامه خطر، های كاهشبرنامه

 بازسازی هایبرنامه

، پایدار ةتوسعهای نامه، گواهیسبز ساختمان نامهگواهی

 محیطیزیستهای نامهگواهی
 ابزار

 وسازها وساخت، كارآمد بازسازی تطبیقی، هایظرفیت در افزایش

 بالیای طبیعی  های مقاوم در برابرزیرساخت

 استفاده از، ایخانهگلگازهای  و انتشار كربن در: كاهش

 ،مصرف آب، انرژی و غیرقابل تجدید منابع فسیلی وسوخت 

 آلودگیو  زباله

 اهداف

 

 كراهش مردل: وجود دارد آوریتاب در اتخاذ رایج سه مدل

در كره  بهبود و خطرات تأكید دارد. مدل مواجهه كاهشكه بر 

 ها و ضرربات بره محری شو  ةهم آن این باور وجود دارد كه

 برر كیردأتكره  شرناختی مدل ساختاری و تواند حذف شودمی

 فردیشرای  محیطی و  نهادها، جامعه و تغییرات ساختاری در

 روانری) شناختی و عوامل (درآمد، و غیرهمکان فیزیکی، سن، )

برررررای  .(14-15ص.  ،1999، 82)ترررروبین ( داردنگرشرررریو 

وشش شاخص برشمرده شده كه بره ، سیآوریگیری تاباندازه

ها و اجتمرراعی، اقتصررادی، سررازمانی، زیرسرراخت پررنج دسررته؛

 .(2004)رز،  بندی شده استطبقه اجتماعی ةسرمای

 اجتماعی است كه از تفراوت بعد ،آوریتابة لفؤماولین  (1

بره عبرارت  ؛آیردبین جوامع به دسرت می درظرفیت اجتماعی 

یافتن یرا  های اجتماعی و جوامع در بازیابیظرفیت گروه ،دیگر

 پاسخ مثبت دادن به سوانح است. 

آوری در اقتصاد، تراب ؛است اقتصادی بعد لفه،ؤمدومین  (2

و سرازگاری ذاتری افرراد و جوامرع در برابرر  به عنوان واكرنش

هرا را بره كراهش طروری كره آنه ب ؛شودتعریف می مخاطرات

)رز، سرازد قرادر ناشری از مخراطرات  ةهای بالقوخسارات زیان

2004.) 

 هرایویژگینهادی است كه حراوی  بعد لفه،ؤمسومین  (3

. سوانح قبلری اسرت ةریزی و تجرببرنامه تقلیل خطر،مرتب  با 

 ،ظرفیت جوامع برای كاهش خطر ةوسیله آوری بجا تابدر این

بررای ایجراد پیونردهای  تقلیرل خطرر،ی در اشتغال افراد محلّر

های اجتمراعی در یرك سازمانی و بهبود و حفاظت از سیسرتم

  (.2008)نوریس،  گیردثیر قرار میأجامعه تحت ت

 )زیرسراختی( محیطری -بعد كالبردی لفه،ؤمچهارمین  (4

بعرد از  ارزیابی واكنش جامعه و ظرفیت بازیابی اساساًاست كه 

ای و اجراره یرا واحدهای مسرکونی خرالی ،پناهگاه نظیر سانحه

ارزیرابی ها ایرن شراخص ،چنینهم شود.تسهیالت سالمتی می

برابرر از مقردار امروال خصوصری كره ممکرن اسرت در را  یكل

ای ویرژهبه شکل  ،احتمالیهای اقتصادی خسارت دائمی و زیان

 هایدهررد. زیرسرراختدر اختیررار قرررار می ،پذیر باشررندآسرریب

 ةبه یك حادث خصوصاًمكه  دوامكمهای شامل خانه ،پذیرآسیب

كالبردی متغیرهای در همین ارتباط  بار حساس هستند.فاجعه

اصلی در یك ناحیه كه این نوع از  هایشریان مانند مقدار ؛مهم

های پریش از حادثره ها ابزاری را بررای تخلیرهزیرساخت نه تن

بررای یری بلکه به ایرن دلیرل كره هماننرد مجرا ؛كندفراهم می

در مقیراس  ،كنردمین مواد حیاتی پرس از سروانح عمرل میأت

های فیزیکی نظیر شامل سیستم ،چنینهم است.گنجانده شده 

های حیراتی و بحرانری، ها و زیرساختتعداد خطوط لوله، جاده

 -)ویالیرری نرروع مسررکنونقررل، كرراربری زمررین، حمل ةشرربک

و قردمت بنرا، كیفیرت ، مقاومت بنرا، آپارتمانی(، جنس مصالح

ها، فضررای برراز ، ارتفرراع سرراختمانوسررازمالکیررت، نرروع ساخت

شده، ساختمان محل سکونت، فضای سبز، تراكم محی  ساخته

هرررای ، ویژگیتخلیررره پتانسررریل دسترسررری/، نررروع مسرررکن

ت ژئوتکنیررك، شرریب(، شرردت و تکرررار جغرافیایی)خصوصرریا

ها، هررای امررن، شناسررایی گسررلمخرراطرات، شناسررایی مکان

بودن برره نررواحی پذیر، نزدیرركدورشرردن از منرراطق آسرریب

 .آمیز استمخاطره

 

فرد 

سازمان

جامعه

اقتصادي
آموزش

مسکن

حمل و نقل
زير ساخت 

ها

اجتماعي

زيست 
محيطي

فرهنگي

  آوريتاب چرخۀ -2شکل 
 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ
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 يافته هاي تحقيق. 4
 ةدهرد نمونرتحقیق نشان مری (6های توصیفی)جدولیافته

به طروری كره  ؛باشدی جوان میآماری مورد مطالعه از نظر سنّ

از نظرر . اندداشرتهسال سن  30گویان زیر درصد از پاسخ 7/67

 دانشگاهیوضعیت سواد، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت 

و  6/38و از لحاظ شرغلی بیشرترین فراوانری برا درصد  5/39با 

اسرت. و دامرداری  كشراورزیمشراغل درصد مربوط بره  9/34

مالکیرت مسرکن خصوصری و  گویان دارایپاسرخ درصرد 2/97

ند و بیشرترین درصرد بعرد هسرتنشرین درصد اجاره 8/2فق  

  بوده است.درصد  4/67نفر با  3-4 ةخانوار متعلق به طبق

 

 گويانوضعيت اشتغال، درآمد و سواد پاسخ -6جدول 

 1394های پژوهش،مأخذ: یافته

 فراوانی طبقات متغیر
درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 تجمعی
 فراوانی طبقات متغیر نما

درصد 

 فراوانی

 سواد 

 9/7 9/7 29 سوادبی

 شغل دانشگاهی

 6/38 45 كشاورزی

 6/12 126 باغداری  9/27 20 71 ابتدایی

 7 25 خدماتی 1/45 2/17 62 راهنمایی

 7 25 سایر 5/60 3/15 56 دیپلم

 9/34 141 دامداری 100 5/39 144 دانشگاهی

 خانوار

 1/18 1/18 66 نفر 1-2

 6/85 4/67 244 نفر 3-4 

 100 4/14 52 نفر و بیشتر5

 

( مربروط 45/3بیشترین میانگین ) ،آوریدر میان ابعاد تاب

 3به بعد اجتماعی و كمترین مربوط بره سرازمانی برا میرانگین 

نهرادی  -پذیری سرازمانیآسریب دهندةاست. ایرن امرر نشران

 است.روستاها در برابر زلزله 
 

 
 آورينمودار ميانگين ابعاد تاب -3 شکل

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

به عنوان مطلوبیرت  3، عدد ایتك نمونه tآزمون براساس 

آوری مورد مقایسه قررار گرفرت. برا با میانگین ابعاد تاب عددی

نتیجررة شررود كرره مشرراهده می (7)توجرره برره نتررایج جرردول 

آمده برای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت دستبه

براالتربودن میرانگین ایرن  ةدهنددار می باشد كه نشانو معنی

تروان گفرت كره می ،( است. بنابراین3مال  )عدد ةابعاد از نمر

آوری مطلوبی دارنرد تابابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی 
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 حدی مطلوب قرار دارد. شرای  تادر  با وجود كران پایین منفری آورینهادی تاب -سازمانی و بعد
 

 آوريتاب ابعاد اينمونه تك t آزمون -7 جدول

 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 ابعاد
اختالف 

 میانگین
 tآماره 

 ةدرج

 آزادی

سطح  بازده اطمینان

 داری معنا
 وضعیت

 كران باال كران پایین

 مطلوب 00/0 51/0 38/0 361 14/7 54/0 وری اجتماعیتاب

 وبلمط 00/0 48/0 33/0 361 48/10 40/0 آوری اقتصادیتاب

 تا حدی مطلوب 76/0 07/0 -05/0 361 30/0 097/0 هادین -آوری سازمانیتاب

 مطلوب 00/0 25/0 11/0 361 32/5 18/0 آوری زیرساختیتاب
 

آوری محیطری از به منظور بررسی ارتباط برین ابعراد تراب

بسرتگی هم ناپرارامتری بستگی استفاده شده اسرت. تحلیرلهم

مسرتقیم  ةها نشان از وجود رابطشاخص ،8ذكرشده در جدول 

تروان آوری در یك بعرد مییعنی با بهبود تاب ؛دار استو معنی

 آوری سایر ابعاد را انتظار داشت.افزایش تاب

 

 بستگي اسپيرمنبا استفاده از هم آوريتاببستگي ابعاد مختلف ماتريس هم -8 جدول
 1394 های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاشاخص اجتماعی اقتصادی نهادی زیرساختی

48/0** 26/0** 55/0 ** 1 
Correlation 

Sig 

N 

  00/0 00/0 00/0 اجتماعی

362 362 362 362 

41/0** 32/0** 1 55/0** 
Correlation 

Sig 

N 

 00/0  00/0 00/0 اقتصادی

362 362 362 362 

**38/0 1 **32/0 **26/0 
Correlation 

Sig 

N 

 00/0 00/0  00/0 نهادی

361 362 362 362 

1 **38/0 **41/0 **48/0 
Correlation 

Sig 

N 
 00/0 00/0 00/0  زیرساختی

362 362 362 362 

 

سواد و بعد  ،آوری و سنبین ابعاد تاب ارتباط جهت بررسی

بسررتگی برررای شررغل از هم بسررتگی پیرسررون وخررانوار از هم

هرای برین ویژگیبسرتگی هم با بررسری اسپیرمن استفاده شد.

آوری اجتماعی برا توان گفت كه تابآوری میفردی و ابعاد تاب

ین معنرا كره هرر چره ه اب ؛داری داردمنفی و معنی ةسواد رابط

میزان مشاركت، دانش و آگراهی و  ،یابدمیزان سواد افزایش می

امررا میررزان  ؛شررودهررا و نهادهررا ضررعیف میر گروهعضررویت د

ایرن میرزان از علرت  و اسرتیف بسیار ضع (-0.15) بستگیهم

طح سرواد مشراركت بیشرتر افرراد برا سره تمایل بربستگی، هم

و كمك بره قربانیران در كاهش خطرات ناشی از زلزله  ترپایین

 باشد.می

 

 هاي فرديآوري و ويژگيبستگي بين ابعاد تابهم -9 جدول

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 هاشاخص سن سواد شغل خانوار بعد

0.04 0.003- *0.15- 0.10 
Correlation 

Sig 

N 

 0.11 0.02 0.96 0.5 اجتماعی

362 362 362 362 
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0.05 0.03- 0.12- 0.06 Correlation اقتصادی 

 هاشاخص سن سواد شغل خانوار بعد

0.39 0.6 0.05 0.33 Sig 

N 
 

362 362 362 362 

0.11 0.06 0.01 0.01 
Correlation 

Sig 

N 

 0.88 0.79 0.33 0.09 هادین -سازمانی

362 362 362 362 

0.08 *0.14- 0.102- **0.53 
Correlation 

Sig 

N 

 0.00 0.13 0.03 0.21 زیرساختی

362 362 362 362 

 

 اسرتید این نکتره ؤطرفه نیز مواریانس یكآزمون تحلیل 

( برراالترین میررانگین و 3.60سررواد )بررا میررانگین بی ةكرره طبقرر

( كمتررین میرانگین را در بررین 3.32دانشرگاهی )برا میررانگین 

 اند. های تحصیلی داشتهگروه
 

 تحصيالتها از نظر آوري اجتماعي بين گروهتاب ۀمقايس -10 جدول
 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 داریمعنیسطح  F انحراف معیار میانگین فراوانی سطوح

 0.41 3.60 29 سوادبی

3.56 000/0  

 0.39 3.55 71 ابتدایی

 0.38 3.58 62 راهنمایی

 0.41 3.42 56 دیپلم

 0.48 3.32 144 دانشگاهی

 

داری تفاوت میانگین فریدمن جهت بررسی معنی از آزمون

اجتماعی، نهرادی و زیرسراختی  ای ابعاد مختلف اقتصادی،رتبه

شود، برا استنباط می (11) طور كه از جدولاستفاده شد. همان

-Chiو  Sig= 0.00) آمدهدسررتهتوجرره برره میررزان خطررای ب

Square=170.7شده قابرل تفاوت مشاهده ،توان ادعا كرد( می

 ،چنرینآمراری تعمریم داد. هم ةتوان به جامعربول بوده و میق

ای و كمترررین میررانگین رتبرره نهررادی بررا -سررازمانیشرراخص 

مطلوبیرت  دارای 45/3ای با بیشترین میرانگین رتبره اجتماعی

تروان در ایرن توجیره كررد كره علرت آن را مری وعددی است 

 ارخوبی وظرایف خرود ها و نهادهای دولتی و محلی برهسازمان

و همین امر موجرب نارضرایتی مرردم روسرتایی  اندانجام نداده

یان برا عضرویت یاما مشاركت محلی و آگاهی روستااست؛ شده 

 های مردمی در سطح باالیی بوده است. در گروه

 
 

 آوري براساس آزمون فريدمنمعناداري تفاوت ميانگين ابعاد تاب -11 جدول
 1394 های پژوهش،یافته مأخذ:

 ای فریدمنمیانگین رتبه میانگین عددی تعداد ابعاد

 3.03 3.45 362 اجتماعی

 2.91 3.40 362 اقتصادی

 1.87 3.01 362 نهادی -سازمانی

 2.20 3.19 362 زیرساختی

 170.7 كای دو

 3 آزادی ةدرج

 000/0 سطح معنی داری
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مطالعرهمرورد ةمنطقرروسرتاهایبندیاولویتمنظوربه

،د و در ابترداشرآوری، از تکنیك پرومته استفاده براساس تاب

هاشنامهپرسازحاصلهایدادهبراساسگیریتصمیمماتریس

وو زیرسراختی ، سازمانیشاخص اقتصادی، اجتماعی4شامل

درومعیارهراماتریسافقیقسمتدرشدتشکیلروستا11

مردلآلترناتیوهرایهمرانكرهروسرتاهانرامعمودیقسمت

هرا هرم میرانگین دند. برای اعداد اولیه شاخصشواردهستند،

 .استخراج شده است spssها از شاخص
 

 گيريتصميم آلترناتيوهاي و معيارها از متشکل ماتريس -12 جدول
 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 اجتماعی اقتصادی سازمانی زیرساختی شاخص                       روستا

 3.346154 3.319231 2.846154 3.046154 چورزق

 3.386364 3.545455 3.157025 3.318182 پایایی

 3.372222 3.586667 3.163336 3.22667 گوگجه قیا

 3.380952 3.2 3.428571 3.146857 دوران

 3.41667 3.6 2.818182 3 سقل طولی

 3.652778 3.366667 2.590909 3.533333 ریحان

 3.268519 3.411111 2.868687 3.0233333 باروت آغاجی

 3.666667 3.483333 2.810606 3.316667 قینرجه

 3.630952 3.657143 3 3.385714 آزاد علیا

 3.46131 3.242857 3.305195 3.214286 رامین

 3.59009 3.410526 3.007177 3.2 ازاد سفلی

 

 ةبعد از روش آماری آنتروپی شانون برای محاسب ةدر مرحل

 د. شها استفاده وزن شاخص
 

 تحقيق هايشاخص وزن -13 جدول
 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 شاخص زیرساختی سازمانی اجتماعی اقتصادی

 وزن 0.201407 0.523223 0.148988 0.126382

 

 تعیین توابع این اول )عادی( نوع ترجیح تابع كهایناز بعد 

 تأثیر توابع این از آنتروپی در آمدهدستبه هایوزن گاهآن د وش

 ةمحاسب با د،ش گیری محاسبهتصمیم ماتریس π  (a,b)داده و 

 بره φ+ (a)وφ –(a) یعنری ؛ورودی و خروجری هرایجریان

 جرردولاسررت ) φ(a) همرران كرره خررالص جریرران ةمحاسررب

 انتخاب برتر ةگزین هاآن بندیرتبه براساس(پرداخته شد و 14

 شد.

 آلترناتيوها از يك هر براي مثبت ورودي و خروجي هايجريان مقدار - 14 جدول

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته
 رتبه بندی φ- φ+ Φ روستا             شاخص           

 11 -0.08168 0.010993 0.092677 چورزق

 3 0.059242 0.08174 0.022498 پایایی

 4 0.053401 0.078811 0.02541 گوگجه قیا

 1 0.08928 0.128045 0.038764 دوران

 8 -0.06694 0.021887 0.088825 سقل طولی

 10 -0.07597 0.050142 0.126112 ریحان

 9 -0.07572 0.014767 0.090485 باروت آغاجی

 7 -0.02622 0.040216 0.066438 قینرجه

 5 0.047689 0.077312 0.029623 آزاد علیا

 2 0.070786 0.101865 0.031109 رامین

 6 0.006133 0.048222 0.042089 ازاد سفلی
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 باهای دوران و رامین روستا كه شد مشخص ترتیب ینا هب

 منراطق در بررسری مروردآوری تراب هایشراخص بره توجره

 ترینپرایین و ریحان چورزق روستای و رتبه باالترین روستایی

این در حالی است كه روستای ریحان بر روی . اندرا داشته رتبه

پذیری براالیی گرفته است و احتمال آسریبخطوط گسل قرار 

در سره  هاآنبندی دستهجهت  ،هابندی روستابعد از رتبهدارد. 

 1از تکنیرك الکترره )براال، متوسر  و پرایین(  آوریتاب ةدست

دهد كه روستای دوران با ارجحیت نتایج نشان می استفاده شد.

امرا روسرتاهای  دارد؛امتیاز براالیی  نسبت به سایر روستاها 10

چورزق، سقل طولی، ریحان و باروت آغراجی هریچ ارجحیتری 

بندی قررار نسبت به سایر روستاها نداشته و در آخررین دسرته

امتیراز( برین  10وجود اختالف و شرکاف ) ،همچنین اند.گرفته

آوری باال با روستاهای چورزق، دوران به عنوان روستایی با تاب

 اجی قابل توجه است. سقل طولی، ریحان و باروت آغ
 

 1 بندي روستاهاي مورد مطالعه با استفاده از تکنيك الکترهدسته -15جدول 
 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 آوریتاب )ارجحیت( امتیاز بندیرتبه روستا

 10 1 دوران
 باال

 9 2 رامین

 7 3 پایایی و گوگجه قیا
 متوس 

 5 4 علیا و آزاد سفلیآزاد 

 1 5 قینرجه
 پایین

 0 6 چورزق، سقل طولی، ریحان، باروت آغاجی 

 

آوری روسرتاهای مرورد مطالعره وضعیت تاب (4) در شکل

دهسرتان  توان گفتمی با توجه به شکل ،است. همچنین آمده

عالوه بر خطر گسرل در مربع  كیلومتر 382معجزات با وسعت 

با خطر زمین لغرزش در قسرمت غربری مواجره  مناطق جنوبی

است و زمرین لغرزش بیشرتر روسرتای گوگجره قیرا را تهدیرد 

خطرر  ةجالب توجه این است كه مناطق برا پهنر ةد. نکتكنمی

زلزله مطرابق  فرسایش خیلی شدید با مناطق تحت تأثیر خطر

كنررد. پذیری روسررتاها را تشرردید میاسررت و ایررن امررر آسرریب

 

 
 خطر زمين لغزش و فرسايش و نمايش زلزلهخطر آوري روستاهاي مورد مطالعه در برابر تاب ۀنقش -4 شکل

 1394، های پژوهشمأخذ: یافته
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 گيريبحث و نتيجه. 5
 طبیعی سوانح به نسبت آوریتاب افزایش و امروزه تحلیل

 در كره طروری بره ؛است شده تبدیل گسترده و مهم ایحوزه

 و پایردار ةتوسرع متقابرل و زمرانهم حركرت از حاضرر حرال

 برر. شرودمی بحث آوریتاب افزایش سمت به سوانح مدیریت

 و انسرانی هایسیسرتم آوریتاب افزایش و تحلیل اساس، این

 ةتوسع آرمان به نیل مسیر در طبیعی سوانح برابر در محیطی

 و نظرری ادبیرات بررسری .اسرت ایویژه اهمیت دارای پایدار

 بره و سراكنان آوریتراب بهبود كه دهدمی نشان موفق تجارب

 بهتررین روسرتایی، هایسکونتگاه آوریتاب افزایش ،كلی طور

تررین . مهماسرت طبیعری بالیای اثرات كاهش جهت در شیوه

آوری روسرتاها و آوری شناسایی میزان ترابمرحله افزایش تاب

تحقیرق حاضرر برا هردف بررسری  بنرابراین،یان اسرت. یروستا

آوری دهستان معجزات در برابرر خطرر زلزلره بره وضعیت تاب

سرراختی ابعرراد اقتصررادی، اجتمرراعی، سررازمانی و زیر ةمطالعرر

آوری پرداخته اسرت. نترایج نشران داد كره در برین ابعراد تاب

آوری آوری باال و بعد سرازمانی ترابمختلف، بعد اجتماعی تاب

 زیرا كه مردم روستایی تمایرل زیرادی بره ؛پایینی داشته است

های مردمری و مشاركت در كمك به قربانیان، عضویت در گروه

لیرل دیان به یاما با این وجود روستا ؛كاری با معماران دارندهم

ه نبود بستر نهادی مناسب و عملکرد ناموفق نهادهای مربوط بر

ها مدیریت بحرران رضرایت كمترری نسربت بره ایرن سرازمان

ده كره بعرد سرازمانی براسراس شراند. همین امر موجب داشته

های مستقل در وضعیت تا حردی مطلروب برای نمونه tآزمون 

 ةبطوجود را .استید این نکته ؤفریدمن نیز مقرار گیرد. آزمون 

كه با تقویرت  دهدمیدار بین ابعاد مختلف نشان مثبت و معنی

 آوری سرایر ابعرادتوان به افزایش ترابآوری مییك بعد از تاب

كهمشخص شد  هبندی تکنیك پرومتد. براساس رتبهكركمك 

آوری های ترابشراخصبرهتوجرهروستاهای دوران و رامین با

وددارا بودنررارتبهباالترینروستاییمناطقدربررسیمورد

فق   ،را داشته است. همچنینرتبهترینپایینچورزقروستای

در  ،انرردآوری برراال بودهدوران و رامررین دارای ترابدو روسرتای 

، چرورزق، سرقل طرولی، ریحران، قینرجه روستای 5حالی كه 

پذیری قررار آسریب آوری پایین در معرضباروت آغاجی با تاب

هرت جتوان موارد زیر را می شده،با توجه به نتایج حاصل دارند.

 آوری پیشنهاد داد: افزایش تاب

دوطرفره  ةبهبود بسترهای نهادی و سازمانی و ایجاد رابطر -1

های محلرری و مررردم روسررتایی جهررت برراالبردن بررین سررازمان

خصرروص در هآوری نهررادی برضررایت افررراد و افررزایش ترراب

 وستاهای ریحان، سقل طولی و قینرجه.ر

هررا در فررزایش مشرراركت در بررین افررراد و عضررویت آنا -2

كرده خصوص در بین قشر تحصیلههای محلی و مردمی بگروه

و بیشتر در روستای باروت آغاجی بره دلیرل داشرتن كمتررین 

 میانگین در بعد اجتماعی.

براروت هبود وضعیت زیرساختی روستاهای سقل طولی و ب -3

آغاجی از طریق توسرعه امکانرات زیرسراختی، بهبرود كیفیرت 

خصوص برای مساكن قشرر همسکن و افرایش خدمات عمومی ب

 دامدار. 

ه روسرتاهای چرورزق و ریحران و بروالن ؤتوجه بیشتر مس -4

 خصوص در بعد سازمانی. پذیری این روستاها بهكاهش آسیب
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Disasters do not affect all members of a society 

equally. Disaster scholars, and to a less extent the 

general public, have acknowledged that disasters 

do not indiscriminately distribute risk. Indeed, 

disasters are the products of the social, political, 

and economical environment, as well as the natural 

events that cause them. In the last three decades, 

two geophysical hazards, Haiti earthquake in 2010, 

and the Indonesian earthquake and tsunami in 2004 

have caused the highest death toll from natural 

disasters. Natural disasters such as floods and 

earthquake in geographical areas, especially in 

rural areas often have undesired adverse effects. 

Natural disasters had mostly endangered health of 

residents, especially children and the elderly by 

destroying the sources of income and living 

facilities, and had always been a serious threat to 

development, especially in developing countries. 

This subject reminds the necessity of attention to 

resilience at the local level (village); because, local 

resilience believes that resiliency almost depends 

on properties and action in microscale. Local 

resiliency based on events means that local 

community is able to stand against extreme natural 

events without damages like destructive losses and 

damages or loss of production of power or quality 

of life.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The relationship between a society's sustainability 

of resiliency and risks includes many social, 

economic, political and complex physical factors. 

There are three common models for studying 

resilience: mitigation model, recovery model, and 

structural-cognitive model. 

 

 

3. METHOLOGY 

In this research, the sampling method has two 

steps. In the first step, due to vulnerability of 

villages against the earthquake, among twenty-four 

villages in the study area, eleven villages with 

more than 20 households were selected as the 

sample of study. Because these villages are near to 

the faults, they are more in danger of earthquakes. 

Therefore, sampling was performed in eleven 

selected villages. These villages have a population 

of 6413 people. Since the exact number of people 

in a society cannot be calculated due to time and 

cost restrictions, the sample size was calculated 

using Cochran's formula, which includes 362 

people. To evaluate resiliency in villages, 

independent samples t test, Pearson correlation 

coefficient, Friedman ANOVA, and Prometheus 

techniques as well as Electra 1 have been used. 

4. DISCUSSION 

The analysis and increase of resilience of natural 

disasters has become an important and extensive 

field in a way that currently the issue is shifting 

from analyzing the movement of the mutual 

sustainable development and disaster management 

towards increasing resilience. Accordingly, the 

analysis and increase of the resilience of human 

and environmental systems against natural 

disasters is moving towards achieving the goal of 

sustainable development which has gained a 

particular importance. Reviewing literature and 

previous successful experiences showed that 

increasing resilience of residents and the resiliency 

of rural settlements is the best way to reduce the 

effects of natural disasters. The most important 

step to increase the resiliency is identification of 

the amount of rural areas and rural people's 

resiliency. Therefore, the present study seeks to 

investigate the status of resiliency in Mojezat 
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district against danger of earthquake so that the 

economic, social, organizational, and infrastructural 

resiliency can be studied. 

5. CONCLU#SION 

The results showed that among the various aspects 

studied, the social dimension has high resiliency 

and organizational dimension has low resiliency. 

Because rural people tend to participate in helping 

the victims, be members of community groups and 

cooperate with architects. However, villager's due 

to lack of appropriate institutional context and 

unsuccessful performance of institutions related to 

crisis management have been less satisfied with 

these organizations. This issue led to the fact that 

the organizational dimension based on independent 

samples T test becomes fairly good. It is also 

confirmed by Friedman test. The existence of 

positive and significant relationship between 

different dimensions indicates that strengthening 

one dimension of resiliency can help increasing 

resiliency in other dimensions. Prometheus 

technique showed that Doran and Ramin villages, 

according to the indexes studied in rural areas, had 

the highest rank. 

According to the obtained results, the following 

points can be proposed to increase resiliency: 

1-Improving institutional and organizational 

infrastructure and creating a bilateral relationship 

between the local organizations and rural people in 

order to increase people's satisfaction and improve 

institutional resiliency, especially in Riyhan, 

Segheltuli and Qynerjhe villages. 

2- Increasing participation among individuals, 

people, and their members of the local groups, 

especially among the educated class and in 

Barutaghaji village because of the low average of 

the social dimension in this village. 

3- Improving infrastructure in SeghlTuli and 

BarotAghaji through development of infrastructure 

facilities, improving the quality of housing and 

increasing public services, especially the houses of 

pastoral class. 

 4. Paying more attention to Chavarzaq and Riyhan 

Villages and reducing the vulnerability of these 

villages, especially in the organizational aspect. 

Key words: Resiliency, Earthquake, Mojezat 

Dehestan, Prometheus and Electre techniques.
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