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 .، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ییروستا یزیرو برنامه ایجغرافکارشناسی ارشد  – بیی سراهما باتقو
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 چکیده

ت بالایی در برابر مخاطراپذیری آسیب ،های ضرورینارسایی زیرساختهای روستایی به دلیل سکونتگاه

ارد وها این سکونتگاه ناپذیری برهای جبرانوقوع مخاطرات محیطی خسارتبا براین اساس  .محیطی دارند

آوری در برابر مخاطرات بسیار های ناشی از مخاطرات، افزایش سطح تابلذا جهت کاهش خسارت ؛شودمی

 هایآوری سکونتگاههای کلیدی جهت افزایش تابپژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران ضروری است.

 پژوهیآیندهعلم  دیبراساس روش جدروش پژوهش  .استدر برابر مخاطرات شهرستان فریمان روستایی 

لفی و های دبا استفاده از روشی است. فیو ک یکم هایاز مدل یبیترک کارگیریبهبا  ساختاری -تحلیلی

های آوری سکونتگاهدر افزایش تاب مؤثرعوامل کلیدی  MICMACافزار تحلیل اثرات متقابل به وسیلۀ نرم

نفر از  92نفر که شامل  15پژوهش  یآمار ۀجامع اند.روستایی در برابر مخاطرات شناسایی و تحلیل شده

افراد متخصص در شامل  زین گرینفر د 91مورد مطالعه و  یروستاها یاسلام یشوراها یو اعضا ارانیده

مردم در  ییو همگرا یبالا بردن همکار عامل 11 آمدهدستبهبراساس نتایج . باشندررسی میحوزه مورد ب

 یجوامع، بخش خصوص انیم مشارکتی، محل هایو نهاد یدولت هایسازمان یرپذیتیمسئول، زمان مخاطره

 یبناهای، محل تیریتوسط مد مخاطراتحفظ روستا از خطر  یلازم برا ریتداب اتخاذ، یمحل یهاو مقام

 ینهادها انیم یهماهنگ، دگانیدبیسآاعتبارات و وام به  یاعطا، مستحکم جهت استفاده در زمان خطر

 GIS از استفاده ،انییروستا یرکشاورزیغ یدرآمدها شیافزای، رسانجهت کمک موقعبه یدگیمختلف و رس

 ،مقابله با وقوع حوادث یهامردم از راه یسازآگاه، ربطیذ یهاتوسط سازمان یعیمخاطرات طب تیریدر مد
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 یاز سو یاطلاعات یاز ابزارها استفاده، نیو مهندس یبا مشاوره معماران محل یمسکون یواحدها یسازمقاوم

-مردم جهت ساخت آموزش، بعد از وقوع حوادث تیریمد یها برابه سازمان یدسترس، ربطیذ ینهادها

ی دولت یهامانور توسط دستگاه یو اجرا آموزش، مختلف هایدر جنبه ایمهیپوشش ب جادیام، مقاو وسازهای

های روستایی در برابر مخاطرات محیطی آوری سکونتگاهافزایش تاب در مؤثرترین عوامل کلیدی مهم

 شوند.شهرستان فریمان محسوب می

، مشککارکتو  سککازیآگاهوسککتایی، های رمخاطرات محیطی، تاب آوری، سکککونتگاهمدیریت  :هاواژهکلید

 .سازیمقاوم

 مقدمه  -9

آمیز مانند بستر طغیانی های طبیعی مخاطرههای روسکتایی و شهری همواره در محیطدر طول تاریخ، سککونتگاه

 خیزهل، مناطق زلزهاگدازههای در معرض خاکستر آتشفشانی و های پست مساعد سیلاب، زمینها و زمینرودها، دره

 هایمستقیم با سکونتگاه طوربه( در این میان اثرات ناشی از مخاطرات 1151اند )عزیزپور، آمده وجودبه و نظایر آن 

ا در حوالی هها، استقرار سکونتگاهیابی نادرست سکونتگاهریزی ارتباط دارد که همراه با مواردی نظیر مکانبدون برنامه

بروز تلفات جانی و خسارت مالی گسترده خواهد شد.  حریم گسکل و سیلاب در موقع  بروز حادثۀ طبیعی منجر به

نسبت به  پذیری بالاییهای ضروری، از سطح آسیبهای روستایی به دلیل نارسایی زیرساختبراین اساس سکونتگاه

طبق که بطوری (9551و همکاران،  9کی؛ بلای9552، 1)یانگ های شککهری در برابر مخاطرات برخوردارندسکککونتگاه

درصد آن  25شوند که نفر بر اثر مخاطرات طبیعی کشته می 1155متوسط  طوربهمخاطرات، روزانه  گزارش جهانی

وزه مراگرچه براین اساس ا .(9551، 1)کراس و به ویژه در مناطق روستایی است توسعهدرحالمربوط به کشورهای 

با توجه به اینکه ما ، استاگرفته رت صوات مخاطرهای ناشککی از برای کاهش خسککارتنه اپیشگیرت مااقدابرخی 

ت کمومقایش ظرفیت افزاین ابنابرپیوندند، ه به وقوع میغیرمنتظررت به صوو نیستند ی قابل پیشگیره یندادث آوکح

در این چارچوب امروزه تغییرات (. 9515، 4)زهو ها، امری بسیار مهم استزسکازی آنباادث و بر حوابر درسیستم 

 "یریذپبیآس"ی که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش طوربهشود؛ دیده میچشمگیری در نگرش به مخاطرات 

آوری به تابدر واقع (. 9555و همکاران،  1)کاتر در برابر سوانح تغییر پیدا کرده است "تاب آوری"به سوی افزایش 

ات ناخواسته برای مقابله با اثرریزی و آمادگی برای جذب و بهبود و موفقیت بیشتر منزلۀ ارتقای توانایی جامعه، برنامه

البدی و کمحیطی بعد از سوانح و ترمیم است و سبب بهبود جامعه سانحه دیده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، زیست
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ا و هدارد و امروزه دولت تأکیدهای مثبت بیشککتر بر جنبه پذیریآسککیبآوری در برابر تاب (.9511، 1)مانینا شککودمی

ها، شرایط را برای بهبود زندگی در مناطق دارای خطر افزایش آوری در برابر بحرانارتقای تابکوشند با جوامع می

دهندۀ یک مسئله کلیدی برای جامعه معاصر آوری در برابر بلایای طبیعی نشاندر واقع، تاب .(9552، 9)گیلارددهند 

 9551ود آن به مباحث سکوانح از سال ترین عوامل تحقق پایداری اسکت که ورو یکی از مهم( 9511، 1)بوزااسکت 

نظری و عملی کاهش خطرهای سککوانح جایگاه  طرح شککد و به تدریج در هر دو زمینۀمیلادی در همایش هیوگو م

های اخیر، مفاهیمی نظیر جوامع تاب آور و معیشت تاب آور به صورت بیشکتری را به خود اختصا  داد. در سال

 .(9551)مانینا، شود ه میمعمول در مطالعات علمی به کار گرفت

ب ه به تاتوج ،های روستایی در برابر مخاطرات محیطیسکونتگاهپذیری آسیب ،که عنوان شد گونههمانبنابراین 

با  9552ل اکککسران در اکککهمکو  4یجمنکککه. در این چارچوب سازدیم ضروریرا ستا( )روسطح محلی آوری در 

ت. ککسده اوککباین مفهوم عه ککتوسن گاماککه پیشککجملان ازرککر بحککبابردر تایی ککسب آوری رواککتتوسعه مفهوم 

و یکی ژوککولآوری اباکتدی، قتصاآوری اباککه تککجوه ککر سککتمل بککککمشرا تایی ککککسب آوری رواککککتوی 

( تاب آوری روستایی نیز به ظرفیت یک 1121)کاظمی و عندلیب، ست انسته ادفرهنگی و اعی کککجتمآوری اباکککت

 یاگونهبهمحیطی( اقتصادی، اجتماعی، زیست پذیریآسیبمنطقه روستایی برای سازگاری با تغییر شرایط خارجی )

اند دادههمچنین برخی نشان (. 9552و همکاران،  1)اسکاتن شودزندگی حفظ شود، گفته می بخشتیرضاکه سطح 

در ست. ی اکالبدو  محیطی، جتماعیدی، اقتصاد ابعای اداراتایی کسروصلی توسعه ی اهاعرصهی ستاآوری در رابتا

ه کا  توجه بکستایی بروجتماعی دی و اقتصای اهافعالیتز اکبسترسان وکه عنککتاها بککسرود کککالب، تاییککسم رونظا

، تاییکسم رواکنظآوری بتارت قده کنندتعیین، به عنوان تاییسی رواکههکایر عرصکسد رکر عملکککباری آن ذککثرگا

 (. 1151)سعیدی، ت کسدی ااکیر زهمیت بسیادارای ا

نگری اسککت و به گسککترش در واقع تاب آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوعی آینده

امروزه  (.1125کند )رفیعیان و همکاران، ک میهای سکیاستی برای رویارویی با عدم قطعیت و تغییر هم کمگزینش

شود. این واژه ها به کار گرفته میها و سیاستگذاریریزیای در بسیاری از علوم و برنامهگسکترده طوربهنگاری آینده

 یندهکند، رویکردهایی که تفکر درباره آگیری را تسهیل میاز رویکردهایی است که بهبود فرایند تصمیم طیف وسیعی

(. براین اساس ضروری است تا به مقولۀ تاب آوری نیز با 1122اکبری و همکاران، ارند )علیبلندمدت را به همراه د

 پژوهی توجه شود.رویکرد آینده
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رسمی در چندین کشور محدود  طوربه گذاریسیاستمیلادی به منزلۀ ابزار  25از اوایل دهۀ  پژوهیآیندهرویکرد 

برای  المللیبینگسترده با همکاری نهادهای  طوربهمیلادی  25ر گرفته شکد؛ ولی از اوایل دهۀ به ویژه در ژاپن به کا

ا در بیشتر هریزیتوانمندسازی کشورها مورد استفاده قرار گرفت تا جایی که امروزه از آن به مثابۀ رویکرد غالب برنامه

مند برای نگاه به آیندۀ نگاری، فرایند تلاش نظامنده(. آی1121شود )زالی و همکاران، کشکورهای توسعه یافته، یاد می

باشککد که با هدف شککناسککایی فنون عام نوظهور و تقویت زیسککت، اقتصککاد و اجتماع میبلندمدت علم، فنون، محیط

زالی و همراه دارد )گیرد که احتمالاً بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به های تحقیقات راهبردی صورت میحوزه

 (.1121ریان، عط

بوده و سککعی دارد به  گذاریسککیاسککتناصککر ورودی برای تدوین راهبرد و نگاری و نتایج آن به عنوان عآینده

 نگاریهای محتمل را معرفی و تحلیل نماید. آیندهدهی کرده و آیندههای اجرایی جهتریزی راهبردی و برنامهبرنامه

 پردازد و شناسایی عناصر کلیدیاجتماعی تصمیمات و اهداف می همچنین به تحلیل و شکناسایی اثرات اقتصادی و

شتر به های متداول، بیریزیریزی بر خلاف برنامهدهد. این نوع برنامهبر آینده را در کانون توجه خود قرار می گذارتأثیر

برآمده از نیاز  نگاری(. درواقع آینده1125ل اجرایی آن )خیرگو و شکککری، پردازد و نه مسککا مسککا ل راهبردی می

بهبود کیفیت »، «یابی به مزیت رقابتیآمادگی برای آینده؛ یعنی به کار بردن منابع به بهترین وجه ممکن برای دسککت»

 است.( 9551، 1)بنیاد توسعه فردا «پایدار توسعه»و « زندگی

دی و فزاینده های آن، از روندی صعوها و عدم قطعیتدر مقیاس جهانی در شکرایطی که ریسکک براین اسکاس

ریزی و مدیریت کارآمد سوانح طبیعی امری حیاتی بوده تا جوامع بشری بتوانند برخوردارند، نیاز به راهبردهای برنامه

بر این اساس یکی از  (.9519، 1و هاریس 9)میشل در سکطوح مختلف به ویژه سطح محلی بکاهند پذیریآسکیباز 

های گاهآوری سکونتها و افزایش تابریزیدر مدیریت مخاطرات، برنامه گذارتأثیررویکردهایی که امروزه نقش بسیار 

توان وسعه میهای تکلیدی و پیشران بر شناسایی عوامل اصلی و تأکید نگاری است؛ که باروستایی دارد، رویکرد آینده

ی اآینده، به سککاخت آیندهریزی در نظر گرفت و با داشککتن اهرم کنترل و مدیریت ها را در فرایند برنامهعدم قطعیت

بر افزایش تاب  مؤثر( در نتیجه برای شناخت کافی از مسا ل و عوامل 1121زاده و همکاران، مطلوب پرداخت )ملک

آوری روسکتاها در برابر مخاطرات محیطی، نه تنها آگاهی و شکناخت از وضکع موجود بسکیار ضروری است، بلکه 

        های کلیدی بهره گرفت.هی و شناسایی و طراحی پیشرانپژوبایستی از رویکردهای مدیریتی آینده

تان های روستایی این شهرسباشد که سکونتگاههای استان خراسان رضوی میشهرستان فریمان از جمله شهرستان

شاهد وقوع مخاطرات محیطی بسیاری چون سیل و زلزله با  1125و  1121های های اخیر بخصو  در سالدر سال

                                                             
1 Foundation of  Development Tomorrow 

2 Mitchell 

3 Harris 



 52                    ...           یآور مؤثر در ارتقاء تاب یدیکل یها شرانیپ لیو تحل ییشناسا                               نهم سال

    
های بسیاری به خسارت 1125که بر اثر سیلاب سال یطوربهای بوده است. های جانی و مالی قابل ملاحظهخسارت

ها، شکبکه خطوط زیرسکاختی و منازل مسکونی بسیاری تخریب های دامپروری، کشکاورزی وارد آمد و جادهحوزه

بنابراین با ؛ روستا وارد کرد 95به در دهستان سفید سنگ خساراتی  1121ریشتری  سال  1/1شکدند. همچنین زلزله 

ریزی جهت مدیریت بحران و افزایش پذیری بالای منطقه در برابر مخاطرات محیطی ضرورت برنامهتوجه به آسیب

مورد مطالعه را ضکروری سکاخته اسککت. لذا افزایش تاب آوری  های روسکتایی منطقهسکطح تاب آوری سککونتگاه

ایش اظت محیط، افزبرای افزایش سلامت جسمی و روحی انسان و حف مؤثرمی تواند گاهای روستایی میسکونتگاه

ن مسیر ای تواند درباشد و یکی از موضوعات مهمی که مییت بهبود شرایط زندگی روستاییان نهاسطح توسعه و در

ی در برابر های روستایبر افزایش تاب آوری سکونتگاه مؤثرهای کلیدی نگری و شکناسایی پیشرانباشکد، آینده مؤثر

در این زمینه از میان  مؤثرها یا عوامل کلیدی لذا در این پژوهش سعی شده است پیشران اسکت؛محیطی مخاطرات 

 ؤالسبنابراین با توجه به هدف پژوهش، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این ؛ با دقت انتخاب شود مؤثرعوامل اولیه 

ند؟ و اهای روستایی در برابر مخاطرات طبیعی کدامآوری سکونتگاهبر ارتقاء تاب مؤثراساسی است که عوامل کلیدی 

 گذارند؟می تأثیربه چه میزان و چگونه بر یکدیگر 

در خصو  پیشینه و سوابق موضوعی تحقیق باید گفت هر چند در رابطه با تاب آوری مطالعات ارزشمندی انجام 

 بر ارتقاء تاب آوری بخصو  در حوزۀ مؤثرجامعی به شناسایی عوامل گرفته است، اما تاکنون مطالعۀ منسجم و 

پذیری و تاب آوری انجام گرفته کنونی با دو رویکرد کاهش آسیب هایپژوهش همچنین .روستایی نپرداخته است

 هایر حوزهدت این تحقیقاباشد و بخش عمدۀ های روستایی بسیار محدود میاست و تحقیقات مربوط به سکونتگاه

قط به ر حوزۀ روستایی فد اند و برخی تحقیقاتریزی شهری صورت گرفتهشهری و با نگاه مدیریت بحران و برنامه

یسی و شاکری، ، و1122آوری جوامع روستایی )بعد کالبدی( )میزراعلی و همکاران، سنجش یک بعد از ابعاد تاب

؛ حسنوند، 1121؛ نودهی، 1121و اقتصادی )غلامی،  (، و یا بعد اجتماعی1121برقی و همکاران، (، بعد محیطی )1121

، 1121)شکری فیروزجاه،  اندپرداختهبرخی به تحلیل فضایی میزان تاب آوری در برابر مخاطرات محیطی  و (1121

 :شوندی مرتبط معرفی میها(. در ادامه برخی پژوهش1125، بدری و همکاران، 1122بذرافشان و همکاران، 

ب دو سیالی بر بالیاابردر نی مکاآوری بتای تقادر ارمدیریت محلی (، با بررسی نقش 1129بدری و همکاران )

اصل  1درمطالعه  ردمو معۀکه جا اندهسیدرین نتیجه ابه دشت ود کلاربردآسرو تنکابن ن شهرستاکیلۀ چشمه  حوضۀ

اصل  2در ی زمین مناسب و از زیربناها و قوانین ساخت وساز و کاربرمحافظت و مدیریت ، هماهنگیو هی ندمازسا

 شککود. صککادقلو و تأکیدها توجه و ها به بهبود آنریزیدر برنامهست زم این مبنا الابر  .ستب انامطلوباقی مانده 

در  الیخشکس در تاب آوری در برابر مخاطرۀ گذارتأثیرترین عوامل مهمند اه( در پژوهشی نتیجه گرفت1121سجاسی )

محصکولات کشکاورزی و سکپس ایجاد سکیستم پایش و پیش آگاهی  توسکعۀ بیمۀ، روسکتاهای شکهرسکتان ایجرود
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اران زاده لسبو ی و همک . رمضانهستندگیری از آن خشکسالی و ارزیابی خسارت، توجه به دانش بومی و میزان بهره

اطرات خگردشگری تنکابن در برابر م ی ارتقای تاب آوری ساکنان دو حوضۀهای زیرساختی در راستالفه( مؤ1121)

سلمانی  د.اندانستهسیل و تاب آوری  درمانی در زمینۀ-یی مراکز خدماتیهای ارتباطی و جانمادو معیار شبکهرا  طبیعی

که  دریافتند« ارزیابی رویکرد تاب آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی در شهرستان دماوند»( در 1124و همکاران )

( نشان 1121نوری و سپهوند ) اند.را در افزایش سطح تاب آوری داشته یریرهای اجتماعی و نهادی بیشکترین تأثمتغ

تر از برابر زلزله پاییندر  بروجرددهستان شیروان شهرستان  که وضعیت تاب آوری روستاهای مطالعه شده در اندهداد

های ونتگاهآوری سکمیزان تاب  بیشتری در تأثیر اجتماعی سرمایۀ مختلف،در بین ابعاد  داشته وسکطح متوسط قرار 

میزان رضایت روستاییان از عملکرد » هایاند شاخصه( نشان داد1121کند. عنابستانی و همکاران )روستایی ایفا می

استفاده از مصالح جدید و بادوام برای »و « نقش نهادها در آموزش مردم در مورد حوادث مختلف»، «شورا و دهیاری

ی بخش مرکزی شهرستان فاروج داشته اثر را در تاب آوری روستاها نیترشیب« پیشگیری از اثرات مخرب حوادث

 .است

به این نتیجه دست یافتند نواحی روستایی شهرستان زرین دشت در ( در پژوهش خود 1121شایان و همکاران )

وط ببه شاخص اقتصادی مر آناجتماعی و کمترین  رمایۀسآوری به های تابکه بیشترین اثرگذاری در بین شاخص

دهستان  در هاآوری سکونتگاههای چهارگانه بر تابشاخص تأثیربررسی ( با 1122زاده و ایستگلدی )حاجیاست. 

نهادی به ترتیب بیشترین و کمترین  -های اقتصکادی و مدیریتیشکاخص اندکرده مشکخص حومۀ شکهرسکتان لامرد

آوری بررسککی میزان تاببا  (1125نوروزی ) های روسککتایی دارند.آوری سکککونتگاهرا در میزان تاب تأثیرضککریب 

وری در سطح تاب آ اندهدر برابر مخاطرات محیطی نشان داد شهرستان بروجن بخش بلداجی های روستاییسکونتگاه

بعد اجتماعی و کالبدی در حد مطلوب، در بعد اقتصادی در حد متوسط و در بعد مدیریتی در سطح نامطلوب قرار 

 دارد.

در پژوهش خود به ارا ه راهبردهای افزایش تاب آوری جوامع روستایی در برابر سیلاب  (1122)رضا ی میرقا د 

در میان  و هستندآوری دارای وضعیت کم تاب حتی شهرستان لالی دهستان یکه روستاها ه استنشان داد و پردازدمی

ترین راهکارهای افزایش همافزایش آگاهی سکککاکنین از م وچهکار بعد مورد مطالعه، وضکککعیت سکککرمایه اجتماعی 

آوری جامعه روستایی در اسکاتلند بررسی تاب با( 9511) 1سی رات .جوامع روستایی در برابر سیل استآوری تاب

استفاده از روش  ( با9514) 9ترین عامل تاب آوری اسکت. بنکه سکرمایه اجتماعی مهم ه اسکتبه این نتیجه رسکید

های شاخص که ثبات جمعیت وه روستاهای استرالیا در برابر سیل به این نتیجه رسیدآوری بررسی تاب بااکتشکافی 

                                                             
1 Skerratt 

2 Boon 
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بررسی تاب  به (9511) 1ترین عوامل تاب آوری در مناطق روستایی هستند. کوکس و هلمناجتماعی و اقتصادی مهم

 زمینه به. در این دنپردازآوری روسکککتایی میآوری در مقکابکل مخکاطرات اجتماعات روسکککتایی و شکککاخص تاب

ریزی تاب آوری و رویکرد اجتماعی به شهروندان در برنامهمشارکت  کارگیریبهبر ارزش  تأکید مانندی یهاشاخص

ها و خدمات، موضوعات حکمرانی و اداری، کیفیت و در دسترس بودن منابع محلی، کارشناسی، مهارت ،تاب آوری

ی یر. آرواشاره داردریزی مدیریت اضطراری مخاطرات و برنامهموضوعات اشتغال و اقتصادی، فرهنگی، آمادگی برای 

بین وری در آبه بررسی بلایای طبیعی )طوفان، سیل، خشکسالی(، رفاه خانگی و تابدر تحقیقی ( 9511) 9و همکاران

که ریبهطو ستاار تأثیرگذب آوری بر تاار خانوی یژگیهاو ؛آنان نشان دادختند. نتایج داپرم یتناوستایی ی روهاادهخانو

طبیعی بر ات که مخاطرنتقویت کند. چنارا طبیعی ی بالیادر مقابل ب آوری نسته تااجامعه تواده و خانوی یژگیهاو

ی مددرآیع زتوو مد باالتر ت و درآتحصیال، ههزین ی کهیهاادهخانو و ؛داشتهتأثیر منفی  هزینههاار و مد خانوروی درآ

توسط د، وجوه ارسالی خررات عتبااسترسی به دند. همچنین اهدتر بووممقاطبیعی ی بر بالیاابردر  اندی داشتهمناسبتر

یش افز( در پژوهشی با عنوان تحلیل ا9511) 1سارا سکیرتکمک نماید. ب آوری نسته به تقویت تااتو اقوام و دوستان

کنش ، از وایککلع  محککماط جوککی توسککیاجرات ارککتغییت اککعملیاسکاتلند نشان داد  ستاییروجامعه آوری بتا

ی هامینهزدر ا کهتکظرفیده از ستفاو اها رتمهاد یجاا اهدافی مانندت. کسار کتدهاکی سکنوبیرت اکتفاقات و ابه خطر

( در مورد ارزیابی تاب آوری و پایداری جوامع 9512) 4نتایج پژوهش وانگ .باشکککدیمبسکککیار با اهمیت اری پاید

های جوامع روسکتایی همچون سازگاری با طبیعت، مشارکت و همکاری، روسکتایی در تایوان نشکان داد که ویژگی

  در افزایش تاب آوری نقش دارند. ای قبیله -ساختار قومی

های روستایی در برابر مخاطرات محیطی آوری سکونتگاهعوامل مختلفی در تاب دهدسوابق تحقیق نشان میمرور 

های روسککتایی در برابر سکککونتگاه پذیریآسککیبری جوامع و باشککند. با توجه به اهمیت موضککوع تاب آومی مؤثر

جوامع داشته باشد و همچنین عدم انجام  پذیریآسیبتواند در کاهش مخاطرات محیطی، و نقشی که تاب آوری می

قدیم تهای روستایی، پژوهش حاضر های کلیدی در ارتقاء تاب آوری سکونتگاهمطالعات منسجم در خصو  پیشران

 شود.می

 منطقه مورد مطالعه -2

از  باشد. شهرستان فریمان یکیهای روستایی شهرستان فریمان میمحدوده مورد مطالعه در این پژوهش سکونتگاه

نفر جمعیت داشته و از دو بخش مرکزی و  22551، 1121که در سال  باشدیمهای استان خراسان رضوی شهرستان

                                                             
1 Cox and Helman 

2 Arouri et al 

3 Sarah Skerratt 

4 Hwang 
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 مجموعاًو  تتشکیل شده اس قلندرآباد، سفید سنگ و سنگ بست، بالابند مان،یفر یهانام قلندرآباد و پنج دهستان به

سنگ بست، قلندرآباد، کلاته منار و براشک  مانیفر یهامنطقه رودخانه نیدر ا. ه استنسک یدارا یآباد 122 یدارا

روستا در  92و این شهرستان بر روی یک گسل فعال قرار گرفته است. روستاهای مورد مطالعه شامل  دارند انیجر

سیاری های جانی و مالی ببخش قلندرآباد هستند که طبق اعلام فرمانداری شهرستان بر اثر وقوع سیل و زلزله خسارات

درصد  155تا  45اند. طبق گزارشکات فرمانداری شکهرسکتان، در روستاهایی که زلزله به وقوع پیوسته حدود داشکته

 ییروستا یواحد مسکون 951شهرستان،  مسکن ادیکارشناسان بنلام و به علت وقوع سیل نیز طبق اع اندشدهتخریب 

هکتار از مزارع گندم و زعفران  955. همچنین است دهیدرصکد خسارت د 155تا 15 نیدام ب یمکان نگهدار 194و 

تومان  اردیلیم 11 به کینزد بطور کلی .بر اثر وقوع سکیلاب خسکارات بسکیاری وارد آمده است مانیشکهرسکتان فر

)فرمانداری شهرستان فریمان،  وارد شده است مانی، در بخش قلندرآباد فرهاجاده، هادامبه مزارع،  بر اثر سیلخسارت 

و فرمانداری  1121های روسککتاهای مورد مطالعه براسککاس سککرشککماری نفوس و مسکککن ( داده1جدول ) .(1125

 دهد. مورد مطالعه را نشان می ( موقعیت روستاهای1اند. همچنین شکل )شهرستان ذکر شده

 

 هاروستاهای مورد مطالعه و اطلاعات جمعیتی آن -9جدول 
 نوع مخاطره خانوار جمعیت کل روستا نوع مخاطره خانوار جمعیت کل روستا

 سیل 41 115 صومعه بزرگ سیل 15 955 اره کمر

 سیل 41 115 طرازخاکی سیل 15 22 تلخ

 زلزله 11 199 کارغش علیا زلزله 12 912 الغور

 سیل 11 111 کاریزبداق سیل 11 911 برات اباد

 زلزله 119 1591 کاریزحاج محمدجان سیل و تگرگ 11 129 تلگرد

 سیل 45 111 کاریزسوخته دولت اباد زلزله 12 115 چشمه گنده

 سیل 551 1119 کته شمشیرسفلی سیل 54 925 چهارتکاب

 سیل 441 1122 کته شمشیرعلیا سیل 14 191 حسن بلبل

 سیل 12 199 کلاته رحمان سیل و تگرگ 122 1415 حسین اباد رخنه 

 سیل 15 22 گل شیخ زلزله 15 951 دوقلعه براشک

 سیل 45 145 گلستان زلزله 11 194 رزمگاه علیا

 سیل 95 24 لوشاب قلندراباد سیل  49 145 سنگ نقره

 زلزله 15 191 محمداباد سیل 92 159 سیاه سنگ

 سیل 15 119 مزاربی ابه زلزله 14 19 زرد کمر

  سیل 49 141 نهسک

 .1122. فرمانداری شهرستان فریمان، 1122مأخذ: مرکز آمار ایران، 
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 معرفی محدودۀ مورد مطالعه  -9شکل 

 هاروشمواد و  -9

، تحلیلی و پژوهیآیندهتحقیق حکاضکککر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، براسکککاس روش جدید علم 

، روشی روش تحلیل ساختاریهای کمی و کیفی انجام گرفته است. ترکیبی از مدل کارگیریبهساختاری است که با 

ود. رهای گسترده و دارای ابعاد متعدد به کار میاسکت که برای تحلیل روابط بین متغیرها به خصکو  در سکیستم

ای هشده است این روش به یکی از روش موجبهای کمی ر دادههای کیفی در کناپتانسیل این روش استفاده از داده

 مؤثرترین عوامل پژوهی، مهمپژوهش حاضر با رویکرد آیندهلذا (. 1129پژوهی تبدیل شود )ربانی، پرکاربرد در آینده

های روسکتایی در برابر مخاطرات محیطی شکهرسکتان فریمان را شناسایی و میزان و بر ارتقاء تاب آوری سککونتگاه

ا هکند. بر این اسکاس از فن دلفی برای شناسایی متغیرها و شاخصی این عوامل را بررسکی میگذارتأثیرچگونگی 

عوامل  ۀدر زمین شدهمنتشر پژوهشی -آوری متغیرها از مقالات علمیبرای جمعستفاده شده است. در این راستا ابتدا ا

و با  نیمه ساختاریافته طراحی سکپس پرسشنامۀآوری در برابر مخاطرات محیطی اسکتفاده شکد. بر افزایش تاب مؤثر

کارشناسان متخصص و خبره در زمینه پژوهش مورد نظر -استفاده از روش دلفی در چند مرحله بین خبرگان منتخب 

 توزیع گردید.  -و مدیران روستایی

گیری هدفمند اسکتفاده شکده است. اساس به کاربردن ر انتخاب آگاهانۀ شکرکت کنندگان، از روش نمونهمنظوبه

روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب گروهی از خبرگان است که بررسی عمیق یا فهمی کلی نسبت به ماهیت پرسش 
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نفر از  92نفر که شامل  15ر براین اساس، جامعۀ آماری پژوهش حاض (.9552، 1)نئومن نامۀ پژوهش داشکته باشکند

 2نفر از اساتید دانشگاهی و  5نفر دیگر نیز شامل  91دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مورد مطالعه و 

نفر از کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان  1نفر دانشکجویان دکتری و متخصص در حوزه مورد مطالعه، 

 . باشندیمنفر کارشناسان فرمانداری شهرستان  1رضوی و 

ور است محپژوهی به کاررفته در این پژوهش، روش تحلیل اثرات متقاطع است. این روش، روشی خبرهروش آینده

 et al., 2003)ات متقابل در ماتریس استوار است تأثیرآید. بنیان اصلی روش بر تحلیل یج کمی از آن به دست میکه نتا

Godet .) در فن تحلیل اثرات متقاطع، رویدادها، حوادث و روندها به مثابه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و از

ردد گن )در سطر ستون( احتمالات پدیده در آینده ترسیم میطریق بررسی خروجی )دوبه دو( متغیرهای مؤثر یا پیشرا

افزار جهت انجام محاسبات پیچیدۀ ماتریس شود. این نرممک استفاده میافزار میک(. در این روش از نرم1154)لطیفیان، 

دد صفر به ع شود.تحلیل اثرات متقاطع طراحی شده است. میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می

و در « زیاد تأثیر»به منزلۀ  1، عدد «متوسط تأثیر»، عدد دو به منزلۀ «ضعیف تأثیر»، عدد یک به منزلۀ «تأثیرعدم »منزلۀ 

متغیر باشد،  n( به منزلۀ وجود رابطۀ بالقوه بین متغیرهاست؛ بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده pنهایت حرف )

بنابراین برای رسیدن به هدف پژوهش با استفاده ؛ (1151)زالی،  دیآیمغیرها به دست ط بین متاز رواب n×nیک ماتریس 

تنظیمی در اختیار دهیاران و کارشناسان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا در  نگاری پرسشنامهاز رویکرد آینده

 ها )مستقیم وپذیری آنتأثیری و گذارتأثیر(، متغیرها را بر مبنای میزان Micmacچارچوب ماتریس اثرات متقاطع )

د و آزمون گردی دییتأروایی پرسشنامه بوسیله کارشناسان  همچنین تکمیل نمایند. 1تا  5غیرمستقیم( با اعدادی در طیف 

 شدگی کافیای از مطلوبیت و بهینههای آماری با دوبار چرخش دادهنامۀ پژوهش براساس شاخصپایایی پرسش

 (. 9های آن است )جدول ده که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه و پاسخبرخوردار بو

 

 درجه مطلوبیت و بهینه شدگی ماتریس -2جدول 
 تأثیرپذیری تأثیرگذاری چرخش

1 25% 29% 

9 155% 155% 

 

 

روسکتایی در برابر مخاطرات محیطی را نشکان  یهاسککونتگاهبر ارتقاء تاب آوری  مؤثر( عوامل اولیه 1جدول )

 دهد.می

 

                                                             
1 Neuman 
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 روستایی در برابر مخاطرات محیطی هایسکونتگاهبر ارتقاء تاب آوری  مؤثرعوامل اولیه  -9جدول 

 هاشاخص ابعاد

دی
صا
اقت

 

 -میزان استفاده مردم از حمایت مالی اقوام و خویشان خارج از روستا -های ناشی از بحرانافزایش توانمندی مالی مردم برای جبران خسارت
افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی  -افزایش قدرت پس انداز مردم -افزایش مهارت در رشته یا شغل دیگر به غیر از شغل خود

تشویق  -افزایش توانایی بازیابی شغل مناسب بعد از وقوع بحران -از مخاطرات سیب دیدگانآاعطای اعتبارات و وام به  -به اقتصاد روستاییان
 و نوسازی مساکن سازیمقاومها و اعتبارات جهت مردم به استفاده از وام

گی
رهن
ی ف
ماع
جت
ا

 

شخصی برای چشم پوشی از منافع  -سیب حوادث غیرمترقبهآبالا بردن همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات برای کاهش 
-وجود شبکه -پذیریسیبآهای محلی برای کاهش مشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و مقام -رعایت سرمایه اجتماعی مصالح جامعه

طح ارتقای س -گیری از آنتوجه به دانش بومی و بهره -های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحران و امدادرسانی در منطقه
مشارکت با نهادهای محلی در بازسازی و ساخت مساکن  -اگاهی عمومی روستاییان نسبت به شرایط اقلیمی منطقه و خطرات پیش رو

 آموزش -مقابله با وقوع حوادث یهاراهسازی مردم از آگاه -سازی مردم از تناوب زمانی وقوع حوادثآگاه -دروقوع مخاطرات دهیدبیآس
های هلال عضویت در پایگاه -موزشی مقابله با حوادثآهای برگزاری و تشویق به شرکت در برنامه -مردم جهت ساخت وسازهای مقاوم

 های مردمی.احمر و بسیج  و تشکل

تی
یری
مد

 

مد آه تضمین درهای مختلف از جمله پوشش خدمات درمانی روستاییان، بیمه محصولات کشاورزی، بیمای در جنبهایجاد پوشش بیمه
ها و ایگاه سازمانتبیین ج -اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط مدیریت محلی -سوزی، زلزلهروستاییان بیمه آتش

ذاری گلامتآمیز و عهای مخاطرهاستفاده از ابزارهای اطلاعاتی )تهیه نقشه کانون -نهادهای درگیر در مدیریت بحران نواحی روستایی کشور
ربط های ذیدر مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها توسط سازمان GISاستفاده از  -ربطفیزیکی آن بر روی زمین از سوی نهادهای ذی

سازی مخاطرات از جمله سیل برای ایجاد مکان یابی برای انتقال روستاهای در معرض خطر، شبیه -خیز در روستاهابندی مناطق لرزه)پهنه
آموزش و اجرای مانور توسط  -نقش دهیاری و شوراها برای نوسازی روستا -(مات حفاظتی و تعیین نقاط امن برای اسکان اضطراریاقدا

 های دولتیدستگاه

نی
انو
و ق
ی 
هاد
ن

 

مادگی فنی برای اهای مالی یا وجود مشوق -های قانونی )قوانین ساخت و ساز ...( در جهت پیشگیری از بحرانپایبندی مردم به دستورالعمل
ها و نهادها در عملکرد سازمان -پذیری نهادهاسازی و نوسازی مسکن و مسئولیتهای ذی ربط در مورد مقاوماز طریق مشارکت با سازمان

تی ولهای دپذیری سازمانمسئولیت -های لازم به مردم برای واکنش مناسب و سریع در هنگام وقوع حوادث )سیل و زلزله(جهت ارا ه اموزش
های کاهش برورکراسی -رسانی در زمان وقوع مخاطرههماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک -و نهادی محلی

 -های محلی( جهت آماده ساز مردم قبل از وقوع حوادثریز )مانند انجمنهای برنامهوجود سازمان -ترعیسراداری جهت امدادرسانی هر چه 
 ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز بهداشت و بهزیستیندسترسی به سازما

دی
کالب
 و 
طی
حی
م

 

 -استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادث -بیمه کردن واحدهای مسکونی و رضایت از هزینه پرداختی
های شنی و سدهای کوچک، های دفاعی )مثل سیل بند، تپهوجود سازه -مهندسینسازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مقاوم

وجود بناهای مستحکم  -موانع طبیعی و دست ساز( در محدوده روستا در مواقعی مانند سیل، ریزش سنگ و حرکت خاک دامنه به پایین
 محکم( جهت استفاده در زمان خطر در روستا )مانند مسجد، مدرسه، خانه و مراکز بهداشت

تی
اخ
رس
زی

 

تلفنی و  دسترسی به ارتباطات -کشی، برق، گازب لولهآدسترسی به امکانات زیرساختی  -دسترسی به بیمارستان در زمان وقوع مخاطرات
ونقل دسترسی به وسایل حمل -های اصلی و فرعی در هنکام و بعد از وقوع حوادثکیفیت و کمیت راه -مراکز درمانی بعد از حوادث

 جمعی مصا بهای اطلاع رسانی در زمینه های اطلاع رسانی )توسعه شبکهریزی و توسعه شبکهبرنامه -در صورت بروز حوادث عمومی
 خطرات و حوادث غیرمترقبه روستایی(.

، حاجی زاده و 1155، ایمانی و عمران زاده، 1121، سجاسی و صادقلو 1121، شکری فیروزجاه، 1121مأخذ: شایان و همکاران. 
، پورطاهری و 1125، صالحی و همکاران، 1125، رفعییان و همکاران، 1125، نوروزی، 1122، ویسی وهمکاران، 1122ایستگلدی، 
 .et al, 2015 Arouri ،Vasquez leon, 2003 .Manyena, 2014 .Godschalk, 2003،1121، افتخاری و همکاران، 1129همکاران، 
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 نتایج  -4

 سیستمتحلیل کلی محیط  -4-9

های روستایی در برابر مخاطرات محیطی پیامدهای بسیاری برای جوامع پذیری سکونتگاهبا توجه به اینکه آسیب

های روستایی در برابر مخاطرات بر ارتقای تاب اوری سکونتگاه مؤثرروسکتایی دارد، لذا ضکروری اسکت تا عوامل 

لذا برای  .پذیری جانی و مالی در برابر مخاطرات کاهش یابدآسیببا اتخاذ تصمیمات بهینه محیطی شناسایی شوند تا 

بر  مؤثرمتغیر در شش حوزه به عنوان عوامل  42رسیدن به این هدف، پس از مطالعات اسنادی و مرور مبانی نظری 

های روسککتایی در برابر مخاطرات محیطی شککناسککایی و با روش تحلیل اثرات متقابل/ ارتقاء تاب آوری سکککونتگاه

تحلیل شدند. براساس تعداد متغیرها، ابعاد  گذارتأثیراستخراج عوامل اصلی  برای MICMAC اری با نرم افزارساخت

نشان  MICMACهای حاصل از خروجی نرم افزار در شکش حوزه مختلف تنظیم شده است. یافته 42×42ماتریس 

 رابطه قابل ارزیابی در 1111مجموع درصد است. از  21/21دهد تعداد تکرارها دوبار و درجه پرشدگی ماتریس می

رابطه عدد سه بوده است. این  212رابطه عدد دو و  121رابطه عدد یک،  919رابطه عدد صکفر،  144این ماتریس، 

نتایج بیانگر آن اسکت که تعداد روابط با شکدت زیاد، درصد بیشتری را به خود اختصا  داده است. پس از تحلیل 

های روستایی مورد مطالعه، به تحلیل میزان اثرگذاری و خاطرات محیطی در سکونتگاهآوری در برابر مسکیستم تاب

 (.4شود )جدول اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم عوامل پرداخته می
 

 ماتریس اثرات متقابل هایدادهتحلیل اولیه  -4جدول 
 هاارزش اطلاعات ماتریس

 42×42 اندازه ماتریس

 9 یادادهتعداد تکرار 

 144 (تأثیرتعداد صفرها )بدون 

 919 )اثرگذاری ضعیف( هاکیتعداد 

 121 تعداد دوها )اثرگذاری متوسط(

 212 )اثرگذاری بسیار زیاد( هاسهتعداد 

 1111 جمع

 21/21 شاخص پرشدگی

 .1122های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 پذیری متغیرهاتأثیری و گذارتأثیرارزیابی پلان  -4-2

در حوزه روش  کند.متغیرها در صفحه پراکندگی، وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم را تعیین مینحوه پراکنش 

ار اپایدنهای پایدار و دو نوع از پراکنش تعریف شده است که به سیستم MICMACتحلیل اثرات متقابل با نرم افزار 
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یعنی برخی متغیرها دارای  _است انگلیسی Lهای پایدار پراکنش متغیرها به صورت معروف هستند. در سیستم

های ر از سیستمتهای ناپایدار وضعیت پیچیدهپذیری بالا هستند. در مقابل در سیستمتأثیری بالا و برخی دارای گذارتأثیر

پایدار است. در این سیستم، متغیرها در حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در بیشتر مواقع حالت 

ماید. با ندهند که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل میپذیری را نشان میتأثیری و گذارثیرتأبینابینی از 

تواند راهنمای گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد هایی ترسیم شده است که میاین حال در این سیستم نیز راه

(Godet, et al., 2003)  روستایی  هایبر ارتقاء تاب آوری سکونتگاه مؤثروضعیت توزیع و پراکنش متغیرهای  (.9)شکل

در برابر مخاطرات محیطی در صفحه پراکندگی حاکی از آن است، وضعیت سیستم ناپایدار است، بطوریکه بیشتر 

ات غیرمستقیم رتأثیتقیم و ات مستأثیرند، تأثیراند. متغیرها دارای دو نوع متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده

 شود.که در ادامه به آنها پرداخته می
 

 
 پایداری و ناپایداری سیستم -2شکل 

 .1125عرفانی و چراغخانی، مأخذ: 

 

پلان  به بررسی مؤثرها و عوامل کلیدی جهت تحلیل کلی محیط سکیسکتم و در نهایت برای شکناسکایی پیشران

ود. با توجه شبندی و میزان جابجایی متغیرها پرداخته میهمچنین به بررسی رتبهپذیری متغیرها و تأثیری و گذارتأثیر

، متغیرهای دووجهی، متغیرهای تنظیمی، گذارتأثیرنوع متغیر شککامل: متغیرهای  1به وضککعیت ناپایداری سککیسککتم، 

 .اندشدهح تشریپذیر و متغیرهای مستقل در این سیستم قابل شناسایی هستند که در جداول زیر تأثیرمتغیرهای 
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ن ی در روابط بیگذارتأثیراند و نقش این متغیرها درسککمت شککمال غربی نمودار واقع شککده :گذارتأثیرمتغیرها 

های روستایی در برابر کنند و نقش مهمی در افزایش تاب آوری سککونتگاهها ایجاد میها و دیگر شکاخصپیشکران

 ( آورده شده است. 1ول )کنند. این متغیرها در جدمخاطرات محیطی ایفا می
 

 MICMACمنتج از خروجی  گذارتأثیرطبقه بندی متغیرهای  -5جدول
 متغیرها طبقه بندی

 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا  محیطی کالبدی

 اقتصادی
افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد  -دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به 

 روستاییان

 مدیریتی

اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط  -دولتی و نهادی محلی یهاسازمانمسئولیت پذیری 

استفاده از  -ذی ربط یهاسازمانسط در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها تو GISاستفاده از   -مدیریت محلی

 ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط

 اجتماعی
بالا بردن همکاری و همگرایی  -پذیریآسیبمحلی برای کاهش  یهامقاممشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و 

 مردم در حین وقوع مخاطرات

 

هکا در ارتقاء تاب آوری ترین شکککاخصگکذارتکأثیراین متغیرهکا مهمترین و  متغیرهاای دووجهی )راهبردی(:

ستند و هر پذیری زیاد هتأثیری و گذارتأثیرباشند. این متغیرها دارای دوویژگی مشترک های روستایی میسککونتگاه

و هم نقش  گذارتأثیرتغیری بر روی این متغیرها در سایر متغیرها نیز واکنش و تغییر ایجاد خواهد کرد؛ لذا هم نقش م

های روسککتایی در برابر مخاطرات محیطی دارند. این متغیرها به دو دسککته پذیر در ارتقاء تاب آوری سکککونتگاهتأثیر

که  دشونیمری شمال شرقی( تقسیم طمتغیرهای ریسک )اطراف خط قطری ناحیه شمال شرقی( و هدف )زیرناحیه ق

  ( آورده شده است.1به شرح جدول )
 

 MICMACطبقه بندی متغیرهای دووجهی منتج از خروجی  -6 جدول
 متغیرهای هدف متغیرهای ریسک طبقه بندی

 محیطی کالبدی
مسکونی با مشاوره معماران محلی و سازی واحدهای مقاوم

 مهندسین

مسکونی و رضایت از دن واحدهای بیمه کر

 هزینه پرداختی

 - از وقوع بحرانافزایش توانایی بازیابی شغل مناسب بعد  اقتصادی

 مدیریتی

 هاازمانستبیین جایگاه  -های مختلفای در جنبهایجاد پوشش بیمه

 -و نهادهای درگیر در مدیریت بحران نواحی روستایی کشور 

 دولتی یهادستگاهآموزش و اجرای مانور توسط 

- 

 قانونی نهادی
هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک 

ها برای دسترسی به سازمان -ر زمان وقوع مخاطرهرسانی د

های اداری جهت امداد کاهش برورکراسی

های وجود سازمان -ترعیسررسانی هر چه 
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 متغیرهای هدف متغیرهای ریسک طبقه بندی

مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز بهداشت و 

 بهزیستی

محلی( جهت  یهاانجمنبرنامه ریز )مانند 

 -آماده ساز مردم قبل از وقوع حوادث

 - زیرساختی
دسترسی به ارتباطات تلفنی و مراکز درمانی 

 بعد از حوادث

 اجتماعی
آموزش مردم  -های مقابله با وقوع حوادثسازی مردم از راهآگاه

 جهت ساخت وسازهای مقاوم
- 

 

وعی از روابط بین دیگر هستند و به ن گذارتأثیرپذیر و کمترتأثیراین متغیرها بیشکتر  پذیر یا نتیجه:تأثیرمتغیرهای 

 (.2)جدول  اندشدهاین متغیرها در ناحیه جنوب شرقی واقع  .رندیپذیم تأثیرهای کلیدی و متغیرها پیشران
 

 MICMACپذیر منتج از خروجی تأثیرطبقه بندی متغیرهای  -7جدول
 متغیرها طبقه بندی

 محیطی کالبدی
های دفاعی در محدوده روستا وجود سازه -برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادثاستفاده از مصالح جدید و بادوام 

 در مواقعی مانند سیل، ریزش سنگ و حرکت خاک دامنه به پایین

 قانونی یهادستورالعملپایبندی مردم به  قانونی و نهادی

 اجتماعی
ای هبرگزاری و تشویق به شرکت در برنامهچشم پوشی از منافع شخصی برای رعایت سرمایه اجتماعی مصالح جامعه 

 های مردمیاحمر و بسیج  و تشکل هلالهای عضویت در پایگاه -اموزشی مقابله با حوادث

 زیرساختی

دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی در صورت بروز  -لوله کشی، برق، گاز  آبدسترسی به امکانات زیرساختی 

 جمعی مصا بهای اطلاع رسانی در زمینه های اطلاع رسانی )توسعه شبکهبرنامه ریزی و توسعه شبکه -حوادث

 م و بعد از وقوع حوادثفرعی در هنگا های اصلی وکیفیت و کمیت راه -خطرات و حوادث غیرمترقبه روستایی

 

 مهماین متغیرها در قسمت جنوب غربی نمودار هستند و فاقد نقش کلیدی و  متغیرهای مستقل یا هدایت کننده:

. تآنها را نادیده گرف در ارتقاء تاب آوری سکککونتگاه روسککتایی در برابر مخاطرات محیطی هسککتند ولی نباید کاملاً

 .دهدیماین متغیرها را نشان ( 5) جدول
 

 MICMACطبقه بندی متغیرهای مستقل منتج از خروجی  -8جدول
 متغیرها طبقه بندی

 روستا نقش دهیاری و شوراها برای نوسازی مدیریتی

 اقتصادی

 -افزایش قدرت پس انداز مردم -سازی و نوسازی مساکنها و اعتبارات جهت مقاومتشویق مردم به استفاده از وام

های افزایش حمایت مالی نهادها و سازمان -میزان استفاده مردم از حمایت مالی اقوام و خویشان خارج از روستا

 دولتی و محلی از آسیب دیدگان

 اجتماعی
های مردم نهاد مرتبط با مدیریت های اجتماعی و سازمانوجود شبکه -توجه به دانش بومی و بهره گیری از آن

 های مردمیاحمر و بسیج  و تشکل هلالهای عضویت در پایگاه -بحران
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نظیم روابط تترین نقش را در این متغیرها در نزدیکی مرکز نمودار قرار دارند و بیشترین و مهم متغیرهای تنظیمی:

ظ تعادل توانند با حفبین متغیرها برای ارتقاء تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات محیطی دارند. این متغیرها می

ی های روستایی در برابر مخاطرات محیطها، کمک بسیاری به ارتقاء تاب آوری سکونتگاهفضایی بین دیگر شاخص

 ( آورده شده است.2ام برده به تفکیک در جدول )در آینده داشته باشند. تمامی متغیرهای ن
 

 MICMACبندی متغیرهای تنظیمی منتج از خروجی طبقه -1 جدول
 متغیرها طبقه بندی

 اقتصادی
-افزایش توانمندی مالی مردم برای جبران خسارت -افزایش مهارت در رشته یا شغل دیگر به غیر از شغل خود

 های ناشی از بحران

 قانونی نهادی

و  سازیمقاومهای ذی ربط در مورد های مالی یا فنی برای امادگی از طریق مشارکت با سازمانوجود مشوق

لازم به مردم برای واکنش مناسب و  یهاآموزشها و نهادها جهت ارا ه عملکرد سازمان -نوسازی مسکن

 سریع در هنگام وقوع حوادث

 مخاطراتدسترسی به بیمارستان در زمان وقوع  زیرساختی

 اجتماعی
مردم از  سازیآگاه -ارتقای سطح اگاهی عمومی روستاییان نسبت به شرایط اقلیمی منطقه و خطرات پیش رو

 سیب دیدهآمشارکت نهادهای محلی در بازسازی و ساخت مساکن  -تناوب زمانی وقوع حوادث

 

 پذیری مستقیم متغیرهاتأثیری و گذارتأثیرارزیابی  -4-9

که  ونهگهمانک سنجش شد و مات متغیرها، هرکدام از روابط متغیرها به وسیله نرم افزار میکیرتأثجهت تحلیل 

 ات مستقیم متغیرها بریکدیگر به دست آمده است. تأثیرقابل مشاهده است میزان و درجه  (15) در جدول

با  (So1« )حین وقوع مخاطراتبالا بردن همکاری و همگرایی مردم در »متغیرهای توان گفت می هابر مبنای یافته

مشارکت میان جوامع، » و 155( با امتیاز Leg4« )محلی های دولتی و نهادهایپذیری سازمانمسکئولیت»، 115امتیاز 

ی گذارتأثیردارای بیشترین ضریب  151با امتیاز ( So3« )پذیریآسیبمحلی برای کاهش های بخش خصوصی و مقام

د روستا در مواقعی مانن های دفاعی در محدودۀوجود سکازه»ی به گذارتأثیرکمترین میزان  و ندابر دیگر متغیرها بوده

و  های هلال احمر و بسیجعضویت در پایگاه»و  25( با امتیاز En4« )سیل، ریزش سنگ و حرکت خاک دامنه به پایین

 اختصا  دارد.  21( با امتیاز So12« )های مردمیتشکل

، 119با امتیاز  (En3) «سازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسینمقاوم»همچنین، متغیرهای 

ها و نهادهای تبیین جایگاه سازمان»و 111با امتیاز ( Ba3) «دسترسی به ارتباطات تلفنی و مراکز درمانی بعد از حوادث»

بیشترین میزان اثرپذیری از دیگر متغیرها دارای  152با امتیاز ( Ma3) «درگیر در مدیریت بحران نواحی روستایی کشور

 .اندبوده



 151                    ...           یآور مؤثر در ارتقاء تاب یدیکل یها شرانیپ لیو تحل ییشناسا                               نهم سال

    
دهد، متغیرهای اجتماعی بیشکککترین پذیری در هر یک از عوامل نشکککان میتأثیرو  گذارتأثیرمجموع متغیرهکای 

 -حیطیم روستایی در برابر مخاطرات محیطی دارند و متغیرهایهای آوری سککونتگاهی را بر افزایش تابگذارتأثیر

ی گذارتأثیرغم رنکته قابل توجه اینکه متغیرهای بخش اجتماعی علی ؛ واندی را داشتهگذارتأثیرکالبدی کمترین میزان 

 پذیری بسیار بالایی نیز برخوردار است.تأثیربسیار بالا از 
 

 ات مستقیم متغیرها بر یکدیگرتأثیرمیزان  – 91جدول 
علامت 

 اختصاری
 متغیرها

 (MDIمستقیم )

 اثرپذیری اثرگذاری

Ba1 51 21 دسترسی به بیمارستان در زمان وقوع مخاطرات 

Ba2  24 55 لوله کشی، برق، گاز آبدسترسی به امکانات زیرساختی 

Ba3 111 55 دسترسی به ارتباطات تلفنی و مراکز درمانی بعد از حوادث 

Ba4  29 21 اصلی وفرعی در هنکام و بعد از وقوع حوادث یهاراهکیفیت و کمیت 

Ba5 22 21 دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی در صورت بروز حوادث 

Ba6 
 جمعی مصا باطلاع رسانی در زمینه  یهاشبکهاطلاع رسانی )توسعه  یهاشبکهبرنامه ریزی و توسعه 

 (خطرات و حوادث غیرمترقبه روستایی
29 22 

 112 422 زیرساختیجمع عوامل 

Eco1  24 29 ناشی از بحران یهاخسارتافزایش توانمندی مالی مردم برای جبران 

Eco2  21 24 دولتی و محلی از آسیب دیدگان یهاسازمانافزایش حمایت مالی نهادها و 

Eco3 21 21 میزان استفاده مردم از حمایت مالی اقوام و خویشان خارج از روستا 

Eco4  25 52 مهارت در رشته یا شغل دیگر به غیر از شغل خودافزایش 

Eco5 29 24 افزایش قدرت پس انداز مردم 

Eco6 21 25 افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستاییان 

Eco7  15 151 دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به 

Eco8  159 25 مناسب بعد از وقوع بحرانافزایش توانایی بازیابی شغل 

Eco9  24 51 و نوسازی مساکن سازیمقاومو اعتبارات جهت  هاوامتشویق مردم به استفاده از 

 152 511 جمع عوامل اقتصادی

En1 151 21 بیمه کردن واحدهای مسکونی و رضایت از هزینه پرداختی 

En2 25 51 اثرات مخرب حوادث استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیشگیری از 

En3 119 25 واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسین سازیمقاوم 

En4  21 25 دفاعی در محدوده روستا در مواقعی مانند سیل، ریزش سنگ و حرکت خاک دامنه به پایین یهاسازهوجود 

En5 151 151 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا 

 421 442 کالبدی-جمع عوامل محیطی

Leg1  21 54 قانونی یهادستورالعملپایبندی مردم به 
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علامت 

 اختصاری
 متغیرها

 (MDIمستقیم )

 اثرپذیری اثرگذاری

Leg2 
و  سازیمقاومذی ربط در مورد  یهاسازمانمالی یا فنی برای امادگی از طریق مشارکت با  یهامشوقوجود 

 نوسازی مسکن
21 52 

Leg3 
لازم به مردم برای واکنش مناسب و سریع در هنگام  یهاآموزشو نهادها در جهت ارا ه  هاسازمانعملکرد 

 وقوع حوادث
51 11 

Leg4  21 155 دولتی و نهادی محلی یهاسازمانمسئولیت پذیری 

Leg5 151 151 هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک رسانی در زمان وقوع مخاطره 

Leg6  22 24 ترعیسرکاهش برورکراسی های اداری جهت امداد رسانی هر چه 

Leg7  151 25 محلی( جهت آماده ساز مردم قبل از وقوع حوادث یهاانجمنبرنامه ریز )مانند  یهاسازمانوجود 

Leg8  21 21 برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز بهداشت و بهزیستی هاسازماندسترسی به 

 211 241 قانونی -جمع عوامل نهادی 

Ma1  21 21 مختلف یهاجنبهدر  یامهیبایجاد پوشش 

Ma2 151 151 اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط مدیریت محلی 

Ma3  152 21 و نهادهای درگیر در مدیریت بحران نواحی روستایی کشور هاسازمانتبیین جایگاه 

Ma4 19 21 استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط 

Ma5  استفاده ازGIS 11 25 های ذی ربطدر مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها توسط سازمان 

Ma6 21 22 نقش دهیاری و شوراها برای نوسازی روستا 

Ma7 29 29 های دولتیآموزش و اجرای مانور توسط دستگاه 

 122 115 عوامل مدیریتیجمع 

So1 21 115 بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات 

So2 25 54 چشم پوشی از منافع شخصی برای رعایت سرمایه اجتماعی مصالح جامعه 

So3 21 151 پذیریآسیبهای محلی برای کاهش مشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و مقام 

So4 151 29 اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحرانهای وجود شبکه 

So5 51 29 گیری از آنتوجه به دانش بومی و بهره 

So6 54 52 ارتقای سطح اگاهی عمومی روستاییان نسبت به شرایط اقلیمی منطقه و خطرات پیش رو 

So7  21 25 دیده بیآسمشارکت نهادهای محلی در بازسازی و ساخت مساکن 

So8 52 21 مردم از تناوب زمانی وقوع حوادث سازیآگاه 

So9 51 25 های مقابله با وقوع حوادثمردم از راه سازیآگاه 

So10 51 21 وسازهای مقاومآموزش مردم جهت ساخت 

So11 154 51 های اموزشی مقابله با حوادثبرگزاری و تشویق به شرکت در برنامه 

So12 21 21 های مردمیو تشکل احمر و بسیج هلال هایعضویت در پایگاه 

 1559 1514 جمع عوامل اجتماعی
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 پذیریتأثیری و گذارتأثیرنقشه پراکندگی متغیرهای مستقیم در محور  -9شکل 

 

ن گراف ها بر یکدیگر است. ایآنتأثیردهنده روابط متغیرها و چگونگی گراف اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم نشان

بی است که انتهای خط با یک پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت اثرگذاری متغیر است. آدربرگیرنده خطوط قرمز و 

اثرگذاری شدید عوامل بر یکدیگر است و خطوط آبی، با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط  دهندۀخطوط قرمز نشان

مستقیم متغیرها را تأثیر( 4( و )1های )(.  براین اساس شکل1122اکبری همکاران، دهد )علیتا ضکعیف را نشان می

ایی در برابر تهای روسآوری سکونتگاهثباتی در سیستم تابنگر بیانگر بیها در یک رویکرد کلشکلدهد. نشکان می

 افت است.کننده سیستم قابل دریو این امر از توزیع نامطلوب عناصر تعیین مخاطرات محیطی است
 

 
 ی پژوهشنقشه روابط مستقیم میان متغیرها -4شکل 
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 پذیری غیر مستقیم متغیرهاتأثیری و گذارتأثیرارزیابی   -4-4

و غیره  5، 1، 4، 9های های حاصل از تحلیل مستقیم متغیرها، به توانجهت تحلیل اثر غیرمسکتقیم متغیرها، داده

ی روستایی هاآوری سکونتگاهتابرسانده شدند و به این صورت امکان مطالعۀ اثرات غیرمستقیم متغیرها در سیستم 

بالا بردن »ای مستقیم به متغیره مانند گونۀمیزان اثرگذاری غیرمستقیم  نیترشیب فراهم شد. در برابر مخاطرات محیطی

های دولتی و پذیری سازمانمسئولیت»، 521951 با امتیاز (So1) «حین وقوع مخاطرات همکاری و همگرایی مردم در

های محلی برای کاهش مشکارکت میان جوامع، بخش خصکوصی و مقام»، 511921با امتیاز (، Leg4) «نهادی محلی

های شبکه»های کمترین میزان اثرگذاری غیرمسکتقیم برای شکاخص، بوده اسکت. 515499( با So3) «پذیریآسکیب

های اطلاع ریزی و توسعه شبکهبرنامه»So4 (111112 ،) «های مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحراناجتماعی و سازمان

است Ba5 (125441 ) «نقل عمومی در صورت بروز حوادثودسترسی به وسایل حمل»Ba7 (111111 ،)  «رسانی

ر برابر د ییروستا هایسکونتگاه آوریتاب ستمیدر ساثرات غیرمستقیم متغیرها را ( 1( و )1های )شکل (.11)جدول 

 .دهدنشان می یطیمخاطرات مح
 

 مستقیم متغیرها بر یکدیگرات غیرتأثیرمیزان  -99جدول
علامت 

 اختصاری
 متغیر

  (MII)غیرمستقیم

 اثرپذیری اثرگذاری

Ba1 294211 299152 دسترسی به بیمارستان در زمان وقوع مخاطرات 

Ba2  129145 215111 لوله کشی، برق، گاز آبدسترسی به امکانات زیرساختی 

Ba3 512421 155412 دسترسی به ارتباطات تلفنی و مراکز درمانی بعد از حوادث 

Ba4  521545 145152 اصلی وفرعی در هنکام و بعد از وق وع حوادث یهاراهکیفیت و کمیت 

Ba5  212545 125441 حمل و نقل عمومی در صورت بروز حوادثدسترسی به وسایل 

Ba7 
جمعی  مصا باطلاع رسانی در زمینه  یهاشبکههای اطلاع رسانی )توسعه ریزی و توسعه شبکهبرنامه

 خطرات و حوادث غیرمترقبه روستایی
111111 221145 

Eco1  112111 245111 ناشی از بحران یهاخسارتافزایش توانمندی مالی مردم برای جبران 

Eco2  114199 215591 دولتی و محلی از آسیب دیدگان یهاسازمانافزایش حمایت مالی نهادها و 

Eco3 151111 291192 میزان استفاده مردم از حمایت مالی اقوام و خویشان خارج از روستا 

Eco4 192529 122145 افزایش مهارت در رشته یا شغل دیگر به غیر از شغل خود 

Eco5 554915 111225 افزایش قدرت پس انداز مردم 

Eco6 525191 222292 افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستاییان 

Eco7  412211 519159 دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به 

Eco8 559152 212442 افزایش توانایی بازیابی شغل مناسب بعد از وقوع بحران 

Eco9  154159 124125 سازی و نوسازی مساکنو اعتبارات جهت مقاوم هاوامتشویق مردم به استفاده از 

En1 592122 215151 بیمه کردن واحدهای مسکونی و رضایت از هزینه پرداختی 
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علامت 

 اختصاری
 متغیر

  (MII)غیرمستقیم

 اثرپذیری اثرگذاری

En2 251411 119151 استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادث 

En3 214419 215112 واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسین سازیمقاوم 

En4 
دفاعی در محدوده روستا در مواقعی مانند سیل، ریزش سنگ و حرکت خاک دامنه به  یهاسازهوجود 

 پایین
122222 512154 

En5 594559 591522 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا 

Leg1 211514 112151 های قانونیپایبندی مردم به دستورالعمل 

Leg2 
ذی ربط در مورد  یهاسازمانهای مالی یا فنی برای امادگی از طریق مشارکت با وجود مشوق

 و نوسازی مسکن سازیمقاوم
212295 252115 

Leg3 
برای واکنش مناسب و سریع در های لازم به مردم ها و نهادها در جهت ارا ه اموزشعملکرد سازمان

 هنگام وقوع حوادث
111112 414525 

Leg4 299155 511921 های دولتی و نهادی محلیمسئولیت پذیری سازمان 

Leg5 594921 554121 هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک رسانی در زمان وقوع مخاطره 

Leg6  215415 241911 ترعیسرکاهش برورکراسی های اداری جهت امداد رسانی هر چه 

Leg7 514514 212255 محلی( جهت آماده ساز مردم قبل از وقوع حوادث یهاانجمنریز )مانند های برنامهوجود سازمان 

Leg8 111512 211511 بهداشت و بهزیستیها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز دسترسی به سازمان 

Ma1  211545 245121 مختلف یهاجنبهدر  یامهیبایجاد پوشش 

Ma2 242291 511155 اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط مدیریت محلی 

Ma3  151111 241121 و نهادهای درگیر در مدیریت بحران نواحی روستایی کشور هاسازمانتبیین جایگاه 

Ma4 214111 211151 استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط 

Ma5  استفاده ازGIS  141141 224121 ذی ربط یهاسازماندر مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها توسط 

Ma6 155152 152515 نقش دهیاری و شوراها برای نوسازی روستا 

Ma7  111914 242511 دولتی یهادستگاهآموزش و اجرای مانور توسط 

So1 121121 521951 بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات 

So2 251191 121519 چشم پوشی از منافع شخصی برای رعایت سرمایه اجتماعی مصالح جامعه 

So3  555151 515499 پذیریآسیبمحلی برای کاهش  یهامقاممشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و 

So4 122514 111112 های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مدیریت بحرانوجود شبکه 

So5 145111 151511 گیری از آنتوجه به دانش بومی و بهره 

So6  111151 259141 پیش روارتقای سطح اگاهی عمومی روستاییان نسبت به شرایط اقلیمی منطقه و خطرات 

So7  141211 212511 دیده بیآسمشارکت نهادهای محلی در بازسازی و ساخت مساکن 

So8 124214 215141 سازی مردم از تناوب زمانی وقوع حوادثآگاه 

So9 124441 225155 مقابله با وقوع حوادث یهاراهسازی مردم از آگاه 

So10  129291 211521 مقاومآموزش مردم جهت ساخت وسازهای 

So11 212141 111511 های اموزشی مقابله با حوادثبرگزاری و تشویق به شرکت در برنامه 
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علامت 

 اختصاری
 متغیر

  (MII)غیرمستقیم

 اثرپذیری اثرگذاری

So12  211919 152541 های مردمیهلال احمر و بسیج و تشکل یهاگاهیپاعضویت در 

 

 
 پذیریتأثیری و گذارتأثیرنقشه پراکندگی متغیرهای غیرمستقیم در محور  -5شکل 

 

 
 ابط غیرمستقیم میان متغیرهای پژوهشنقشه رو -6شکل 
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 روستایی در برابر مخاطرات محیطیهای ی عوامل کلیدی مؤثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاهیانتخاب نها -4-5

ای روستایی هنتایج تحلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم، عوامل کلیدی مؤثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاه از مقایسۀ

 گونههمانی گذارتأثیر(. نیروهای پیشران کلیدی از نظر 11و  15در برابر مخاطرات محیطی به دست آمدند )جداول

ات رتأثیات مستقیم و هم تأثیرتر، هم در با اهمیت گذارتأثیرعامل کلیدی  11( قابل درک است، در 19که از جدول )

عامل اول  11دهد که تمام سی روابط غیر مستقیم عوامل مختلف نشان میغیرمستقیم وجود دارد. به عبارتی دیگر برر

و آموزش » اند. تنها عاملتکرار شکدهها آن رتبۀ ات غیر مسکتقیم با تغییری اندک درتأثیرات مسکتقیم عیناً در تأثیردر 

گاه تبیین جای»ض ی غیر مسککتقیم وجود دارد و در عوگذارتأثیرصکرفاً در « های دولتیاجرای مانور توسکط دسکتگاه

ی مستقیم وجود دارد جدول گذارتأثیردر « ها و نهادهای درگیر در مدیریت بحران نواحی روسکتایی کشورسکازمان

(19 .) 

 

 روستایی در برابر مخاطرات محیطی هایسکونتگاهبر ارتقاء تاب آوری  مؤثرعوامل کلیدی  -92جدول
 اثرگذاری غیر مستقیم اثرگذاری مستقیم

 بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات بالا بردن

 دولتی و نهادی محلی یهاسازمانمسئولیت پذیری  دولتی و نهادی محلی یهاسازمانمسئولیت پذیری 

محلی برای  یهامقاممشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و 

 پذیریآسیبکاهش 

محلی برای کاهش  یهامقاممشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و 

 پذیریآسیب

 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا
اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط مدیریت 

 محلی

اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط 

 یمدیریت محل
 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا

 دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به  دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به 

هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک 

 رسانی در زمان وقوع مخاطره

رسیدگی به موقع جهت کمک  هماهنگی میان نهادهای مختلف و

 رسانی در زمان وقوع مخاطره

 افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستاییان افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستاییان

واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و  سازیمقاوم

 مهندسین

 در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستا GISاستفاده از 

 ذی ربط یهاسازمانها توسط 

در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها توسط  GISاستفاده از 

 ذی ربط یهاسازمان
 مقابله با وقوع حوادث یهاراهمردم از  سازیآگاه

 ا مشاوره معماران محلی و مهندسینواحدهای مسکونی ب سازیمقاوم های مقابله با وقوع حوادثمردم از راه سازیآگاه

 استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط

ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال دسترسی به سازمان

 احمر، مرکز بهداشت و بهزیستی

بعد از وقوع حوادث مثل هلال ها برای مدیریت دسترسی به سازمان

 احمر، مرکز بهداشت و بهزیستی
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 اثرگذاری غیر مستقیم اثرگذاری مستقیم

 آموزش مردم جهت ساخت وسازهای مقاوم های مختلفای در جنبهایجاد پوشش بیمه

 مختلف یهاجنبهای در ایجاد پوشش بیمه وسازهای مقاومآموزش مردم جهت ساخت

 نواحیها و نهادهای درگیر در مدیریت بحران تبیین جایگاه سازمان

 روستایی کشور
 دولتی یهادستگاهآموزش و اجرای مانور توسط 

 

 بندی شدندبهاز بیشترین تا کمترین به ترتیب رت بر افزایش تاب آوری مؤثردی بندی نهایی و تعیین عوامل کلیرتبه

و هم  های اقتصکککادی، اجتماعی، محیطیعواملی هسکککتند که هم جنبهمجموعه  مؤثر. عوامل کلیدی و (11)جدول 

شوند. اگر به این عوامل توجه شود مشکلات موجود در نظام های مدیریتی و سازمانی و تاب آوری را شامل میجنبه

 ریزی جهت کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی در شهرستان فریمان رفع خواهند شد.مدیریت بحران و برنامه

 

روستایی در برابر مخاطرات  هایسکونتگاهبر ارتقاء تاب آوری  مؤثررتبه بندی عوامل کلیدی  -99جدول 

 محیطی
 کلیدی یهاشرانیپ رتبه

 بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در حین وقوع مخاطرات 1

 های دولتی و نهادی محلیپذیری سازمانمسئولیت 9

 پذیریآسیبمحلی برای کاهش  یهامقاممشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و  1

 اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و زلزله توسط مدیریت محلی 4

 وجود بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر در روستا 1

 دیدگان از مخاطرات بیآساعطای اعتبارات و وام به  1

 مخاطرههماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک رسانی در زمان وقوع  2

 افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستاییان 5

 ذی ربط یهاسازماندر مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها توسط  GISاستفاده از  2

 های مقابله با وقوع حوادثسازی مردم از راهآگاه 15

 مهندسینسازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مقاوم 11

 استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط 19

 ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز بهداشت و بهزیستیدسترسی به سازمان 11

 وسازهای مقاومآموزش مردم جهت ساخت 14

 های مختلفای در جنبهایجاد پوشش بیمه 11

 های دولتیتوسط دستگاه آموزش و اجرای مانور 11
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 نتیجه گیری -5

اهکار ترین و بهترین رمؤثرروستایی در برابر مخاطرات محیطی،  هایاز آنجایی که افزایش تاب آوری سکونتگاه

باشککد. براین اسککاس شککناسککایی عواملی که منجر به ارتقاء تاب آوری در جهت کاهش اثرات مخاطرات محیطی می

های روستایی ایران بخصو  شهرستان فریمان از مهترین مسئله است. همچنین سکونتگاهشود جوامع روستایی می

 یل و زلزلهسهای اخیر بالایی در برابر مخاطرات محیطی دارند و در سال پذیریآسیبهایی هستند که جمله سکونتگاه

کرد د مدیریت بحران به روی. براین اساس بایستی بجای رویکربه بار آورده استهای جانی و مالی بسیاری خسارت

تاب آوری روی آورده تا بتوان با مدیریت بهتر شاهد کاهش خسارات وارده باشیم. از آنجایی که افزایش تاب آوری 

براین اسکککاس توجه به رویکرد  اسکککت،عوامل بسکککیاری  تأثیرجوامع روسککتایی در برابر مخاطرات محیطی تحت 

های جانی و هایی چون مدیریت بحران در کاهش آسیبن ماندن روشیابد. همچین ناتواپژوهی ضکرورت میآینده

ارا ه  بینی آینده وپژوهی را مطرح کرده است تا با پیشمالی ناشکی از مخاطرات محیطی لزوم توجه به رویکرد آینده

آوری هکای مختلفی پیرامون تککابراهککارهکایی  بتوان  افزایش تکاب آوری را فراهم سکککاخکت. تکاکنون پژوهش

های روستایی در برابر مخاطرات محیطی صورت گرفته است. مرور مطالعات انجام شده حاکی از آن است سکونتگاه

های روسکککتایی با رویکرد بر ارتقاء تاب آوری سککککونتگاه مؤثرهای صکککورت گرفته، عوامل ککه در تمام پژوهش

ه شده است. های روستایی توجوری سکونتگاهپژوهی بررسی نشده و در واقع بیشتر به ارزیابی وضع فعلی تاب آآینده

پذیر از همدیگر بررسی شده و با توجه به این مجموعه از تأثیرو  گذارتأثیردر صکورتیکه در پژوهش حاضر عوامل 

ن اساس در برای ین پیامدها را به دنبال داشته باشد.مؤثرریزی براساس عواملی انجام شود که بهترین و روابط، برنامه

 شود.که به بررسی هریک از عوامل پرداخته میعامل به عنوان عامل کلیدی انتخاب شدند،  11ر پژوهش حاض

های دولتی و نهادی محلی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع پذیری سازمانعوامل مسئولیت

ایی های روستوری سکونتگاههای کلیدی در افزایش تاب آرسانی در زمان وقوع مخاطره، به عنوان پیشرانجهت کمک

هماهنگی بین آنان ضروری  ند تفکیک وظایف هر سازمان و نهاد وهای منسجمی مانریزیشناسایی شدند. لذا برنامه

ها جلوگیری شکود و اقدامات به موقع جهت مقابله با مخاطرات صکورت گیرد تا خسارات کاریاسکت تا از موازی

 شود. های روستایی واردکمتری بر سکونتگاه

ذیری پاند و آسیبدوام ساخته شدهدوام و کمهای روستایی از مصالح بیبا توجه به اینکه درصکد بالایی از خانه

اند در صورت عدم اتخاذ راهکارهای های پرخطر سکاخته شدهبالایی در برابر مخاطرات محیطی دارند و یا در مکان

های جبران ناپذیری به روستاها وارد در برابر مخاطرات زیانروستایی های مناسب جهت افزایش مقاومت سکونتگاه

های روسککتایی در برابر های کلیدی در افزایش تاب آوری سکککونتگاهشککود. در این پژوهش، از جمله پیشککرانمی

مخاطرات در شکهرسکتان فریمان، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روسکتا از خطر سکیل و زلزله توسط مدیریت محلی، 
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وسازهای مقاوم، ازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسین، آموزش مردم جهت ساختسمقاوم

های اساسی در افزایش تاب آوری بنابراین از جمله گام؛ وجود بناهای مسکتحکم جهت استفاده در زمان خطر است

ای هذ تدابیر لازم جهت بهبود روشخا ، اتخا طوربهعام و در منطقه مورد پژوهش  طوربههای روستایی سکونتگاه

ها و تاسیسات زیرساختی و اجرای مقررات قانونی وساز و رعایت ضوابط و مقررات ساختمان، ایمنی سازهسکاخت

های اسکان موقت در زمان بروز خطرات از اقدامات وسازهامی باشد همچنین احداث ساختمانسختگیرانه در ساخت

 باشد.کلیدی مدیریت محلی می

های های مقابله با وقوع حوادث، آموزش و اجرای مانور توسکط دستگاهسکازی مردم از راهآگاه دیگر مؤثرمل عا

تواند از طریق . آگاه ساختن مردم از مخاطرات و اینکه در زمان بروز حادثه چه اقداماتی انجام دهند، میاست دولتی

تا مردم آمادگی لازم را در برابر مخاطرات داشته  های مسئول صورت گیردآموزش و اجرای مانورها توسکط سازمان

ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث مثل هلال احمر، مرکز بهداشت و باشکند. همچنین عامل دسکترسی به سازمان

 د.های روستایی در برابر مخاطرات شناسایی شآوری سکونتگاهبهزیستی به عنوان عامل کلیدی دیگر در افزایش تاب

دیدگان از مخاطرات و در افزایش تاب آوری، اعطای اعتبارات و وام به اسککیب مؤثراز جمله عوامل اقتصککادی 

افزایش درآمدهای غیرکشکاورزی و تنوع بخشکی به اقتصاد روستاییان هستند. با توجه به اینکه شغل اکثر روستاییان 

های ر صورت بروز مخاطرات محیطی خسارتارتباط مسکتقیمی با زمین و محیط )دامداری و کشاورزی( دارد و د

شود براین اساس بایستی روستاییان به جای تک شغلی، های و ... آنان وارد میهای کشاورزی و دامبسیاری به زمین

های خود را در زمینه مشاغل دیگر نیز افزایش دهند. همچنین بایستی نهادهای مربوطه در صورت بروز حادثه مهارت

انجام  ترانآسه با بازپرداخت طولانی را در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند تا بازگشت به شرایط قبل های کم بهروام

ای از جمله بیمه محصکولات کشاورزی، بیمه تضمین درآمد روستاییان، گیرد. عامل کلیدی دیگر ایجاد پوشکش بیمه

ای هآوری سکونتگاهدر افزایش تابباشکد که نقش بسزایی بیمه آتش سکوزی، زلزله و پوشکش خدمات درمانی می

 روستایی در برابر مخاطرات محیطی دارد.

ی آن گذاری فیزیکآمیز و علامتهای مخاطره)تهیه نقشه کانون مروزه با وجود ابزارهای اطلاعاتیبا توجه به اینکه ا

اما در حال حاضر این  ؛های جبران ناپذیر مخاطرات محیطی جلوگیری نمودتوان از بروز خسارتبر روی زمین( می

مدیریت در شککود. همچنین از جمله ابزارهای دیگری که ابزارها از سککوی نهادهای ذی ربط به ندرت اسککتفاده می

توان مناطق آسیب پذیر باشد که بوسیله آن میمی GISمخاطرات طبیعی بسیار حا ز اهمیت است، استفاده از نرم افزار 

اط امن یابی نقسازی مخاطراتی از جمله سیل پرداخت و همچنین مکانبه شبیه در برابر مخاطرات را شناسایی کرد و

برای اسکان اضطراری و یا انتقال روستاهای در معرض خطر را شناسایی کرد که مجموعه این اقدامات حفاظتی نقش 

 های روستایی دارد. مهمی در افزایش تاب آوری سکونتگاه
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های مرتبط با مدیریت های سازمانبرنامهلازم است های کلیدی حاصکل از پژوهش حاضکر، پیشکرانبه ه توجبا 

اذ با اتخ شککود که های روسککتایی در برابر مخاطرات هدفمند روسککتایی در راسککتای افزایش تاب آوری سکککونتگاه

 توان به این مهم دست یافت:میزیر  مؤثرهای کارآمد و سیاست

 ها و نهادهای ذی ربط در زمان وقوع مخاطرات؛ایی با سازمانجانبه مردم روستمشارکت همه 

 نحوه  و ونددیپیمهای آموزشی با هدف آشنایی روستاییان با مخاطراتی که در منطقه به وقوع برگزاری دوره

 مواجهه با مخاطرات و داشتن آمادگی لازم برای رویارویی با این بلایا؛

 های روستایی و مخاطراتی که این جوامع را تهدید وطه به سکونتگاهنهادهای مرب جه بیشتر مدیران مسئول وتو

 های جامع و گسترده؛ریزیو انجام اقدامات و برنامه کندیم

 های ارتباطی در مناطق روستایی؛توجه به عوامل زیرساختی همچون بهبود کیفیت راه 

 ها و ...؛دسترسی این نواحی به نهادهای امدادرسان، بیمارستان 

  کافی به این بخش؛ یهابودجهدیریت بحران و اختصا  اهمیت م بیشتر مسئولین به توجه 

  استفاده از ابزارهای اطلاعاتی مانندGIS ها های خطر و جلوگیری در عدم استقرار سکونتگاهیابی پهنهدر مکان

 ها؛در آن پهنه

 سکرمایه و اعتبارات برای توسعه گذاری در مناطق دور از خطر )ارا ه زمین، وام، تخصکیص توسکعه سکرمایه

 مساکن دور از خطر خیز( مشاغل و

 گذاری، نهادسازی و های شغلی، آموزش، سرمایهبطور کلی حمایت دولت در راستای افزایش منابع، فرصت

 ختارهای حمایت سازمانی در آموزش.تقویت سا

 کتابنامه

سکایی مدیریت بحران در نواحی روسکتایی ایران. فصلنامه . راهکارهای رفع نار1155ایمانی، بهرام؛ عمران زاده، بهزاد؛ 

 .41-12(: 191)95 مسکن و محیط روستا.

 هایسکونتگاه. تحلیل فضایی تاب آوری 1125بدری، سکیدعلی؛ کریم زاده، حسکین؛ سکعدی، سیما؛ کاظمی، نسرین؛ 

(: 1)1 .ضایی مخاطرات محیطیتحلیل ف مجلهروستایی در برابر مخاطرات زلزله، مطالعه موردی: شهرستان مریوان. 

1-11. 

 نقش. 1129؛ محمد ،سلمانی؛ مجتبی ،ممعصو یقدیر ؛علی، یعسگر ؛یمهد، لسبوییزاده  نمضار ؛علی سیدی، بدر

 حوضۀ: دو ردیمو مطالعۀ ب،سیال بر تأکید با طبیعی یبالیا برابردر  مکانی آوری بتا یتقادر ار محلی مدیریت

 .12-45(: 9)1. مجله مدیریت بحران .شتردکال ودبردآسرو  تنکابن نشهرستا کیلۀ چشمه



 سوم و سی ۀشمار                                                        محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               119

 

 نواحی در آوری تاب های تفاوت فضککایی تحلیل  .1122بذرافشککان، جواد؛ طولابی نژاد، مهرشککاد؛ طولابی نژاد، میثم؛ 

(: 1)2 .های روستاییمجله پژوهش. دختر( پل شهرستان )موردمطالعه: طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری

112- 111. 

. سنجش تاب آوری محیطی روستاهای در معرض خطر زلزله 1121برقی، حمید؛ هاشمی، صدیقه؛ جعفری، نسرین؛ 

 .51 -22(: 1)1. روستاییریزی پژوهش و برنامه مجله)مطالعه موردی: دهستان معجزات در شهرستان زنجان(. 

یسک خشکسالی رمدیریت د یکر. نقش رو1129؛ نسرین، کاظمی؛ لرضااعبدری، فتخاالدین اکنی؛ رمهدی، طاهررپو

ردی: مطالعه مون( شناسارکان و مسئواله یدگاازدستایی)ورزان روجتماعی کشاا -دی قتصای اسیبپذیرآکاهش در 

 .1-99:(1)4. های روستاییمجله پژوهشبی. غرن بایجاوز، آذرسولدن هستاد

العه بر زلزله )مط تأکیدهای روستایی با . تحلیلی بر تاب آوری سکونتگاه1122حاجی زاده، فاضل؛ ایستگلدی، مصطفی؛ 

 .12 -51(: 1)1 مجله مدیریت مخاطرات محیطی )دانش مخاطرات سابق(.موردی: دهستان حومۀ شهرستان لامرد(. 

روستایی بعد از رخداد  یهاسکونتگاه. بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی 1121حسنوند، افسانه؛ 

روستای دهستان سیلاخور شهرستان دورود(. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد  یهاسکونتگاهزلزله )مطالعه موردی: 

 یات و علوم انسانی.دانشکده ادب راهنما: علی حاجی نژاد، دانشگاه گیلان.

مجله مدیریت نگاری،  آینده. توسعه فرایند سیاست گذاری با استفاده از راهبرد 1125خیرگو، منصور؛ شکری، زینب؛ 
 .151 -111. 11، شماره نظامی

 .. روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده موضوعات شهری1129ربانی، طاها؛ 

 .1129تهران: بهمن  .پژوهیآیندهمجموعه مقالات نخستین همایش ملی  چاپ در

جوامع روستایی در برابر سیلاب مورد مطالعه: آوری . ارا ه راهبردهای افزایش تاب1122رضا ی میرقا د، معصومه؛ 

دانشگاه شهید  .دهستان حتی، شهرستان لالی. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: مصطفی محمدی ده چشمه

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. چمران اهواز،

. تبیین 1152؛ وشیاککس ن،ایاککش ؛رکککبا ر،اککپرهیزک ؛یکعل ی،گرکعس ؛اکضر دکمحم ،اییکضر ؛یکمجتب ن،اکفیعیر

ی و یزرنسانی برنامهم اعلورس مد .رمحو عاکجتما نحاوکس دیریتکمآن در  زیاکس اخصکشآوری و  بتا مفهومی
 .12 -41(: 4)11. مایش فضاآ

. تحلیل نقش 1121؛ منوچهر، صلج زاده افری؛ مهدی، طاهررپو؛ سید محمدی، موسو؛ لرضااعبدری، فتخاالدین اکنر

ض معردر مناطق ردی: یط خشکسالی )مطالعۀ مواشردر ستایی ی روهاارخانوب آوری تادر معیشتی ع تنو

 .119 -112(: 1)1. ستاییرو هایپژوهشفصلنامه ن(. صفهان استااخشکسالی 

)مورد  پژوهیآیندهای براساس اصول . تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری منطقه1121زالی، نادر؛ عطریان، فروغ؛ 

 .152 -111(: 1)5. آمایش سرزمینمطالعه: استان همدان(. 

فصلنامه و چشم انداز عمران و توسعه روستایی در ایران.  مسا ل(. عمران و توسعه روستایی: 1151سعیدی، عباس؛ )

 .9-11. 155. شماره مسکن و محیط روستا

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=345143
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=345143
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. ارزیابی رویکرد تاب آوری جامعه در 1124سلمانی، محمد؛ بدری، علی؛ مطوف، شریف؛ کاظمی ثانی عطاالله، نسرین؛ 

 .121 -452(: 4)9. راتدانش مخاط مجلهبرابر مخاطرات محیطی، مورد مطالعه: شهرستان دماوند. 

های تاب آوری بر پایداری . تحلیل تأثیرات ارتقای شاخص1121شایان، محسن؛ پایدار، ابوذر؛ بازوند، سجاد؛ 

اطرات مدیریت مخروستایی در مقابل سیلاب )مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان زرین دشت(.  هایسکونتگاه

 .151 -191(: 9)4. محیطی )دانش مخاطرات سابق(

یزی برنامه ر. تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی. 1121شکری فیروزجاه، پری؛ 

 .92 -44(: 1)9. توسعه کالبدی

. اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر 1121صادقلو، طاهره؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ 

ه جغرافیا مجلبر خشکسالی( منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود.  تأکیدا مخاطرات طبیعی )ب
 .192 -111. 15. شماره و مخاطرات محیطی

آوری محیطی بررسی میزان تاب. 1125، محمد رضا؛ بهتاش فرزاد، هاجر؛ سرمدی ، محمدتقی؛آقابابایی، اسماعیل؛ صالحی

 .119-22(: 12)12. مجله محیط شناسی .با استفاده از مدل شبکه علیت

های توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی در سیستان با روش . تعیین پیشران1125عرفانی، ملیحه؛ میرچراغخانی، یاسر؛ 

 .111 -22. 1، شماره 29دوره  محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران.تجزیه و تحلیل ساختاری. 

های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری . شناسایی پیشران1122احمد؛ جلال آبادی، لیلا؛ علی اکبری، اسماعیل؛ پوراحمد، 

 .111 -125(: 1)2. گردشگری و توسعه. پژوهیآیندهپایدار شهر کرمان با رویکرد 

ب . تحلیل فضایی سطح تا1121؛ ضارمحمد، ستانهن آباه؛ درحمیددی، محموی؛ مهدی، نشیراجو؛ کبراعلی انی، عنابست

نشریه روج(. فان شهرستای مطالعه: بخش مرکزرد محیطی )موات بر مخاطرابردر ستایی ی روهاهسکونتگاآوری 
 . 12 -15(: 4)4. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تحلیل و بررسکی تاب آوری اجتماعی و اقتصکادی جوامع روستایی در برابر مخاطرات محیطی با . 1121غلامی، فا زه؛ 

استاد  .. پایان نامه کارشکناسکی ارشکدبر سکیلاب مطالعه موردی: روسکتاهای حوزه ی ماسکوله رودخان فومن تأکید

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. .گیلاندانشگاه پیام نور استان راهنما: لیلا صیاد بیدهندی، 

 .1125فرمانداری شهرستان فریمان، 

روستایی در  هایسکونتگاههای مؤثر بر تاب آوری اجتماعی . ارزیابی مولفه1121کاظمی، داوود و عندلیب، علیرضکا؛ 

 .141 -111: 115شماره  فصلنامه مسکن و محیط روستا.شرایط بحرانی. 

 برنامه ریزی استراتژیک، تهران: وزارت امور خارجه. هایروشو  هااستراتژی. 1154لطیفیان، سعیده؛ 

 1121مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان خراسان رضوی، 

. شککناسککایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسککعۀ شککهری با 1121ملک زاده، ندا؛ بزاززاده، مهدی؛ رفیعیان، مجتبی؛ 

 .19 -11(: 9)1. جغرافیا و توسعۀ فضای شهریآینده نگاری )مطالعه موردی: کلانشهر کرج(.  رویکرد

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/60b27a4219a7f5b49d41f946cea17e6e/search/f97273a59be2b67b8891ba9e59a1f804
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/60b27a4219a7f5b49d41f946cea17e6e/search/f97273a59be2b67b8891ba9e59a1f804
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/60b27a4219a7f5b49d41f946cea17e6e/search/f97273a59be2b67b8891ba9e59a1f804


 سوم و سی ۀشمار                                                        محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               114

 

. سنجش ابعاد کالبدی تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه 1122میرزاعلی، محمد؛ نظری، عبدالحمید؛ اونق، مجید؛ 

 .111-111(: 2)1. ریزی توسعه کالبدی برنامهبا سیل )مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود(. 

اقتصادی اجتماعی خانوارهای روستایی در مقابل مخاطرات  یهامؤلفهسکنجش میزان تاب آوری . 1121نودهی، علی؛ 

تاد درمیان(. پایان نامه کارشناسی ارشد، اس شهرستان بر خشککسکالی )مورد مطالعه دهستان قهستان، تأکیدطبیعی با 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند، راهنما: مفید شاطری،

روستایی در برابر مخاطرات محیطی )مطالعه موردی:  هایسکونتگاه. سنجش میزان تاب آوری 1125نوروزی، اصکغر؛ 

 .21-55(: 1)4. ریزی توسعه کالبدیبرنامهبخش بلداجی(. 

های روسککتایی دربرابر مخاطرات طبیعی با . تحلیل تاب آوری سکککونتگاه1121نوری، سککیدهدایت؛ سککپهوند، فرخنده؛ 

 .951 -921(: 9)2. های روستاییپژوهشبر زلزله )مورد مطالعه: شهرستان بروجرد(ِ دهستان شیروان.  تأکید

های روستایی از دیدگاه دهیاران )مطالعه . ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه1121ویسی، فرزاد؛ شاکری، بهار؛ 

 .99-1(: 4)5. امداد و نجاتزی شهرستان مریوان(. فصلنامه موردی: بخش مرک

 
Ainuddin, S., Routray, J. K., 2012. Community resilience framework for an earthquake prone 

area in Baluchistan. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2(1): 25-36. 

Arouri, M. C. Nguyen, A. B.Youssef., 2015. Natural disasters, household welfare, and resilience: 

evidence from rural Vietnam. World development, 70: 59-77 
Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., Wisner, B., 2005. At Risk: Natural Hazards, People’s 

Vulnerability and Disasters, Taylor & Francis e-Library, USA. 

Cutter S. L.; Mitchell J.T.; Scott M.S., 2008. “Revealing the vulnerability of people and places: 
A case study of Georgetown County”. South Carolina, Annals of the Association of American 

Geographers. 90: 1-19. 

Foundation of Development Tomorrow., 2005. Methods of Technology Foresight, Knowledge 

Light Technology Development Institute, Tehran. 
Godet, M., Roubelat, F., 1996. Creating the future: the use and misuse of scenarios. Long range 

planning, 29(2): 164-171. 

Godschalk, D. R., 2003. Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, Natural Hazards 
Review, 4(3): 136-143. 

Hwang, Sh.H., 2017. Resilience and Sustainability of Rural Areas A Case Study of the Indigenous 

Laiji Village, Rural Planning Seminar .9-10. 

Manyena, S. B., 2006. The concept of resilience revisited. Disasters, 30(4), 434-450. 
Manyena, S., Bernard., 2014. Disastre resilience:A question of multiple faces and multiple 

spaces? Internayional journal of disastre risk reduction , 210-224. 

Manyena, S.B., OBrien, G., OKeefe, Rose, J., 2011. Diaster resilience:abounce back or bounce 
forward ability, Local Environment, 16: 417-424.  

Mitchell, T., Harris, K., 2012. Resilience: a risk management approach, background note, ODI 

Neuma, W., 2007. Social research methods, 6thed. Upper Saddle River, NJ: Pearson education, 
London. 

Robin S. Cox., Hamlen, M., 2015. Community Disaster Resilience and the Rural Resilience Index 

American Behavioral Scientist, 59(2): 220 

Schouten, M., Vander, H., Ma., Heijman, W., 2009. Resilience of socialecological systems in 
European rural areas: theory and prospects, paper prepared for presentation at the 113theaae 



 111                    ...           یآور مؤثر در ارتقاء تاب یدیکل یها شرانیپ لیو تحل ییشناسا                               نهم سال

    
seminar , the role of knowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture 
and territorial rural, Belgrade, Republic of Serbia,. 

Skerratt, S., 2013. Enhancing the analysis of rural community resilience: Evidence from 

community land ownership. Journal of Rural Studies, 31: 36- 46. 
Vásquez-León, M. C. T., West, Finan, T. J., 2003. A comparative assessment of climate 

vulnerability: agriculture and ranching on both sides of the US–Mexico border. Global 

Environmental Change, 13(3): 159-173. 

Young, C., 2007. Housing Microfinance: Designing a Product for the Rural Poor, Centre for 
Microfinance Working Paper Series, 2 (19): 45-57. 

Zhou, H., Wan, J., Jia, H., 2010. Resilience to natural hazards: a geographic perspective. Natural 

Hazards, 53(1): 21-41. 
 
 
 
 
 


