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چکیده
مخاطرات طبیعی به خصوص

لزلزه ر الب

ما ر می نوالر انوکام مد ر ر لاز

مصا ر لباات نوینیج نا ی م مازی بر نکص تناههای ا س ا ی

نوه مدکرر بالنوالی ار نانالیا نابهنادی م لدمیع دکی ال

مدکررهای اصوبی برای بالنالی نکص تناههای منتادی پس ال ملصع لزلزه انت ه ف ال ا دام لحقیق
حاضور بر نوی ليریرات ازنصهای نوه ةا س انوکام مد ر منتاهای نی رد ه ال لزلزه  4731شهرنتام
لدرکصه بر میلام کیایت ل ةی ناکیام نصامع منتادی انت نامعس ما ی ادج پژمهش خا صا های محبی

نواکج ر  1قطه منوتادی مح مرۀ مطازعالی انت که با اهبررهای نهةا ه انکام مد ر انابدادی
لدمیع دا ارلام م ر نانوالی دا بالنوالیا همراه بصرها ؛ که با انتااره ال فرمصل کصکرام لع ار 411
نرپرنت خا صا به عیصام حدم مص ه م به مش لصارفی ناره لعییج ش

پادادی پرنش امه لهیه ش ه با

انتااره ال فرمصل مدژه زاای کرم باخ م مق ا زاای  0/888مص ر ليدی لرا ةرفت لدلدهملحبیل رارههای
پژمهش حاضر ر رم بخش ما لصصیای م انتیباطی م با انتااره ال رمافلا  SPSSم لمصمهای  Tلک
مص ه ای م لحبیل ما دا س ا دام ش و

تادپ پژمهش حاضوور ووام میره نوویانووتهای انووکام مد ر

منوتاها لصا سووته بهبصر سووبی ر کیایت ل ةی نوواکیام منووتادی با میا نیج  7583اددار کی که ر بع
انتمواعی -فرهینی بوا میوا نیج  75343بوازوالردج م ر بع التصووواری با میا نیج  7548کمتردج نوووط
ضادت می ی ال شرادط مصنصر منصر را ر با لصنه به تادپ لمصم ازیل ما دا س یل نط کیایت ل ةی
منوتادیام ر نوه ازنصی انکام مد ر لاامت معیارا ی اشته مزی نط معیارا ی ر  3شاخص کیایت
اشوتاال کیایت ر م کیایت مصلش کیایت م ووا کت کیایت ا سودام انتماعی کیایت لدرنوواخت م
 4صدسی ه مسئصل01477378118 :

Email: anabestani@um.ac.ir
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کیایت محیط پادیجلر ال  0508انوت؛ بیابرادج نط
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ضادتمی ی پانخنصدام ال کیایت ل ةی ر هر نه

ازنصی انکام مد ر لا ح مری دکسام انت
کلیدواژه :لزلزه بالنالی نابهنادی لدمیع کیایت ل ةی شهرنتام لدرکصه
 .9مقدمه

ال هینامیکه ا سام پا به عرصه حیات ر می کرۀ خاکی ةذاشت همصا ه طبیعت ام ا به چازش ک ی ه انت
اکرامنمام 4م همکا ام 7044ا م همهنازه مخاطرات طبیعی خسا تهای ةستررهای ا بهمدژه ر ک ص های م به
لصنعه باعث میشص م شصاه مصنصر یل حکادت ال افلادش م امم ملصع ا صاع بحرامهای طبیعی ال ظر ش ت م
فراما ی را

ا ز دچ7047 7ا بر نوی لا د حیات کرۀ لمیج یل ام میره که م ام حصارث اخصانتس طبیعی

ما ی نیل لزلزه طصفام ع مبرق ا ش لمیج لنرگ م لیره ل ةی ا سامها ا به چازش ک ی ه انت ر ادج میام
لزلزه بهعیصام پ د های لکرا پذدر م لیرلابل پی نیری ر طصل حیات کرۀ لمیج همصا ه منصر راشته انت ادج ببای
طبیعی همی ه بهعیصام خطری ن ی نصامع ا سا ی ا له د مصره م ر ارر ملصع م چهبسا شیرالۀ بسیا ی ال نصامع
الهمةسسته انت اپالصم 7م همکا ام 7040ا
بیابرادج همس نصامع ر برابر عصا ض ببادای طبیعی نووی پذدر هسووتی م ادج میلصا کیایت ل ةی نصامع ا
رنوتخصش لاییر کی ؛ مزی میلام ادج نوی پذدری 1ال مکا ی به مکام ردنر متاامت انووت اامةابصه 8م همکا ام
7040ا بافتهای منتادی یل ال ا کام مهم فضاهای نکص تناهی ر بستر طبیعت میباشی ا اش م مدکس2003 1ا
که به رزادبی با نی پذدری بازادی مبه م هستی ر الب مصا ر مخاطرات طبیعی ليریرات مخربی بر نکص تناههای
ا سوا ی راشته م لباات نینیج نا ی م مازی بر ناکیام م ما ر مینالر ا اش م مدکس 7007ا هرنازه با افلادش
میلام ملصع مخاطرات طبیعی ر نهام افرار بیشما ی بیخا مام میشص لیها ر نال  7048میباری بازغبر 37181
ار بر ارر برمل ببادای طبیعی ر نهام نام خصر م بیش ال  7 1میبیصم ار یل نکص تناههای خصر ا ال رنت رارها
اای ام-رات2016 3ا ال طرفی بر نی ما ملصع ببادای طبیعی م لباات اشی ال ادج حصارث ام میره که بخ ی
عم ه ال ادجةص ه حصارث ا لزلزه ل وکیل راره انت بر انا

ما نالمام به اشت نها ی لیها ر طصل دک لرم

ةذشته بیش ال  4480مص ر لمیجزرله مرةبا ر  38ک ص نهام خراره انت ابالرزص  8م همکا ام 7047ا م طی
1 Krausmann et al
2 Aldrich
3 Paton et al, 2010: 185
4 Vulnerability
5 Ogaboh & et al
6 Rashed & Weeks
7 EM-DAT
8 Bathrellos et al
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رهه ةذشوته ک وص های نویادی بیشلردج لع ار لربا یام ببادای طبیعی ا به خصر اختصا

4

رارها اةصها ناپیر

7047ا.

ک ص ادرام یل همصا ه به خاطر راشتج ناختا های مکا ی -فضادی مدژه بحرامهای طبیعی لداری ا متحمل ش ه
م دکی ال نی پذدرلردج قاط نهام ر برابر مخاطرات محیطی م النمبه لزلزه بصره انت بهعیصاممثال بر نی ما
مصنصر ر لا د لزلزههای  400نال اخیر ک ص ادرام یل ام میره که ر طصل دک لرم اخیر ح مر  74لزلزه
بازای  8د تر ربتش ه که ر مدمصع بازغبر  100000ار ک ته راشته انت عبامه بر ادج ح مر بیش ال  110منتا
بهصص ت ص ر ص لخرد ش ه انت عبامه بر ادج ال بیج کل ک تهها یل بیش ال  37ر ص نامباختنام ا افراری
ل کیل رار که ناکج ر نصامع منتادی بصره انت احی ی نا بام  4717به قل ال لاع

حمتی م همکا ام

7 :4717ا میلام نی پذدری فضاهای منتادی ک ص به رزادبی ظیر لدرناختهای امیان

م ابرابریهای

انتماعی -التصاری مصنصر پادیج بصرم کیایت مسکج پادیج بصرم نط انتااره ال لکیصزصژی ع م عادت ضصابط
مکامدابی م لیره ر مقابل مخاطرات طبیعی با ش فلادی های مبه م انت اماچیینر 7م همکا ام 7047ا پس ال
ملصع نصا ةص اةصم م پیام های مازی م نا ی متيرر ال م ا تخابهای مهمی پیش می لرا را ر که ال م نمبه
لصمیمةیری ر مص ر چنص نی م اخبه ر نکص تناههای منتادی م الخاذ نیانتهای بالنالی انت اةرةا ی م
حیم بخش 4717ا بیابرادج امرمله با لصنه به نی پذدری منتاها ر ابعار مختبف مکا ی -فضادی نیانت انکام
مد ر دکی ال ا صاع مدکررهای م دردتی ر بر امه دلی نکص تناههای منتادی انت که بهمیظص لصنعس منتادی م
به مدژه ظام بخ ی به لصلدع بهییس قاط منتادی م ليمیج امکا ات م خ مات مص ر یال منتادیام م ر هادت حااظت
ال منتادیام ر برابر ا صاع خطرات مطرحش ه انت اامةابصه م همکا ام 7040؛ پص طاهری م همکا ام 448 :4710ا
ادج م اخبه به صص ت چها ازنصی ر نانالی 7نابهنادی 1لصنعه پیصنته 8م دا لدمیع م ارلام 1برای بالنالی
منتاهای نی رد ه دا لخرد ش ه انت ا یانتی م ةرةا ی  18 :4713به قل ال :حمتی 4788ا
ر نویانوت ارلام دا دکپا چهنوالی میاطق نوکص تی نوی رد ه نوکص تناههای کصچک م متارق خصصص ًا
نوکص تناههادی که نوی

فراما ی ا متحمل ش ها م دا ادیکه به عبت لارق لدار ال رد ةاه نرمدسرهی مد ر م

ليمیج لدرناختهای ن د با اشکال انانی مبه م هستی ر دک مکام ن د اب مم لمییه نکص ت لببیا مدتمع
شو ه م دا چی

منوتا ر دک منوتای ردنر ارلامش ه م بالنالی ر م مکام مدژه صص ت میةیرر ا ضصا ی م

همکا ام 14 :4717ا؛ اما ر مش ر نانالی دا همام بالنالی منتا ر محل اصبی خصر مص ر بالنالی لرا ةرفته
1 Guha Sapir
2 Wachinger et al
3 In-site Reconstruction
4 Relocation
5 Continuous development
6 Aggregation
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انت عمبیات ر نانالی اب مم لاییر مکاما بهمیظص ا لقای کیای محیطلدست م لدرناختهای مصنصر م لهیه م
ل ا ک خ مات انتماعی م انرای بر امههای التصوواری نهت فاه افرار زالم ازرنرا انووت که بافت لببی منووتا
بهصوص ت بالهه -میلل باش م مابستنی خا صا به محصطه میلل مصنصر لدار باش ر ادج مش ممکج انت ر
برای بالنالی منصر اشته باش م دا یالی به ا تقال باش ا ضصا ی م

لردکی نوکص تناه هیچةص ه لمیج میان

همکا ام 14 :4717ا ال ردنر شیصههای بالنالی ر صاحی نی رد ه نابهنادی مراکل نکص تی لخرد ش ه انت
که ر ادج شیصه به عبت حدم لدار لخرد های اددارش ه م دا به نب
مص ر لزلزها ر صص ت مساع م میان

حرکات ش د م اددار زرلشهای لمییی ار

بصرم ا اضی پیرامصم منتا مکام نکص تی به قطهای ر نصا مکام لببی

ا تقالدافته م ال ام به ناخت میکیی ا ضصا ی م همکا ام 17 :4717ا ادج ازنص به رزیل م کبات انتماعی م التصاری
ر امزصدت خر انکام مد ر لرا را ر اپتاکصا7047 4ا
ا د وومی ام م محققیج بسوویا ی معتق

که ر بیج ازنصهای فصق لدمیع م ارلام را ای ملدت صوورفهنصدی

التصواری ر عرضوه امکا ات م خ مات انت اافتخا ی م ب ی 4787؛ فتحی م مطبق 4781؛ میتظردصم 4710ا
بییش حاکم باعث شو ه که به پیام های التصواری انتماعی کازب ی م لدسوتمحیطی م کمتر لصنه شصر به ظر
می نو که ادج بیلصنهی نوب

شو ه انت که بهکا ةیری م انرای طرحهای نابهنادی م لدمیع نکص تناههای

منوتادی با لاییر میلام نوی پذدری ام ر ابعار التصاری انتماعی کازب ی م لدستمحیطی همراه بصره م م
شو نووی پذدری نامعه لحت ليریر ا ر برابر نووصا
انتماعی فرهینی م نویانوی دک نابهنادی بر انوا

لی افلادش ره اام م ی7044 7ا پیام های التصوواری
لصمیمی شتابلره میلصا بر نر صشت چی سل حاکم

باش ؛ بیابرادج بهتر انت ليمیج ادمیی م کیایت ل ةی نکص تناههای منتادی ر امزصدت لرا ةیرر
ر ادیدا ذکر ادج کته یل ضورم ی انوت که نیانتهای انکام مد ر به میظص لصنعه منتادی بهمدژه ظام
بخ ی به لصلدع بهییس قاط منتادی م ليمیج امکا ات م خ مات مص ر یال منتادیام مطرحش ه انت م بر رم مصضصع
فاه م کیایت ل ةی لمرکل را ر ابادکج زصدیت م یپ کمپ7001 7؛ لاا ی م همکا ام 447 :4714ا ر مالع دکی
ال مدکررهای صدج به ماهصم لصنعه مطرحش م شاخصهای کیایت ل ةی انت دک محیط باکیایت بازا احسا
ضادتمی ی م فاه ا به نمعیتش ازا سییگ م ما ا س4111 1ا ال طردق خصصصیات کازب ی انتماعی دا التصاری
میتقل میکی انی م هصکام7001 8؛ پصل4113 1ا که لصنه به ادج شوواخصها ا ر انرای نوویانووتهای مذکص
ضرم ی کرره انت
1 Ptackova
2 Oruonye
3 Baycanlevent and Nijkamp
4 Lansing and Marans
5 Ge & Hokao
6 Poll
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کیایت ل ةی ماهصمی پیهی ه م چی بع ی انووت که لحت ليریر مؤزاههادی همهصم لمام م مکام م ا لشهای
فرری م انتماعی لرا را ر م مضعیت م به میلام لصنعهدافتنی نصامع مابسته انت ا ضصا ی م میصص دام :7047
418ا برخی م ا بهعیصام لاببیت لدسوووت پذدری دک احیه برخی ردنر بهعیصام ا الهای برای میلام نذابیت م
برخی بهعیصام فاه عمصمی بهلدستی انتماعی شارکامی م مصا ری الادجرنت لعبیر کررها ااپبی م میصم7008 4ا
ر چی رهه اخیر شیاخت ا الهةیری م بهبصر کیایت ل ةی ال اه اف عم ه افرار محققام بر امه دلام م رمزتها
بصره انت ا ضصا ی م میصص دام 7 :4783؛ لازیباف م همکا ام 417 :4788ا
مرم اربیات لحقیق وام میره که محققام نیانتةذا ام م بر امه دلام ر خصص
ل ةی ر صاحی منتادی با دک دنر لصافق را

یال به مطازعه کیایت

ادج مطازعات لازباً مظادای کبی ی ال لبیل ةاه کررم شهرم ام

ةرمههای انتماعی م نوویانووتةذا ام ال م های کیایت ل ةی ا بر عه هرا

تادپ مطازعات کیایت ل ةی

میلصا به ا لدابی نیانتها لبهبی ی مکامها ل مدج انترالژیهای م دردت م بر امه دلی منتادی کمک کی م
ر ک م امزصدتبی ی مسائل انتماع ا برای بر امه دلام م م درام بهمیظص ا لقای کیایت ل ةی ناکییج ادج صاحی
لسهیل نالر ازی7008 7ا عبامه بر ادج مطازعات کیایت ل ةی میلصا به شیانادی صاحی مسئبهرا عبل ا ضادتی
مررم ليریر فاکتص های انتماعی  -نمعیتی بر کیایت ل ةی م پادش م ا لدابی کا دی نویانوتها م انترالژیها
ر لمییس کیایت ل ةی میدر شصر انا تص

م ما لییل7003 7ا عصامبی ال لبیل برمل نصا م حصارث طبیعی کاهش

اشتاال م ر م فاصبه لدار م ا لمای نارافیادی لاییر بافت م ناختا نمعیتی م انرای نیانتهای زالم برای
بهبصر کیایت ل ةی منتادی ا با چازشهای ن ی مصانه میکی اپاپا یکصزائص 1م ردنرام 7047ا.

بر نی لدا ب مختبف ر لمییس انکام مد ر یل حاکی ال م انت که به عبت فق ام لصا یج م رنتص ازعملهای
مربصط به چنص نی م اخبه ر نووکص تناههای منووتادی م ال نووصدی بصر لعردای فراةیر ال مااهیم ر نانووالی م
نابهنادی ر نویانتهای م اخبهای ابهام ر کا برر ادج مدکررها م ع م م ا کت منتادیام ر فرادی بالنالی
منتای ن د پیام های نابهنادی بهةص های بصره که عمصماً بالما ةا ی که نابهنا ش ها
اشوته م نابهنادی الب

ال نابهنادی ضادت

به ال رنت رارم خصرالکادی م حس لعبق به مکام ر منتادیام م ر مصا ری خازی ال

نوکیه ما م ماح های اح اری ر منوتای ن د میدر شو ه انوت امسنری هصشیا 4783ا ال طرفی چیا هه
نابدادی م انکام مد ر نکص تناههای منتادی ب مم ا ائس ةاهیهای زالم به منتادیام م نب

اعتمار ام صص ت

پذدرر م وکبات فصق ا رمچی ام می ماد به عبا لی نرمادههای انتماعی ناکیام منتاهای لزلزهلره ر صص ت
شویاخت م ه ادت میلصا فر دی انوکام مد ر ا لسوردع م لسهیل مصره م ر لیر ادج صص ت طرحهای انکام
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نارافیا م مخاطرات محیطی

مد ر ا با شکست مصانه مینالر؛ بیابرادج ر انرای ادج نیانتها لصنه به لمام نیبههای مثبت م میای ضرم ی
بصره لا نیانتی ا تخاب شصر که بهتردج عمبکرر ا بر کیایت ل ةی افرار راشته باش
جدول  -9مزایا و معایب راهبردهای اسکان مجدد
سیاستها

معایب

مزایا
امکا ات رهی بهتر امکام بر امه دلی با ظم م لرلی ر

لدمیع

ناختمنال لمرکل نمعیت لحرک التصاری بهبصر شرادط
فرهینی کاهش خطرات لی

نابهنادی

ر نانالی

بر امه دلی م طراحی بهتر کاهش خطرات لی ظم م لرلی

رم افتارم برخی ال منتاها ال ا اضی ک ام لی ال
بیج فتج فعازیتهای معی تی اهمنص ی انتماعی
رم افتارم منتاها ال ا اضی ک ام لی

ر ناختمنال
حاظ هصدت منتا رنترنی به امکا ات لدربیادی رنترنی به
امکا ات خ مالی

ع م امکام بالنالی به حص مطبصب لاییر ر شال
افرار لاییر ر میلام ر م لاییر کا بری ل اعی
لخرد مرالع لاییر ر ازنصی مسکج منتادی

ميخذ :پهبصاملاره م همکا ام 404 :4714

بر نوی لدربیات نوادر ک وص ها م یل لحقیقات ا دامةرفته ضرم یلردج یال هر پرمژه لحقیقالی م پژمه ی
انت که باد مص رمطازعه لرا ةیرر لاکیصم مطازعات متع ری ر لمییس بر نی اررات التصاری انتماعی کازب ی م
لدستمحیطی انرای طرحهای انکام مد ر صص ت ةرفته انت ر ن مل شما ه  7به خباصهای ال ادج لحقیقات
اشا هش ه انت
جدول  -7خلاصهای از مطالعات صورت گرفته پیرامون اثرات اجرای سیاستهای بازسازی مناطق آسیبدیده
نتایج

پژوهشگر

ال ام به بر نی عصامل مختبف ليریرةذا بر انکام مد ر ر لزلزه ک ص ژاپج مصره م به ادج تیده نی
زصچی 4ا7041ا

که

لعامل بیج رمزت م مررم نی رد ه لعامل خا صارهها با دک دنر نرعت بر امه دلی م ردیامیک ا لباطی نامعس
منتادی ر مصفقیت ازنصهای انکام مد ر قش مثبت م نال ه راشته انت

فبمییگ 7م همکا ام
ا7041ا
حسج افراخته
ا4731ا

بهصص ت لدربی ال ام به بر نی تادپ لزلزه ر میام منتادیام لزلزهلره ک ص شیبی ر نال  7040مصره م به ادج
تیده نی

که ابطس متقاببی بیج میلام نرماده انتماعی م النمبه مابط متقابل عادت هیدا های انتماعی

صع نرش مررم به هم دنر م م ا کت منتادیام ر بالنالی م مرمت منتاهای حاررهرد ه ال لزلزه منصر را ر
ر بر امه دلی لصنعه همهنا به منتادی زالم انت بهطص هملمام به نیبههای اصبی لصنعه دعیی نیبههای
التصاری انتماعی فاهی م ناما هی لصنه کافی مبذمل شصر م م ا کت فعال افرار بصمی هم ر لصمیمةیری م
هم ر انرا ليمیج ةررر

1 Iuchi
2 Fleming

لحبیل مقادسهای اررات ازنصهای انکام مد ر

نال هم

نتایج

پژوهشگر

به رزیل ع م لصنه ن ی به امص اشتااللادی م مح مردت میابع بمخاک ال دکنص م ابرابری ر بهرهمی ی ال
کجاز دج افتخا ی م

فرصتهای شابی مح مری که ر بخش خ مات رمزتی اددارش ه ال نصی ردنر انتماعات نابهناش ه به

ب ی 4787

بهرهبررا ی مد ر میابع مصنصر ر مکامهای لببی می م ره م همهیام به مهانرتهای فصبی به نادر مکامها
النمبه شهرهای بل گ ارامه میرهی

لقصادی م
همکا ام 4788
محم ی انتار کباده م
همکا ام 4714

تادپ لحقیق امرهی ه م انت که لصنه به معما ی بصمی م نییی هر میطقه م حتی هر منتا ضمج بر نی م ر
ظر ةرفتج عصامل مؤرر بر شکل کازب نکص تناههای منتادی میلصا میدر به خبق فضادی باکیایت م متیان با
یالهای ل ةی منتا ییام ر چا چصب عصامل ماری م معیصی ةررر
ر بر نی منتاهای نابهناش ه شرق انتام ةبستام ر دافتی که انرای ازنصهای انکام مد ر ر ادج منتاها
میدر به بهبصر ابعار کیات ل ةی م النمبه متایرهادی ما ی اعتمار انتماعی هملدستی م لیره؛ که بهعیصام فصل
م ترک کیایت ل ةی م نرمادس انتماعی هستی ش ه انت
پس ال بر نی مساکج منتادی ر میطقس مص رمطازعه م م به نالی م فضاهای منتادی امزصدترا ال میام

فال نبیمام م
همکا ام 4714

 783کا صم منتادی شهرنتام لعییج ش که باد ر أ

لصنه نالمامهای مربصطه برای ا دام مقاممنالی

لرا ةیری تادپ لحقیق ام میره منتاهای ح فاصل شهرهای لهام م انا م ادعیی افیجا م لربیلردج
منتای شهر لائج ادعیی شهرک هاشمیها لرا میةیرر؛ ر امزصدت رمم :منتاهای مالع ر بیج شهرهای انا م
حانی بار ابهمدژه نیصبا م لهام لرا را ر
تادپ بر نیها ر شهر پیش کمر ام رار  37ر ص پانخنصدام ال کیایت ل ةیشام بع ال لدمیع منتاها به

پهبصاملاره م

شهر اضی م لیها کمتر ال  1ر ص افرار ال کیایت ل ةیشام ابرال ا ضادتی کرر ا لدابی ضادت ال لبمرمهای

همکا ام 4714

مص رانتااره ر ادج مطازعه ام میره که پان رهی ةام ر شهر پی کمر بیشلردج میلام ضادت ا ال لبمرم
مصلش م کمتردج میلام ضادت ا ال لبمرم اشتاال راشتها

ضصا ی م
همکا ام 4717
محم ی انتار کباله م
همکا ام
ا4717ا

با لصنه به اهمیت کیایت ل ةی ر لصنعه م بهلدستی انتماعات ا سا ی زالم انت ر طرحهای انکام مد ر
عبامه بر مکامدابی بهییه منتادی اررات م پیام های م بر مضعیت کیایت ل ةی منتادیام مص رلصنه مدژه لرا
ةیرر لا ضمج شیانادی قاط لصت م ضعف ادج طرحها بهبصر مضعیت فاه ناکییج ال نیبههای مختبف ا لقا داب
تادپ پژمهش ام راره انت که بیج ازنصهای نابدادی م نابدادی لصأم با ارلام با متایرهای لصنعس انتماعی م
النمبه نرمادس انتماعی ابطه منصر را ر
تادپ پژمهش ام میره لدمیع منتاها لصا سته بهبصر چ منیری ر کیایت ل ةی ناکیام منتادی اددار کی

حانی ژار م

ر چها مدتمع مص رمطازعه بهنل ر شاخص ر م م ررمت ر  1شاخص ردنر م مثبتی م اه ه میشصر که

همکا ام  4711ازف

ادج به رزیل ع م لصنه به امر اشتااللادی م ابرابری ر بهرهمی ی ال فرصتهای شابی ال دکنهت م مح مردت
میابع بمخاک ال نصی ردنر انت
دافتههای لحقیق ام میره که ر بیج معیا های میتخ برای بر نی پیام های اهبررهای انکام مد ر میلام

حانی ژار م
همکا ام  4711ب

ا سدام انتماعی همبستنی انتماعی احسا

لعبق مکا ی لاییر ازنصی مساکج م رنترنی به خ مات ر مدکرر

ر نانالی بهتر م میان لر ال مدکرر نابدادی انت ر صص لی که ر معیا های همهصم لاییر شال میلام
ر م لخرد مرالع لاییر کا بری ا اضی ل اعی مدکرر نابدادی میان لر انت
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نتایج

بیج ازنصهای انکام مد ر ر لمییه میلام لاییرات لدست پذدری لاامت معیارا ی منصر ا ر مهملردج دافته
محم ی انتارکباده م
همکا ام ا4711ا

لحقیق ب دج لرا انت که فا غ ال ا تخاب هر ازنصدی برای انکام مد ر لصنه به منصر شرادط لدستی ر محل
ن د نهت لرا ةرفتج شرادط کا م ل ةی مررم ر دک نکص تناه لدست پذدر ال بیشلردج اهمیت برخص را
انت م باد لباش بر امه دلام بر فراهم ناختج کیایت میان ل ةی ر نکص تناه ن د – با هر ازنصدی ال
انکام مد ر -باش
بیج ازنصهای انکام مد ر لاامت معییرا ی ر نط  05000ر لمییه میلام لاییرات نرمادس انتماعی منصر راشته

حی ی نا بام م

انت عبامه بر ادج دافتههای پژمهش ام رار که میلام نرمادس انتماعی ر ازنصی بالنالی بی تر ال رم ازنصی

همکا ام ا4718ا

ردنر انت عبامه بر ادج نط همبستنی متایرهای م ا کت همبستنی م ا سدام انتماعی اعتمار انتماعی م
م ا کت انتماعی به لرلی

برابر با  05781 05318م  05771بصره انت

بر نیها امرهی ۀ افلادش میلام نی پذدری شهر فرالی ر ابعار التصاری انتماعی م کاهش میلام
یانتی م ةرکا ی
ا4713ا

نی پذدری کازب ی – محیطی م سبت به نه منتا انت ال داکه کاهش نی پذدری میصط به کاهش
خسا ات ر لمامی ابعار انت؛ تادپ ادج پژمهش ام میره بالنالی پس ال نیل  4781انتام ةبستام هلیها
ر کاهش میلام نی پذدری شهر فرالی سبت به نه منتای مص ربر نی مصفق بصره ببکه بر م

م به ش

نی پذدری م مؤرر بصره انت

همامطص که عیصام ش ر ابطه با اررات انکام مد ر مطازعات متع ری ا دام ش ه انت اما ر ابطه با میطقه
مص رمطازعه به انتثیا مطازعات مح مر بهعمل م ه ال نصی نالمامها م هارهای مختبف ر بعضی ال منتاهای میطقه
لاکیصم لحقیقات رلیق عبمی م ر عیجحال ةستررهای ر ادج لمییه صص ت نرفته انت ر مطازعس حاضر با ا لدابی
اررات اهبررهای انوکام مد ر پس ال مد ار لزلزه ر بهبصر کیایت التصاری انتماعی فرهینی م فضادی کازب ی
ل ةی منتائیام با انتااره ال شاخصهای ذهیی نطصح ضادت ر  44شاخص مص ربر نی لرا ةرفته انت؛ که
ر مطازعات ةذشته کمتر به م لصنه ش ه انت
شهرنتام لادیات م لدرکصه را ای ةسلهای فعال لداری انت ةسلهای کردلام رشت بیاض م چاهک لابهحال
خسا تهای نا ی م مازی فرامام به همراه راشتها ر طی ص نال اخیر ر ادج میطقه  48لزلزه به بل ةی  8لا 3/1
د تری به ملصع پیصنته م بیشلردج لع ار لزلزههای خرانام بل گ مربصط به ادج میطقه بصره انت م ادج ر حازی
انوت  13/1ر ص مساکج میطقه کمرمام میباشی ا نبی 731 :4781ا شهرنتام لدرکصه ر انتام خرانام نیصبی
دکی ال میاطقی انت که ر پی ملصع لزلزه ش د  70ا ردبه ت  4731با ش ت  3/4د تر رچا نی رد ةیهای
شو د نا ی مازی م انتماعی ةررد به ر بال ملصع ادج لمیجزرله بییار مسوکج ا قباب انوامی خرانووام که متصزی
ناختمنال منتاهای نا حه رد ه انت به رزیل مح مردت امکا ات م ع م منصر لصام انرادی کافی م میان

ر

ا ائه خ مات م امکا ات بهلمامی منووتاهای بخش لدرکصه ال دکنووص م رم افتارةی پراکی ةی م نمعیت ا ک م
لع ر منتاهای لخرد ش ه ال نصی ردنر نیانت لدمیع م ارلام که ظاهراً را ای ملدتها م صرفههای التصاری

نال هم

لحبیل مقادسهای اررات ازنصهای انکام مد ر

ر نهت ا ائه خ مات م امکا ات انت ا مص رلصنه لرا رار بر ادج انا
ارلام باعث ش ه که پیام ها م عصال
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بییش حاکم بر انرای طرحهای لدمیع م

التصاری انتماعی -فرهینی م کازب ی م کمتر مص رلصنه لرا ةیرر انعی ی

م حسییی حاصل 477 :4788ا طبق مستی ات م صص تنبسههای مصنصر م اظها ات رنتا کا ام م کا شیانام
ر بخش لدر کصه منتاهادی لرا بصر ر هم لدمیع م ارلام ةرر لع ار  73منتا ر  41مدتمع بصره انت اما ال
ادج لع ار ر حال حاضر فقط  47منتا ر  1مدتمع به امهای حانی بار با دنام مهما هر م ةمیپ به مرحبس
انرا ر م ها طراحی م انرای ضربازانبی طرحهای لدمیع لصنط بییار مسکج ا قباب انبامی به خاطر ضرم ت
نوی ةی بهمصلع به منوتاهای نی رد ه نب

ش ه انت که به برخی ال عصامل التصاری انتماعی -فرهینی م

کازب ی م ضادتمی ی منتادیام ال کیایت ل ةی ر مدتمعهای لدستی لصنه کافی نررر م ر تیده ضمج برمل
را نصء م امطبصب ال میرام مصفقیت برخی ال ادج طرحها کانته شصر اادلری خرامه 47 :4731ا
ضوادت ال کیایت ل ةی ر ماح نوکص تناهی به نواختا ها م عصامل نال ه م ظیر لسهیبات مدژةیهای
کازب ی حملم قل م بستنی را ر اپصل 4113ا اما ر طرحهای بالنالی بهمصالات ليمیج یالهای ناکیام منتادی
متضر ال نا حه طبیعی به بخ ی ال ازلامات کیای بیلصنهی میشصر؛ به ادج معیا که ر فر دی انرای پرمژه بالنالی
منوتاهای نی رد ه به شیصه لدمیع م ارلام به رزیل لببه فع یالهای امزیه به پا های ال مباحظات کیای لصنه
میشوصر ادج امر باعث میشوصر که ر دک فر دی کصلاهم ت محیط نوکص تی با م کبات فراما ی مصانه شصر که
میدر به ا ضوادتی ناکیام منتادی ال محیط ل ةی میةررر زذا بر نی نیانتهای انرادی م ليریرات انتماعی
التصاری م کازب ی که طرحها اارلام لدمیع ر نانالیا بر کیایت ل ةی منتادیام راشته ضرم ی انت
زذا ر مطازعس حاضور با ا لدابی تیده نیانتهای انکام مد ر پس ال مد ار لزلزه ر بهبصر کیایت التصاری
انتماعی فرهینی م فضووادی کازب ی ل ةی منووتائیام با انووتااره ال شوواخصهای ذهیی نووطصح ضووادت ر
شوواخصهای  44ةا ه مص ربر نووی لرا ةرفته انووت بر ادج انووا

م ل ماهصمی برای ا لدابی م نوویدش میلام

ضادتمی ی کیایت ل ةی اشی ال نه اهبرر لدمیع م ارلام نابدادی م بالنالی منتاهای نی رد ه مالعش ه
ر شهرنتام لدرکصه لهیهش ه که ر شکل  4ام رارهش ه انت:

نارافیا م مخاطرات محیطی
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شکل  -9مدل مفهومی پژوهش (مأخذ :یافتههای پژوهش)9913 ،

بیابرادج ه ف ال ا دام ادج لحقیق بر نی اررات نابدادی لدمیع دا ارلام م ر نانالی دا بالنالی منتاهای
نوی رد ه ال لزلزه  4731ر شهرنتام لدرکصه بر کیایت ل ةی ناکییج محبی ال طردق مطازعه شاخصهای ذهیی
انت م پرنشهای لحقیق شامل مصا ر لدر انت:


اهبررهای انرادی پس ال لزلزه انابدادی لدمیع دا ارلام م ر نانالی دا بالنالیا چه ليریری بر کیایت
ل ةی منتادیام راشته انت؟

 بیشلردج م کمتردج لاییر مثبت مربصط به ک ام شاخصهای کیایت ل ةی انت؟
 دا لاامت معییرا ی بیج میلام ضادتمی ی ال شاخصهای کیایت ل ةی ر ازنصهای انکام مد ر منصر
را ر؟
 -7مواد و روشها
 -9-7محدوده موردمطالعه

شهرنتام لدرکصه ر شمال شرلی انتام خرانام نیصبی لرا را ر م مرکل م شهر حانی بار انت ادج شهرنتام
ال شمال با خرانام ضصی م ال نیصب با شهرنتام ر میام ال لرب با شهرنتام لادج م ال شرق با افاا ستام همساده
انت شهرنتام لدرکصه شامل  7بخش  1رهستام م رم شهر به امهای لهام م حانی بار انت لع ار کل باریهای
ادج شوهرنوتام  478باری بصره که ال ادج لع ار  407باری را ای نکیه م  78باری خازی ال نکیه انت امعام ت
بر امه دلی انتا ا ی خرانام نیصبی 4717ا مح مره مص رمطازعه ر ادج لحقیق صاحی منتادی نی رد ه ر ارر
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لزلزه ا ردبه تماه  4731انت که  1منتای پررام پادهام افیج مهمام شهر ا رکصل را ج عبیا با انرای اهبررهای
نوهةا ه انوکام مد ر الدمیع نابهنادی م ر نانوالی دا بالنوالیا بهعیصام مص ه ا تخابشو ه انت مصلعیت
شهرنتام لدرکصه م منتاهای مص ه ر لقسیمات نیانی بازالر ر شکل  7ام رارهش ه انت

شکل  -7موقعیت روستاهای نمونه در منطقه موردمطالعه( .مأخذ :استانداری خراسان جنوبی)9911 ،
 -7-7روش تحقیق

مش ا دام لحقیق با لصنه به ماهیت کا لصصیای -لحبیبی انت ر بخش امل نهت لعییج معیا های میان
با مطازعه انیار کتابخا های به بر نی ظردههای پیرامصم کیایت ل ةی م انکام مد ر پرراخته نپس با لبایق مها
معیا های بر نی نط کیایت ل ةی نکص تناههای منتادی نابهناش ه دا لدمیع ش ه ا تخاب ش
ر بخش رمم به شیصه می ا ی با انتااره ال ابلا های م اه ه م پرن یامه رارههای مص ر یال ةرر م یش ه انت
ال داکه امکام لکمیل پرنو یامه برای لمامی منتادیام ممکج بصر با کمک شیصههای رلیق ما ی مص های ال ادج
حدم ا تخاب شو لا بتصام تادپ بهرنوت م ه ال م ا با ضرد

اطمییام لابل لبصزی بهکل نامعه ما ی لعمیم رار

ماح لحبیل منتادیام نی رد ه ال لزلزه انت نامعه ما ی لحقیق منتادیام نی رد ه ر لزلزه نال  31بخش
لدرکصه ر  1منتای پررام پادهام افیج مهمام شهر ا رکصل را ج عبیا با  107خا صا انت؛ بیابرادج نهت لعییج
لع ار پرن یامه مص ر یال احدم مص ها ر لحقیق حاضر ال فرمصل کصکرام انتاارهش ه انت با لصنه به ابطس کصکرام
انط اطمییام  18ر ص م ضرد

خطای 0 08ا لع ار  411خا صا بهصص ت لصارفی ناره برای لکمیل پرن یامه
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ا تخاب م رارهها نمع م ی م لحبیل ش پرنش امههای مص رانتااره اناناً ال نؤازات بسته با پان های ر طیف
زیکرت پیپ مقیانی اخیبی ا8ا لا خیبی کم ا4اا انتااره ش م نؤازات ر مح مره  44لبمرم عم ه ل ةی لعردف
شو

برای مادی م چی دج سوخه ال م ا ر اختیا ةرمهی ال متخصوصام شامل انالی را ناه م کا شیانام

مربصطه لرا ةرفت م اصوباحات زالم بر حسو

پی ویهارهای مها ا دام ش پس ال نمع م ی پرن یامه م برای

نیدش پادادی م ال مش زاای کرم باخ انتاارهش ه انت با لصنه به ادجکه میلام زاا ر ادج متایر بازای  0/3انت
پادادی مها لابللبصل م میانو

ا لدابی میةررر ن مل شما ه  1مقاردر زاای کرم باخ ا ر ابعار مختبف کیایت

ل ةی منتادی ام میره
پس ال لکمیل پرن یامهها م فع صالص احتمازی اطباعات مص ر یال ال پرن یامهها انتخراجش ه م ر ةام ردنر
با انتااره ال رمافلا  spssم ا دام شیصههای مختبف ما ی ا ما لصصیای م انتیباطیا مص ربر نی م لدلدهملحبیل
ما ی لرا ةرفت نهت بر نووی رمال بصرم لصلدع رارهها ال لمصم کصزمصةرمف -انوومیر صف انووتااره ش و ر
پژمهش حاضر بهمیظص بر نی ليریر نیانتهای انرادی پس ال لزلزه ر کیایت م انتا ا رهای ل ةی منتادیام
با لصنه به صع رارهها ال لمصمهای لی لک مص های م لحبیل ما دا س دک طرفه اANOVAا انتااره ةررد
جدول  -9ویژگیهای جمعیتی روستاهای موردمطالعه در سال 9911
نام آبادی

دهستان

پررام

لهام

پادهام

لهام

افیج

افیج

مهمام شهر

لدرکصه

ا رکصل

لدرکصه

را ج عبیا

لدرکصه

سیاست اجرایی
نابهنادی
لدمیع
بالنالی

جمعیت کل

خانوار

نمونه

171

471

77

717

471

77

737

107

71

717

18

74

788

440

77

81

77

41

ميخذ :مرکل ما ادرام  4718م بییار مسکج ا قباب انبامی خرانام نیصبی 4718

ر ادج مطازعه با لصنه به شواخصهادی که ر مرم پی وییه لحقیقات به رنوت م مدمصعهای ال شاخصها
بهعیصام شواخصهای ليریرةذا بر کیایت ل ةی منوتادیام لعییج م مص رلصنه لرا ةرفته انت ادج شاخصها ا
میلصام ر چها بع کبی التصواری انتماعی -فرهینی کازب ی -فضادی م بستر طبیعی طبقهبی ی مصر که هردک
ر برةیر ه ةصدههای متع ری انت ر ن مل  1شاخصهای مص ربر نی به لاکیک بیامش ه انت
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جدول  -4شاخصهای موردبررسی به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی و مقدار آلفای کرونباخ
ابعاد
التصاری

شاخصها

گویهها

کیایت اشتاال

رنترنی به فرصتهای شابی ربات شابی ضادت ال صع شال ضادت ال میلام ر م

کیایت ر م م ررمت
کیایت مصلش
کیایت نبامت م
امییت

انتماعی –

کیایت م ا کت

فرهینی

مقدار آلفا 

کیایت املات فرالت

ربات ر م میلام پسا ال میلام لیصع میابع ر م ی میلام نط لدر ک ت میلام لیصع

 05111

میابع ر م ی میلام ر م ال فعازیتهای ک ام لی
میلام رنترنی به امکا ات مصلشی میلام کیایت مصلش منصر مقاطع لحصیبی مختبف
میلام رنترنی به خ مات به اشتی-ر ما ی میلام کیایت خ مات به اشتی -ر ما ی
نبامت نسما ی م ما ی امی به دی ه ع ازت انتماعی برابری فرصتها برخص را ی ال
امییت انتماعی
امکام شرکت ر امص نیانی امکام شرکت ر ناختمنالها امکام عضصدت ر
هارهای انتماعی احسا
راشتج نرةرمی میان

لعبق م مازکیت سبت به منتا

 05333

رنترنی به امکا ات م لشی رنترنی به امکا ات فرهینی –

هیری میلام لصا ادی نهت مسافرت میلام رد مبالرد ال الصام

کیایت ا سدام

منصر ابطه فامیبی برلرا ی ابطه فامیبی کمک م همیا ی ر امص ک ام لی شرکت ر

انتماعی

مرانم عمصمی منصر ابطه همسادنی میلام همنیی انتماعی م فرهینی ناکیام
کیایت مصاز میلام لدهیلات م امکا ات میلام ظا ت بر ناختمنال مضعیت لا ص ی

کیایت مسکج

مدام

کازب ی -
فضادی

لمیج متیان بصرم ابعار مسکج با لع ار خا صا مصصم بصرم فضای راخبی ال رد بیاهای

کیایت لدرناختها
کیایت محیط

بستر طبیعی

کیایت لمیج

متایر کیایت ل ةی

میلام برخص را ی ال برق نرانری برخص را ی ال ب شامی ی نازم برخص را ی ال

 05381

لباج میلام کیایت اههای ا لباطی م حملم قل رنترنی به میابع ا رژی
میلام پاکیلةی م ظافت منتا کیایت نمع م ی م رفع لبازه ر منتا کیایت رفع
بهای نطحی
میلام شی لمیج نهت شی لمیج میلام حاصبخیلی خاک میلام مقاممت خاک میلام
بهای لدرلمییی فاصبه ال ةسلها فاصبه ال مسیلها
 87نؤال

 05347
 05888

ميخذ :پهبصاملاره م همکا ام ا4714ا حانی ژار م همکا ام ا4711ا محم ی انتارکباده م همکا ام ا4714ا محم ی
انتارکباده م همکا ام ا4711ا عیابستا ی م همکا ام ا4718ا حی ی نا بام م همکا ام ا4718ا؛

Peek et al, 2018; Zahran

et al, 2015; Sharifi et al, 2017

 -9نتایج و بحث

تادپ حاصل ال لصصیف مدژةیهای مص ه مص رمطازعه ام میره که بی تر پانخنصدام ا3154ا مرر هستی م
بیج  77لا  18نوال نوج را
میام  858ر ص

بیش ال  1351ر ص پانخنصدام را ای لحصیبات پادیجلر ال ردپبم هستی که ال ادج

ام بینصار  4858ر ص لحصیبات ابت ادی 4151ر ص لحصیبات نیکل  7158ر ص افرار را ای
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لحصیبات ردپبم  851ر ص افرار را ای لحصیبات فصقردپبم م  7451ر ص را ای لحصیبات زیسا س م فصقزیسا س
هستی
 -9-9بررسی شاخصهای کیفیت زندگی در نقاط روستایی نمونه

همامطص که ر مششیانی اشا ه ش نهت بر نی میلام ليریر انرای نیانتهای انکام مد ر ر بع عییی
کیایت ل ةی منوتادیام ر میطقه مص رمطازعه ال  44شواخص ر لاز

چها بع التصاری انتماعی  -فرهینی

کازب ی -فضوادی م بستر طبیعی انتااره ش ر ادج ابطه ال پانخنصدام خصانتهش ه بر مبیای ةصده های ذکرش ه
میلام ضادت خصر ال شاخصهای مص ر ظر ا ر طیف  8ةلدیهای زیکرت بیام مادی
برای بر نی بع التصاری کیایت ل ةی ر منتاهای مص ه ال  40ةصده ر لاز

رم شاخص کیایت اشتاال م

کیایت ر م م ررمت انوتااره ش با لصنه به تادپ بهرنت م ه میا نیج رم شاخص کمتر ال میا ه ظری ادعیی 7ا
انوت میلام ضوادت پانخنصدام ال شاخص کیایت ر م م ررمت با میا نیج  75071ر نط پادیج محانبهش ه
انوت ادج امر میلصا با میلام ب هی افرار به با کها م مؤنوسات مازی مرلبط باش ر کل یل ر بع التصاری با
میا نیج  7548کمتردج میلام ضوادت پانوخنصدام ال شورادط مصنصر منصر راشوته انت؛ که ع م ضادت ال ابعار
التصاری طرح انکام میلصا به عبت افلادش فاصبه بیج محل نکص ت م محل فعازیت م همهییج افلادش هلدیهها
م کاهش نوط بهرهم ی یرمی کا انوت دکی ال مهملردج عصامل اررةذا ر ادج مسوئبه ر ظر نرفتج شرادط
طبیعی میطقه بهمدژه مح مردت میابع بمخاک م ع م لص نه به امر اشتاازلادی ر طرح انکام م مکامدابی منتاها
انت بهطص کبی نابهنادی منتاها ليریر مثبتی ر افلادش اشتاال اشته انت بهةص های که بر نی رد ةاه مررم ر
خصوص

بهبصر مضوعیت اشتاال ام میره که کمتر ال  7851ر ص ال پانخنصدام معتق به بهبصر فرصتهای

اشتاال ر محل ن د میباشی
برای بر نی بع انتماعی -فرهینی کیایت ل ةی ر منتاهای مص ه ال  74ةصده ر لاز

 8شاخص کیایت

مصلش کیایت نبامت م امییت کیایت م ا کت کیایت املات فرالت م کیایت ا سدام انتماعی انتااره ش با
لصنه به تادپ بهرنت م ه میا نیج رم شاخص کیایت املات فرالت م کیایت مصلش کمتر ال میا ه ظری ادعیی 7ا
انوت که میلصا به خاطر بصر ربیرنوتام ر منوتاهای نابهناش ه باش که م کبات ع د های ا ر لمییس ارامه
لحصویل را ش مصلام بهخصص

رخترام اددار کرره انت مزی میلام ضادت پانخنصدام ال شاخصهای کیایت

ا سودام انتماعی با میا نیج  75808م کیایت نبامت م امییت با میا نیج  75317ر نط سبتاً میانبی محانبهش ه
انت ر کل یل ر بع انتماعی -فرهینی با میا نیج  75343بیشلردج میلام ضادت پانخنصدام ال شرادط مصنصر
منصر راشته انت مصاحبههای صص ت ةرفته با اهازی ام رار که ناکییج ال م ا کت ر نهت ر دافت امتیالات ال
هارهای رمزتی بهره میبر که میا نیج  75111برای شاخص کیایت م ا کت یل لا ح مری ادج امر ا ليدی میکی
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جدول  -1ارزیابی وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (درصد)
خیلی

انحراف

کای

معیار

اسکوئر

 75713

 05871

 05000

 05831

 05000
 05000

شاخص

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

کیایت اشتاال

 7751

 4153

 7851

 4758

 4458

کیایت ر م م ررمت

 4858

 7153

 7858

 4857

 758

 75071

کیایت مصلش

 4854

 7153

 1151

 754

3

 75781

 05111

کیایت نبامت م امییت

 157

 7850

 1851

 7058

 451

 75317

 05811

 05000

کیایت م ا کت

 857

 7151

 7151

 7151

 150

 75111

 05118

 05000

کیایت املات فرالت

 857

 7358

 7358

 4751

 758

 75487

 05811

 05000

کیایت ا سدام انتماعی

 754

 4151

 7354

 7857

 4757

 75808

 05380

 05000

کیایت مسکج

 157

 4458

 7757

 1754

 4153

 75107

 05888

 05000

کیایت لدرناخت

 351

 4151

 7358

 7151

 4858

 75184

 05314

 05004

کیایت محیط

 4857

 7358

 7154

 4351

 758

 75748

 05114

 05000

کیایت بستر طبیعی

 353

 7851

 7857

 4758

 157

 75873

 05884

 05000

زیاد

میانگین

ميخذ :دافتههای پژمهش 4713

برای بر نوی بع کازب ی -فضوادی کیایت ل ةی ر منتاهای مص ه ال  41ةصده ر لاز

 7شاخص کیایت

مسکج کیایت لدرناخت م کیایت محیط انتااره ش با لصنه به تادپ بهرنت م ه میا نیج شاخص کیایت محیط
ا7574ا کمتر ال میا ه ظری ادعیی 7ا انت که میلصا به خاطر میلام پاکیلةی م ظافت منتا کیایت نمع م ی م
رفع لبازه ر منوتا کیایت رفع بهای نطحی باش چراکه مضعیت ناما ه رفع فاضباب م نمع م ی بهای
نوطحی سوبت به لبل بهبصردافته انت م به لرلی

 88ر ص م  14ر ص ال ناکییج منتاهای مص ه ال مضعیت

مصنصر نوواما ه رفع فاضووباب م نمع م ی بهای نووطحی ضووادت سووبتاً بازادی راشووتها ؛ مزی میلام ضووادت
پانخنصدام ال شاخصهای کیایت مسکج با میا نیج  751م کیایت لدرناخت با میا نیج  7518ر نط سبتاً میانبی
محانبهش ه انت مطازعات م بر نیهای بهعمل م ه ر ادج خصص

یل ام میره که مسکج ن د سبت به

مساکج لببی منتادیام ال نیبههای مختبف اکیایت مصاز میلام لدهیلات م امکا ات میلام ظا ت بر ناختمنال
م ا لاییر کرره مزی ادج مساکج ن د با ارامه فعازیتهای لببی منتادیام چی ام نالةا ی ا ر همهییج بیش ال
 37ر ص ال مررم ظا ت بر ناختمنال ا یل ر مقادسه با ةذشته بسیا خصب م مؤرر لصصیف کررها م ح مر
 81ر ص ال نکص ت ر خا ه ن د احسا
راشوتها

امییت میکیی به زحاظ لدرناختی یل پانخنصدام ضادت سبتاً بازادی

ر کل یل ر بع کازب ی -فضوادی با میا نیج  75188ضادت سبی پانخنصدام ال شرادط مصنصر منصر

را ر برای بر نوی بع بسوتر محیط طبیعی کیایت ل ةی ر منتاهای مص ه ال  3ةصده ر لاز

شاخص کیایت

لمیج انتااره ش با لصنه به تادپ بهرنت م ه میلام ضادت پانخنصدام ال کیایت لمیج با میا نیج  75873ر ح
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متصنط م لردک به میا ه ظری انت تادپ بهرنت م ه ال لمصم کای انکصئر اخی رما ر نط معیارا ی بیش ال
 18ر ص بیا نر لردکی فراما ی م اه هش ه با فراما ی مص ر ا تظا ر اکثر ابعار م شاخصها بر نط کیایت ل ةی
منتادیام مص ه انت
 -7-9توزیع فضایی ابعاد کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه

تادپ بر نی رد ةاه پانخنصدام ر ابطه با ابعار کیایت ل ةی ر نط

منتاهای مص ه م خص ش که ر

بع انتماعی -فرهینی با میا نیج  75343بازالردج م ر بع التصاری با میا نیج  7548کمتردج نط

ضادتمی ی ال

شرادط مصنصر منصر را ر کیایت ل ةی یل با میا نیج  75831ر نط متصنط انت ان مل 1ا
جدول  -1توزیع فضایی ارزیابی وضعیت ابعاد کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (میانگین)
کیفیت زندگی

نام روستا

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

کالبدی -فضایی

بستر طبیعی

ا رکصل

 4583

 7587

 7531

 7584

 7588

افیج

 7543

 7583

 7538

 7517

 7581

پادهام

 7578

 7584

 7583

 7517

 7513

پررام

 7510

 7537

 7517

 7517

 7510

را ج عبیا

 7543

 7517

 7513

 7511

 7517

مهمام شهر

 7570

 7517

 7517

 7588

 7511

کل

میا نیج

 7548

 75343

 75188

 75873

 75831

نامع

ا حراف معیا

 05141

 05178

 05134

 05884

 05718

ه

مق ا کای انکصئر

 34577

 31588

 10543

 477538

 17544

مص ه

نط معیارا ی

05000

05000

05000

05000

05013

ميخذ :دافتههای پژمهش 4713

همهییج با لصنه به تادپ پژمهش م خص ش

منتای مهمام شهر م را ج عبیا با میا نیج  7517بازالردج نط

ضووادتمی ی ال شوواخصهای انتماعی – فرهینی ا را ر م منووتای ا رکصل با میا نیج  4583پادیجلردج نووط
ضوادتمی ی ا ر بع التصواری راشوته انت منتای مهمام شهر با میا نیج  7511بازالردج م منتای پادهام با
میا نیج  7513کمتردج نووط کیایت ل ةی ا را ر ادج میلصا ر تیده میانوو لر بصرم اهبرر لدمیع سووبت به
اهبرر نابهنادی ر نوط

منوتاهای مص ه باشو ر مالع اهبرر نابدادی ر منوتاهای مص ه یل با م کبات

التصاری م انتماعی -فرهینی همراه بصره انت به طص ی که ر منتاهای پادهام م پررام نط کیایت ل ةی به
سبت پادیجلر ال نادر منتاهای مص ه انت

نال هم

478

لحبیل مقادسهای اررات ازنصهای انکام مد ر

 -9-9ارزیابی شاخصهای تحقیق در کیفیت زندگی جامعه روستایی نمونه

برای بر نوی رمال بصرم متایرها ال لمصم کبمصةرمف -انمیر صف انتاارهش ه انت؛ که با لصنه به تادپ ادج
لمصم عم ه رارهها رمال بصره انت؛ بیابرادج میلصام برای به رنت م رم مضعیت متایرهای لحقیق ر هر دک ال
شواخصهای مص ر ظر میا نیج ظرات منتادیام مص ر مقادسه لرا رار م برای ادج میظص ال لمصم  Tلک مص های
انتااره ش با لصنه به طیف  8ةلدیهای زیکرت ر نؤازات لحقیق ع ر  7بهعیصام میا ه ظری ا لدابی شاخصهای
کیایت ل ةی ال رد ةاه منوتادیام ا تخاب ش بر انا

تادپ لمصم  Tمق ا ما ه  Tر لمام شاخصها به نل

کیایت ا سودام انتماعی پادیجلر ال مق ا متصنوط ادعیی 7ا انت؛ بیابرادج برای ا لدابی شاخصها ع ر  7بهعیصام
میا ه ظری ر ظر ةرفته ش م لمصم  Tلک مص های رمبا ه ا دام ش که تادپ ر ن مل  3م ه انت
جدول  -3ارزیابی میزان اهمیت شاخصهای مؤثر در سطح کیفیت زندگی از نظر روستاییان
استاندارد آزمون = 9
شاخصها

مقدار آمارهt

درجه

سطح

اختلاف

آزادی

معناداری

فاصله اطمینان  %11اختلاف

میانگین

پایین

بالا

کیایت اشتاال

 -40577

 417

 05000

 -0530

 -0581

 -0583

کیایت ر م م ررمت

 -70541

 417

 05000

 -0511

 -4501

 -0583

کیایت مصلش

 -44508

 417

 05000

 -0514

 -0537

 -0580

کیایت نبامت م امییت

 -1587

 417

 05000

 -0574

 -0570

 -0547

کیایت م ا کت

 -1547

 417

 05000

 -0578

 -0513

 -0571

کیایت املات فرالت

 -43518

 417

 05000

 -0587

 -0514

 -0537

کیایت ا سدام انتماعی

 8541

 417

 05000

 0584

 0578

 0517

کیایت مسکج

 -8581

 417

 05000

 -0510

 -0511

 -0574

کیایت لدرناخت

 -0577

 417

 05387

 -0507

 -0541

 0540

کیایت محیط

 -47581

 417

 05000

 -0538

 -0510

 -0513

کیایت بستر طبیعی

 -1581

 417

 05000

 -0511

 -0581

 -0573

ميخذ :دافتههای لحقیق 4713

دکی ال شاخصهای مهم ر افلادش کیایت ل ةی نامعه منتادی مص ه ا سدام انتماعی انت بطص یکه ر
شاخص ا سدام انتماعی مق ا ما ه  8/41 Tم مق ا نط معییرا ی برابر با  0/000که ال  0/08کمتر انت م با
لصنه به میا نیج مربصطه که بی وتر ال  7انوت با اطمییام  18ر صو میلصام ةات که منوتادیام شاخص ا سدام
انتماعی ا ر افلادش کیایت ل ةی مهم را سووتها

زالم به ذکر انووت که مق ا ما ه  Tر شوواخصهای کیایت
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شما ۀ نی م چها م

نارافیا م مخاطرات محیطی

لدرنواخت نبامت م امییت م ا کت م مسکج یل ال ظر منتادیام مهملر ال نادر شاخصها ل خیص رارهش ه
انت زالم به ذکر انت که ر شاخص کیایت بستر طبیعی نط معیارا ی بی تر ال  0/08انت
 -4-9بررسی تفاوت سکونتگاههای روستایی موردمطالعه از نظر شاخصهای کیفیت زندگی

برای مقادسه میا نیجها باهم ال لمصم لحبیل ما دا س دکطرفه اANOVAا انتاارهش ه انت ازبته لبل ال ا دام
ادج لمصم رمال بصرم متایرها با لمصم کبمصةرمف -انمیر صف بر نی ش که رمال بصرم رارههای کیایت ل ةی
لائی شو .با لصنه به تادپ لمصم ازیل ما دا س سوبت  Fکه ر ن مل  8برای هر شاخص م خصش ه انت
وام میره که نوط معیارا ی ر  3شواخص کیایت اشوتاال کیایت ر م کیایت مصلش کیایت م ا کت
کیایت ا سودام انتماعی کیایت لدرنواخت م کیایت محیط پادیجلر ال  0508انت تادپ لمصم معییرا انووووت
)(𝐻1 = Sig<0/05؛ دعیی فرض  H1ر م فرض  H0پذدرفته میشصر بیابرادج ر نوووط اطمییوووام  18ر ص ادج
شواخصها لاووووامت معییرا ی بیج نه نیانت انکام مد ر به زحاظ نط کیایت ل ةی منصر را ر م نط
ضوادتمی ی پانخنصدام ال کیایت ل ةی ر هر نه ازنصی انکام مد ر لا ح مری دکسام یست مزی ر نادر
شاخصها بیج ضادتمی ی پانخنصدام ال کیایت ل ةی لاامت معیارا ی منصر ا ر
جدول  -8نتایج آزمون آنالیز واریانس در بین سیاستهای سهگانه اسکان مجدد
شاخص

کیایت اشتاال

کیایت ر م

کیایت مصلش

کیایت نبامت م امییت

کیایت م ا کت

کیایت املات فرالت

منبع متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مربع

آزادی

مربع

بیج ةرمهی

 85111

7

 15777

ر مم ةرمهی

 885887

 414

 05170

کل

 135111

 417



بیج ةرمهی

 85040

7

 75808

ر مم ةرمهی

 175417

 414

 05711

کل

 135437

 417



بیج ةرمهی

 85018

7

 75818

ر مم ةرمهی

 885781

 414

 05141

کل

 175184

 417



بیج ةرمهی

 45711

7

 05300

ر مم ةرمهی

 145188

 414

 05718

کل

 175081

 417



بیج ةرمهی

 15778

7

 75448

ر مم ةرمهی

 175873

 414

 05111

کل

 115017

 417



بیج ةرمهی

 05411

7

 05011

ر مم ةرمهی

 175171

 414

 05704

F

 15881

 85738

 15487

 75718

 15113

 05770

سطح
معناداری
 05004

 05000

 05007

 05013

 05004

 05341

نال هم
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شاخص

مجموع

درجه

میانگین

مربع

آزادی

مربع

کل

 175177

 417



بیج ةرمهی

 15113

7

 75718

ر مم ةرمهی

 375117

 414

 05877

کل

 805710

 417



منبع متغیر

کیایت ا سدام انتماعی

کیایت مسکج

کیایت لدرناخت

کیایت محیط

کیایت لمیج
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بیج ةرمهی

 45711

7

 05178

ر مم ةرمهی

 175380

 414

 05707

کل

 115000

 417



بیج ةرمهی

 75117

7

 45874

ر مم ةرمهی

 315387

 414

 05870

کل

 385171

 417



بیج ةرمهی

 35838

7

 75388

ر مم ةرمهی

 105348

 414

 05174

کل

 185717

 417



بیج ةرمهی

 05101

7

 05181

ر مم ةرمهی

 135711

 414

 05771

کل

 185707

 417



F

 15101

 75010

 75171

 85311

 45784

سطح
معناداری

 05007

 05474

 05078

 05000

 05717

با لصنه به معیارا بصرم اختباف میا نیج ظرات منوتادیام ر شاخصهای کیایت ل ةی نهت بر نی ادیکه
ک ام نات ال میا نیجهای مربصط به شاخصها با دک دنر لاامت معیارا ی را

ال لمصم لصکی انتااره ةررد م

بوهمیظص نبصةیری ال اطازه بحث فقط به مصا ری پرراختیم که اختباف میا نیج ر مها معیارا شووو ه انوووت؛ زذا
شاخصهادی که اختباف معیارا ی ر نه ازنص اشت ر ن مل  1حذفش ه انت
جدول  -1مقایسه میانگین احساس رضایت از کیفیت زندگی در الگوهای اسکان مجدد (نتایج آنالیز واریانس
یکطرفه)
میانگین

شاخص

الگو )(I

کیایت اشتاال

نابهنادی

 7588

نابهنادی

 7541

()I

کیایت ر م
لدمیع

 7548

الگو )(J
سیاست

لدمیع

میانگین
()J
 7570


بالنالی

4517

لدمیع

 7548


تفاوت میانگین

سطح

روستاها ()I-J

معناداری

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

 05738

 05438

 -05081

 05118

 05111

 05004

 05771

 45011

 -05001

 05111

 -05783

 05711

* 05178

 05007

 05471

 05344

 05111

 -05711

 05783

 05004

 05481

 05111

*

بالنالی

4537

نابهنادی

 7541

 05001

بالنالی

 4531

* 05171
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شاخص

کیایت
مصلش
کیایت

الگو )(I

ا سدام
انتماعی
کیایت
لدرناخت
کیایت محیط

میانگین
()I

سیاست

نابهنادی

 7584

لدمیع

 7543

بالنالی

 7511

نابهنادی

 7577

بالنالی

 7571

بالنالی

 4587

م ا کت

الگو )(J
میانگین
()J

شما ۀ نی م چها م

تفاوت میانگین

سطح

روستاها ()I-J

معناداری

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

لدمیع

 7543

* 05718

 05041

 05013

 05117

بالنالی

 7581

 -05034

 05834

 -05108

 05711

نابهنادی

 7584

 -05718

 05041

 -05117

 -05013

بالنالی

 7581

* -05141

 05001

 -05371

 -05011

نابهنادی

 7513

 05870

 05007

 05434

 05830

لدمیع

 7583

*

 05178

 05003

 05018

 05383

لدمیع

 7583

* -05780

 05078

 -05181

 -05048

بالنالی

 7533

*

 -05881

 05007

 -05171

 -05433

نابهنادی

 7581

*

 05101

 05078

 05077

 05388

لدمیع

 7517

 05748

 05018

 -05011

 05138

نابهنادی

 7578

* -05818

 05004

 -05814

 -05708

لدمیع

 7577

 -05808

 05004

 -05878

 -05484

*

*

*

ا*اختباف میا نیجها ر نط احتمال  0/08معییرا انتا

همامةص ه که تادپ لمصم لصکی ام میره ر شاخص کیایت اشتاال بیج میا نیج ازنصی نابهنادی با ازنصی بالنالی
اختباف معیارا ی منصر را ر مزی ازنصی لدمیع با رم ازنصی بالنوالی م نابهنادی لاامت معیارا

ا ر ر شاخص کیایت

ر م بیج میا نیج ازنصی نابهنادی با ازنصی بالنالی م ازنصی لدمیع م بالنالی اختباف معیارا ی منصر را ر مزی ازنصی
لدمیع بوا ازنصی نوابهنادی لاامت معیارا
بالنوالی لاامت معیارا

ا ر ر شووواخص کیایت مصلش لیها بیج میا نیج ازنصی نابهنادی با ازنصی

ا ر ر شاخص کیایت م ا کت م کیایت محیط بیج میا نیج ازنصی بالنالی با ازنصی لدمیع م

نابدادی ر شاخص کیایت ا سدام انتماعی بیج میا نیج ازنصی نابدادی با ازنصی بالنالی م لدمیع م ر شاخص کیایت
لدرناخت بیج میا نیج ازنصی بالنالی با ازنصی نابدادی اختباف معیارا ی منصر را ر
 -4نتیجهگیری

ک ص ادرام به رزیل لیصع لابل لصنه شرادط طبیعی م نارافیادی خصر را ای نکص تناههای منتادی بسیا متیصع
میباشو ادج مسئبه زلمم نابهنادی م انکام مد ر ا برای منتاها ر برابر ببادای طبیعی اعم ال نیل لمیجزرله
ا ش م زالش انتیاب اپذدر مینالر ر ادج مطازعه اررات اهبرر انکام مد ر بر کیایت ل ةی ناکیام منتاهای
نابهناش ه مص ربر نی لرا ةرفت مقادسه نه ازنصی بالنالی نابهنادی م لدمیع منتاها ر میطقه مص رمطازعه
ام رار که هر دک ال ازنصهای مص رمطازعه ملادا م معادبی را
ر کیایت ل ةی نصامع مص رمطازعه بهبصر چ منیری اددار کیی

م هیچک ام ال ازنصها تصا ستها ر لمامی لبمرمها
تادپ بر نی رد ةاه پانخنصدام ر ابطه با ابعار

نال هم
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منتاهای مص ه م خص ش که ر بع انتماعی -فرهینی با میا نیج  75343بازالردج م ر

بع التصاری با میا نیج  7548کمتردج نط

ضادتمی ی ال شرادط مصنصر منصر را ر کیایت ل ةی یل با میا نیج

 75831ر نط متصنط انت ادج تادپ با دافتههای فال نبیمام م همکا ام ا4714ا ضصا ی م همکا ام ا4714ا
پهبصاملاره م همکا ام ا4714ا م حانی ژار م همکا ام ا4711ا همسص میباش
تادپ لمصم  Tلک مص های یل تادپ فصق ا ليدی کرر م تادپ ام رار که دکی ال شاخصهای مهم ر افلادش
کیایت ل ةی نامعه منتادی مص ه ا سدام انتماعی انت بطص یکه ر شاخص ا سدام انتماعی مق ا ما ه T

 41/41م مق ا نووط معییرا ی برابر با  0/000که ال  0/08کمتر انووت همهییج مق ا ما ه  Tر شوواخصهای
کیایت لدرنواخت نبامت م امییت م ا کت م مسکج یل ال ظر منتادیام مهم ل خیص رارهش ه انت زالم به
ذکر انوت که ر شاخص کیایت بستر طبیعی نط معیارا ی بی تر ال  0/08انت تادپ به رنت م ه با دافتههای
حانی ژار م همکا ام ا 4711با مطابقت را ر
همهییج با لصنه به تادپ پژمهش م خص ش

منتای مهمام شهر م را ج عبیا با میا نیج  7517بازالردج نط

ضووادتمی ی ال شوواخصهای انتماعی – فرهینی ا را ر م منووتای ا رکصل با میا نیج  4583پادیجلردج نووط
ضوادتمی ی ا ر بع التصواری راشوته انت منتای مهمام شهر با میا نیج  7511بازالردج م منتای پادهام با
میا نیج  7513کمتردج نوط کیایت ل ةی ا را ر ادج میلصا ر تیده میانو لر بصرم نیانت لدمیع سبت به
نویانوت نابهنادی ر نوط

منتاهای مص ه باش با لصنه به تادپ لمصم ازیل ما دا س که بیج نط کیایت

ل ةی با ازنصی انکام مد ر ر منتاهای مص ه لاامت معیارا ی منصر ا ر مزی نط معیارا ی ر  3شاخص
کیایت اشتاال کیایت ر م کیایت مصلش کیایت م ا کت کیایت ا سدام انتماعی کیایت لدرناخت م کیایت
محیط پادیجلر ال  0508انت بیابرادج ر نوووط اطمییوووام  18ر ص ادج شاخصها لاوووامت معییرا ی بیج نه
نیانت انکام مد ر به زحاظ نط کیایت ل ةی منصر را ر م نط

ضادتمی ی پانخنصدام ال کیایت ل ةی

ر هر نوه ازنصی انوکام مد ر لا ح مری دکسام یست مزی ر نادر شاخصها بیج ضادتمی ی پانخنصدام ال
کیایت ل ةی لاامت معیارا ی منصر ا ر ادج تادپ با مطازعات محم ی انتارکباده م همکا ام ا4711ا م حی ی
نا بام م همکا ام ا4718ا همسص میباش .

بیابرادج میلصام تیده ةرفت نویانوتهای انکام مد ر باد لیها به معیای نبرام مازی دا ا ائه منادل ل ةی
لبقی شصر ببکه باد همه لمییهها م نیبههای ل ةی امازی شابی مصلشی انتماعی فرهینی محیطی م کازب ی م
ا ا ر برةیرر لا ر طصل فر دی انرای طرح مصن

کاهش م وقت م نوختی افرار شصر دافتههای لحقیق ام

میره که به رزیل ع م لصنه ن ی به امص اشوووتااللادی م مح مردت میابع بمخاک ال دکنوووص م ابرابری ر
بهرهمی ی ال فرصوووتهای شوووابی مح مری که ر بخش خ مات رمزتی اددارشووو ه ال نوووصی ردنر انتماعات
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نابهناش ه به بهرهبررا ی مد ر ال میابع مصنصر ر مکامهای لببی می م ره م همهیام به مهانرتهای فصبی به
نوادر مکامها النمبه شهرهای بل گ ارامه میرهی افلادش فاصبه بیج ملا ع م محل نکص ت نب

ش ه انت که

لا عام ملت بی وتری نهت فتم م بیج ملا ع م محل نوکص ت خصر صرف کیی که ادج صرف ملت بی تر ر
نوی م به مل عه به صعی ر افلادش هلدیههای لصزی یل مؤرر انوت زذا زالم انوت میابع معی تی میان

بهعیصام

نادنلدج ر ظر ةرفته شصر م به لردکی محل ن د م محصصزات ا لباط با مراکل التصاری م بالا کا م خ مات
لصنه زالم مبذمل ةررر م فضای لدستی با ازنصهای لدستی متیان

م نالةا باش لبمرم اشتاال با لصنه به ادجکه

امتیال پادیجلری ا ر بیج لبمرمهای مص ربر نی کیایت ل ةی به خصر اختصا

راره انت یال به بر نی م لصنه

بی تری را ر مصلش م الل مها لی م فیی به منتادیام بهمدژه نصا ام اددار لیصع شابی م اددار بیمههای کمهلدیه
شابی مخصص

منتادیام برای افلادش ضرد

امییت شابی النمبه پی یهارهادی انت که میلصام نهت بهبصر ادج

لبمرم ر میطقه مص رمطازعه ا ائه رار
ر پادام ادج کته لابل ذکر انت که فا غ ال ا تخاب هر ازنصدی برای انکام مد ر لصنه به منصر شرادط لدستی
ر محل ن د برای برخص را ی ال شورادط کا م ل ةی مررم ر دک نوکص تناه لدست پذدر ال بیشلردج اهمیت
برخص را انت م باد لباش بر امه دلام بر فراهم ناختج کیایت میان

ل ةی ر نکص تناه ن د – با هر ازنصدی
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