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ABSTRACT 

Introduction: Environmental hazards, such as earthquakes, cause irremediable damage in rural areas in 

which one of the most important injuries is social ones. Social resilience can be used to reduce the 

damage and destructive effects of earthquakes. 

Objectives: The present study has investigated the social resilience of rural settlements against the risk of 

earthquakes with the aim of spatial analysis. 

Methodology: The present study is descriptive-analytical in terms of purpose, application and method. In 

order to collect the required data, two documentary and field methods (questionnaire instrument) have 

been used. The statistical population of the study is the villages located in Avaj County and the unit of 

analysis is the heads of households living in the villages. According to the Cochran method, 370 heads 

have been randomly selected. With the help of villagers and rural managers, after documentary studies, 7 

general social indicators and 20 partial indicators in the study area were identified and resilience scores 

were calculated using the indicators.  

Geographical Context: The geographical scope of the research is the rural settlements of Avaj County. 

Result and Discussion: The results of the study show that the items of unity and cohesion of the local 

community with an average of 3.76 and the item of educational programs to deal with the occurrence of 

accidents with an average of 2.11 had the highest and lowest impact on the social resilience of the studied 

villages, respectively. The villages of Hossein Abad, Shahrbaz and Abdullah Massoud Sofla (0.0149) are 

in the best and the villages of Milaq, Ek, Yamaq (0.0029) are in the worst level of social resilience. 

Furthermore, the results of Copras model indicated that 40 villages are in good condition, 24 villages are 

in medium condition and 38 villages are in unfavorable condition. 

Conclusion: Therefore, regarding the existence of desirable social potentials in Avaj villages, increasing 

social resilience can be achieved by improving living standards such as education, increasing and 

improving health facilities, the existence of safe settlements, maintaining norms in the study areas. And, 

the growth and development of Avaj rural settlements in the midst of threats from environmental hazards 

continues sustainably, and subsequent disasters cannot disrupt people’s lives.  
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    چکیده
هها، تهری  آسهیبهای جبران ناپذیری بهه همهراه دارد. یکهی از مهه های روستایی آسیبت محیطی از جمله زلزله، درسکونتگاهمخاطرا مقدمه:

 توان با تاب آوری اجتماعی در کاهش صدمات و آثار مخرب زلزله گام برداشت.های اجتماعی است. میآسیب

 های روستایی در برابر مخاطره زلزله را مورد بررسی قرار داده است.کونتگاهپژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی س :هدف

های مهورد نیهاز دو روش تحلیلی است. به منظور گردآوری داده -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی :یشناسروش

ژوهش، روسهتاهای واقهد در شهرسهتان آو  و واحهد تحلیهل سرپرسهتان نامه( به کار رفته است. جامعه آمهاری پهاسنادی و میدانی )ابزار پرسش

 اند.سرپرست به صورت تصادفی انتخاب شده 370خانوارهای ساک  در روستاهای ای  شهرستان است که براساس روش کوکران، تعداد 

 باشد.های روستایی شهرستان آو  میقلمرو جغرافیایی پژوهش، سکونتگاهقلمرو جغرافیایی: 

شهاخص جزیهی در محهدوده مهورد  20شهاخص اجتمهاعی کلهی و  7 مطالعات اسنادی، به کمک روستاییان و مدیران روستایی پس از: هاافتهی

دهد گویه وحدت و انسجام جامعه محلهی بها ها نمرات تاب آوری محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان میمطالعه شناسایی و به کمک شاخص

به ترتیب بیشتری  و کمتهری  تهاثیر را برتهاب آوری اجتمهاعی  11/2های آموزشی مقابله با وقوع حوادث با میانگی  نامهو گویه بر 76/3میانگی  

 ( در بهتهری  و روسهتاهای مهیالا، ای، یمهق0149/0آباد، شهرباز و عبداله مسعود سهفلی )اند. روستاهای حسی روستاهای مورد مطالعه داشته

روسهتا در وضهعیت  40اند. همچنی  نتهایج حاصهل از مهدل کهوپراس نشهان داد تاب آوری اجتماعی قرارگرفته  حتری  سطپایی ( در 0029/0)

 روستا در وضعیت نامطلوب قرار دارد. 38روستا در وضعیت متوسط و  24مطلوب، 

تواند بها ارتقهای سهطح ری اجتماعی میهای مطلوب اجتماعی در روستاهای آو ، افزایش تاب آوبنابرای  با توجه به وجود پتاسیل :یریگجهینت

های ایمه ، حفهه هنجارهها در منطقهه مهورد زندگی مانند آموزش و تحصیالت، افزایش امکانات بهداشت و سالمت و بهبود آن، وجود سکونتگاه

پیوسته و پایهدار ادامهه  های روستایی آو  در میان تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی به صورتمطالعه محقق گردد و رشد و توسعه سکونتگاه

 تواند زندگی مردم را مختل سازد.یابد و بالیای بعدی نمیمی

 

ژه  های روستایی، شهرستان آو تاب آوری اجتماعی، زلزله، سکونتگاه ها:کلیدوا
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  مقدمه
 تواند به طور کامل از مخاطرات محیطی ایمنای نمیال است، هیچ جامعهبر سوانح ایدهآور در براتصور جامعه تاب

نه مخاطرات ریزی در زمیرین امنیت را دارد و دانش برنامهای که بیشتتوان گفت جامعهآور میباشد، در مورد جامعه تاب

 ,Carpenter) بردآوری به کار میها برای رسیدن به تابآسیب پذیری به وسیله تقویت ویژگیمحیطی را برای کاهش 

آوری به منزله راهی برای تقویت باشد. تابآوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات در دهه حاضر میمفهوم تاب .(2015

پایدار به های مدیریت سوانح و توسعه ها و نظریهشود. امروزه دیدگاهمیهای آن مطرح جوامع با استفاده از ظرفیت

آوری باشند، تابها در حال رشد میآور در برابر مخاطرات محیطی است. در شرایطی که ریسکدنبال ایجاد جوامع تاب

. (1399 ،و همکارانمیر لماخسروی )شود تغییرات معرفی می ها وبه عنوان راهی برای مواجهه با اختالالت، غافلگیری

ناپذیری به همراه دارد.  های جبرانهای انسانی آسیباز جمله مخاطرات محیطی زلزله است که وقوع آن در سکونتگاه

های تولیدی مرتبط با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشتن جوامع روستایی و فعالیت

تهدیدات محیطی، از دیرباز بیش از دیگر جوامع در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرارداشته توان محدود در مقابله با

اند. بنابراین چون اشتغال و معیشت روستاییان تا حد زیادی به زمین، خاک و آب وابسته است این وابستگی روستاییان 

 (.1395 ،زاده و همکارانموسی) دهدرا بیشتر در معرض مخاطرات محیطی قرار می

توان مفهومی مشترک بین جامعه شناسی و اقتصاد و اکولوژی دانست آوری در زمینه مخاطرات محیطی را میتاب

 های مختلف آن شامل اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست وزیرا مخاطرات وقایعی هستند که با تهدید یک اجتماع و عرصه

آوری محلی با توجه به حوادث نیز بدین مفهوم تاب (.1396،عنابستانی و همکاران) همراه داردغیره پیامدهایی را به

ها است که جامعه محلی بتواند در برابر حوادث شدید طبیعی ایستادگی کند، بدون اینکه از تلفات مخرب و خسارت

 Cutter et) صدمه ببیند و قدرت تولید یا کیفیت زندگی را از دست بدهد و کمک زیادی از خارج از جامعه دریافت کند

al, 2003)اهایی است که های توسعه این اجتماعات به ویژه در فضمحدودیت . آسیب پذیری اجتماعات روستایی یکی از

تواند رویکردی تسهیل آوری اجتماعی روستایی میمخاطرات قراردارند بنابراین تاب تحت تاثیر تهدیدات ناشی از مردم

تاب آوری اجتماعی نشان  شرایط زیستی ساکنین در محیط باشد.کننده برای دستیابی به توسعه و به عبارتی بهبود 

تعیین مداخالت در دهنده یک تغییر پارادایم در ذهنیت مردم جامعه در برابر مخاطرات و در نتیجه یک دیدگاه تازه در 

ح طبیعی )زلزله(، آوری اجتماعی در برابر سواندر این میان تبیین تاب .(Grazio and Rizzi, 2016) باشدبرابر سوانح می

ظرفیت جوامع   کند. بنابراینآوری را مشخص میهای اجتماعی جوامع در افزایش تابدرواقع نحوه تاثیرگذاری ظرفیت

 آوری اجتماعی قلمداد کردتوان تابها را میهای آسیب دیده برای جذب آثار منفی سوانح و ترمیم آنیا سیستم

(Ainuddin and Routray, 2012) ها باعث در معرض خطر قرار ها شامل عوامل اساسی هستند که نبود آنظرفیت. این

های گردد. امروزه وقوع بحرانمعه میگرفتن وحدت اجتماعی و ثبات آن، سالمت و همچنین موفقیت و کامیابی جا

ن اجتماعی به مقوله ریزات و در این امر توجه ویژه برنامهمحیطی درکشور، زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده اس

 ریزی در راستای مقاوم سازی اجتماعی کشور امری ضروری و مهم خواهد بودوری در امر سیاست گذاری و برنامهآتاب

 (.1396 ،و همکاران سام)

ل خاصی را تاریخی خود راه ح-ۀ اجتماعیمنطقه با توجه به زمینمد نظر قرار گیرد این است که هر  ای که بایدمسئله

جغرافیایی  نواحیهای سکونتگاهی در طلبد، بنابراین نظامپذیری اجتماعی میهای انعطافستیابی به ویژگیبرای د

دهد که ند. بررسی اسناد و مدارک نشان میآوری اجتماعی دارقل برای ارتقاء تابهای مستریزیمختلف نیاز به برنامه

شود و همه ساله به حادثه خیز جهان محسوب می کشورهایکشور ایران به واسطه وضعیت زمین شناسی از جمله 

استان قزوین با توجه به  (.1398،حیدری ساربان) شودت و تلفات زیادی به کشور وارد میواسطه وقوع زلزله، خسارا

های خیزی فعال در سالزا و پیشینه لرزههای لرزهقرارگیری در موقعیت خاص جغرافیایی و زمین شناسی و وجود گسل

ای جنوب البرز در منطقهشهرستان آوج در استان قزوین، در  شود.خیز کشور محسوب میاز نواحی زلزله گذشته،
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  آباد، آبدره و ایپک واقع شده است و محل رخداد زمین خیز آوج، حسنههای لرزکوهستانی و مرتفع و در بین گسل

 5/6با بزرگای  1381تیر 1و  2/7با بزرگای  1341شهریور 10های تخریبیهای تاریخی متعددی است، زمین لرزهلرزه

تخریب  پذیری ومیزان آسیب (.1391،انصاری)خیزی این شهرستان است قیاس ریشتر، گواهی بر اهمیت لرزهدر م

های به وقوع پیوسته، بسیار باال بوده و مشکالت فراوانی برای ساکنین های روستایی این شهرستان در زلزلهسکونتگاه

لحاظ ابعاد اجتماعی ارتقاء یابد برای سکونت مناسب است با علم به این موضوع که اگر مکانی از  ایجاد کردهاین مناطق 

آوری اجتماعی دهد و باال رفتن سطح  تابتر است و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تاثیر قرار می

نگیزه ساکنان جهت ماندن در محیط روستا و جلوگیری از آن، سبب ایجاد رضایت و امنیت در جامعه، باال بردن ا

توان بسیار اهمیت دارد. به کمک بررسی این موضوع می آوریشود، بررسی بعد اجتماعی تابمهاجرت روستاییان می

آوری اد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تابتری در محیط روستاها جهت مدیریت بحران انجام دریزی مناسببرنامه

  های اجتماعی موثر در باشد به همین منظور به شناسایی مولفههای روستایی شهرستان آوج میی سکونتگاهاجتماع

های آوری سکونتگاههای اجتماعی موثر بر تابها که شاخصها در راستای پاسخ به این سئوالآوری و ارزیابی آنتاب

آورترین روستاها از لحاظ اجتماعی ستاهای مورد مطالعه تابمیان رورروستایی شهرستان آوج در برابر زلزله کدامند؟ و د

 در برابر زلزله کدام است؟

آوری در نشینی کردن استخراج شده است. تابطور ناگهانی عقب هبه معنای ب Resilioآوری از لغت التین واژه تاب

آوری مربوط به کدام اینکه کلمه تابرجمه شده است. در خاصیت ارتجاعی ت، توانایی بازیابی، بهبود سریع وفرهنگ لغات

 دانندمیاسی و برخی دیگر متعلق به فیزیک حوزه علمی است بحث وجود دارد، برخی آن را مربوط به حوزه بوم شن

(Batabiyal, 1998)طور مشخص وارد ادبیات تخصصی اکولوژی نمود. بناآوری را به ، هولینگ واژه تاب1973سال . در 

 صورت مقدار بوم و بهعنوان راهی برای درک فشارهای دینامیکی و غیرخطی در زیست آوری بهبر نظر هولینگ، تاب

تواند بدون ایجاد تغییرات عمده و اساسی در ساختار خود جذب کرده و پایدار باقی بماند بوم میاختاللی که زیست

وارد  1981وسط توسط تیمرمن درسالآوری نخستین بار به صورت عملی، تتاب .(Holling,1973) شده است تعریف

آوری را بعدی از سیستم و یا بخشی از ظرفیت جامعه در راستای جذب و بازتوانی پس از تاب که حوزه مخاطرات شد

محیطی در جهان، اغلب ایده ظرفیت انطباق و وفق  تحقیقات بر مبنای تغییرات زیست. سانحه تعریف کرده است

عنوان توانایی یک سیستم برای سازگاری با تغییر، دانند. ظرفیت وفق پذیری بهب میآوری مناسپذیری را برای تاب

های کاهش خطر ها و فناستفاده از طرح باشد. مشابه با ظرفیت سازگاری،تعدیل اثرات آن وفائق آمدن براختالالت می

، 2005ژانویه  22در  .(Burby et al, 2000)آوری سیستم یا جامعه در برابر خطرات منجر شود تواند به افزایش تابمی

المللی کاهش بحران سازمان به تصویب استراتژی بین 2015تا  2005های در سال 1چارچوب طرح هیوگو برای عمل

 شود. آوری محسوب میرسید که خود حرکتی مثبت در زمینه تاب 2ملل متحد

شود که این موضوع ازگشت به گذشته و بازیابی میزده برای بهای جوامع بحرانحال حاضر توجه زیادی به ظرفیتدر 

پذیری توجه خاصی دارد جای آسیبآوری بهو به تاب موجب ایجاد تغییراتی در فرهنگ کاری کاهش خطرات شده

(Brooks et al, 2005) ی است و بحث پیرامون این رویکرد نیازمند توجه به ابعاد وجه چندی رویکردی آورتاب. بطورکلی

شود، یمهای متعددی استفاده یوهش بهی آورتابباشد. در ادبیات مخاطرات و مدیریت سوانح، یمیرگذار بر آن تأثمختلف و 

های حیاتی و سیستم ارتباطی یرساختزیکی، ساختمانی و مهندسی؛ اکولوژ اجتماعی، اقتصادی، سازمانی، یآورتابمثل 

بعد  4توان یموجود ینا باو واکنش مثبت به فشار یا تغییر است.  توانایی ایستادگی، مقاومت  هاآنکه جنبه مشترک همه 

اصطالح تاب(. 1396،و پوراکرمی پاشاپور) ی در نظر گرفتآورتابابعاد  عنوانبهاجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی را 

یا جوامع برای مقابله با تنش وها عنوان توانایی گروه آوری را بهن بار توسط ادگر مطرح شد. وی تابآوری اجتماعی اولی

                                                           
1. The Hyogo framework for Action 

2. UNSIDER 
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. این توع (Adger, 2004) های خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی تعریف کرد

طور کلی یابند. بهماعی با تغییرات محیطی انطباق میهای اجتایطی است که تحت آن افراد و گروهآوری شامل شرتاب

 ,Keck and Sakdapolrak)تعادل یا پاسخ مثبت به بالیاست ی، توان یک اجتماع برای برگشت به اعآوری اجتمقابلیت تاب

های خارجی با استفاده از یک جامعه به مقاومت در برابر شوکآوری اجتماعی در برابر مخاطرات توانایی تاب .(2013

ازمانی است که جوامع برای انطباق، تحمل، شود و یک توانایی فردی، اجتماعی و سی اجتماعی تعریف میهازیرساخت

بله با آوری استرس مقالبته باید توجه داشت این بعد تابکنند. انواع مختلف تغییر و تهدید کسب میجذب، مقابله با ا

و  دهد تا در مواجهه با حوادثی مانند زلزله مقابلهه به افراد جامعه این قدرت را میکند بلکمخاطرات را کم یا محو نمی

ل بدین دلیل که اجتماعی به دو دلیل حائز اهمیت است: او آوریتاب. (Arouri et al, 2015) باشندمواجهه سالم داشته 

مطلع  از زمان، محل و نحوه وقوع سانحه پذیر نیست. اگر دقیقاًی بطورکامل پیش بینیهای اجتماعپذیری سیستمآسیب

ریزی برای که برنامهیم بود. اما از آنجایی ها خواهی مقاومت در برابر آناجتماعی براهای باشیم قادر به هدایت سیستم

روری است. دوم مردم در جوامع مخاطرات محیطی با عدم قطعیت همراه است، طراحی جامعه با توان مقابله کارآمد ض

 ای غیرعادی پایدارترندهپذیری در برابر ضربههای فاقد سازگاری و انعطافر در برابر مخاطرات نسبت به مکانآوتاب

(Berkes, 2007). نگری است و عه در برابر مخاطرات، نوعی آیندهآوری به دلیل پویا بودن واکنش جاماز طرفی این بعد تاب

 .(Lucini, 2013)شود سازگاری و پایداری جامعه منجر میآوری اجتماعی به افزایش ظرفیت اء تابارتق

 (2007)1هاگان و آوری اجتماعی انجام شده است: ماگورینجش تابهای سهایی جهت تعیین شاخصپژوهش

 معیارها، اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام سرمایه اجتماعی، جمعی، کارآیی رهبری، اعتماد، مانند هاییشاخص

د انآوری اجتماعی در نظرگرفتههای تابرا به عنوان شاخص اطالعات و ارتباطات و موجود هایارزش ها،نگرش

(2007 Hagen. &Maguire ). آوری جوامع سنتی در برابر بالیای طبیعی ای با عنوان تاب( طی مطالعه2007) 2گیالرد

طر، ساختار فرهنگی شناخت از ماهیت خ آگاهی وی در مواجهه با بالیای طبیعی با به این نتیجه رسیده که جوامع سنت

پژوهشی را در سال  3کفله (.2007aillardG ,)ت مقاومت کنند های مدیران در مواجهه با مخاطرامناسب و سیاست

کشور اندونزی انجام نین سواحل دربین ساکآوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی را درگیری تاببا عنوان اندازه 2011

اوطلب، های آموزش دهنده دعی جامعه مبتنی بر نهاد و سازمانآوری اجتمااده در این پژوهش عناصر اصلی تابد

های های کاهش خطر، حضور زنان، کودکان و گروهارزیابی شده جامعه، تهیه برنامه پذیری مخاطرات و ظرفیتآسیب

مردم در مورد های محلی، آگاهی های جامع و برنامههای کاهش خطر، ادغام برنامهبرنامهپذیر در فرآیند تهیه آسیب

 های هشدار بوده استرآینده، پشتیبانی خارجی و سیستمکننده د های جامعه و خطرات تهدیدخطرات کلیدی، ظرفیت

(Kafle, 2011.) دهد هنوز بسیاری از ابعاد اجتماعی مربوط آوری روستایی نشان میبررسی اسناد موجود در زمینه تاب

آوری که تاب توان گفتهای کاربردی این مسئله بررسی نشده و نیازمند بررسی و تحقیق است. با این حال میبه جنبه

های ناشی از اجتماعی روستایی رویکردی اجتماع محور برای ارتقای آمادگی اجتماعات روستایی در برابر ناپایداری

رسی نقش نهادی ای با عنوان بر( در مطالعه2011)4های روستایی است. هاترمخاطرات، با هدف ارتقای امنیت سکونتگاه

توانند می های کوچک محلیبیعی به این نتیجه رسیده که گروهابل مخاطرات طآوری اجتماعی در مقو سازمانی بر تاب

الیای طبیعی، ( به بررسی ب2015و همکاران ) 5آوری اجتماعی تاثیرگذار باشتد. درسطح روستایی آرویریدر فرایند تاب

خانوار های گذاری ویژگیه تاثیردهندرداختند. نتایج نشانآوری در بین خانوارهای روستایی ویتنام پرفاه اجتماعی و تاب

ها، دسترسی به هزینه فی مخاطرات محیطی بر روی درآمد وطوری که با وجود تاثیر منآوری اجتماعی است بهبرتاب
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و همکاران  1آوری اجتماعی کمک نماید. دوغلوها جهت تقویت تابهای اجتماعی توانسته به خانوادهکمک هزینه

ش تحقیق اند؟ با روآوری اجتماعی را درک کردهزماندگان زلزله در وان ترکیه تابچگونه با( درپژوهشی با عنوان 2016)

ی و همبستگی حکمروایی خوب به آمادگیع منصفانه خدمات به موقع وعنوان ارائه توزآوری بهکیفی، نشان دادند که تاب

ری پذیری شهی با عنوان شاخص انعطافدر تحقیق (2016و همکاران ) 2کند. همچنین سورازمی اجتماعی کمک فراوانی

ق نشان اند، نتایج تحقیآوری شهری و کاربرد آن در مراکز شهری اسپانیا پرداختهگیری تاببه ارائه چارچوبی برای اندازه

آوری شهری فاصله دارند و باید اقدامات اجتماعی نظیر ایجاد فضای مشارکت شهروندان و داد که اغلب شهرها با تاب

کنند که در مطالعه خود مطرح می (2018)های مورد مطالعه افزایش داد. آسفو و همکاران اجتماعی را در مکان انسجام

ها کاهش تاثیرات منفی بحران آوری اجتماعی وه به منظور افزایش سازگاری و تابپذیر در نیجریاغلب خانوارهای آسیب

( 1392کنند. بهتاش و همکاران )اقتصادی و تولیدی استفاده مینوع های متاز راهبردهای اقتصادی موثر مانند فعالیت

های مختلف و از آوری کالن شهر تبریز با استفاده از مؤلفههای تابارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه در پژوهشی با عنوان

آوری ریز از لحاظ تابآوری شهر تبریز را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسید که شهر تبطریق پرسش نامه، تاب

آوری وجود بعد اجتماعی و فرهنگی نسبت به بعد اقتصادی رتبه باالتری را درتابو با این  در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

آوری روستاهای نمونه ( به بررسی تاب1393ی و همکاران )زاده لسبوئشهر تبریز به دست آورده است. رمضانکالن

آوری اجتماعی در روستاهای اند و اذعان داشتند تابو سردآبرود کالردشت پرداخته گردشگری چشمه گیله تنکابن

های فرهنگی و شایستگی جوامع و نیز عوامل مدیریتی و نهادی در ر وضعیت مناسبی قرار دارد و شاخصمورد مطالعه د

آوری اجتماعی بررسی تاب حقیقی با عنوان طراحی شهری و( در ت1395این موضوع تاثیرگذارند. پرتوی و همکاران )

هایی مانند ارتقای کیفی محیط، هویت، اعتماد، نتیجه رسیدند که توجه به مولفه موردی : محله جلفای اصفهان به این

همکاران ملکی و گردد.آوری اجتماعی میتعامالت اجتماعی سبب ارتقای تاب مشارکت، فضاهای آموزش دهنده و

های طبیعی با استفاده از وری اجتماعی جهت مقابله با بحرانآو ارزیابی تاب هشی با عنوان سنجش( در پژو1396)

های جمعیتی انسانی بیشترین وزن و شاخص ویژگیبه این نتیجه رسیدند که شاخص سرمایه  3ایکهبفرایند تحلیل ش

یری و همکاران در خسروی مال امآوری اجتماعی به خود اختصاص داده است. های تابرین وزن را  در بین شاخصکمت

 تحقیق نتایج اند.های روستایی بخش دهدز شهرستان ایذه پرداختهآوری سکونتگاهبه تبیین الگوی تاب 1399سال 

مدیریتی و  -طبیعی، اجتماعی اقتصادی، نهادی  -های محیطی از ضرایب تاثیر شاخصکه هر یک  است آن بیانگر

و  19/0، 40/0، 73/0وستایی محدوده مورد مطالعه به ترتیب برابر با های رآوری سکونتگاهفضایی بر تاب -کالبدی 

ین ناسبی قرار دارد. در ادر وضعیت م ایذهن های روستایی بخش دهدز شهرساهنتگاآوری سکوالگوی تاباست.   25/0

ارایی کدامات و مستلزم اقمدیریتی   - دیداشته و شاخص نها باالتری نی وزنالگو شاخص طبیعی نسبت به انسا

 .متری داردکسازمانی، نهادی و انسانی بوده، وزن 

 شناسیروش
ن تحقیق روستاهای شهرستان تحلیلی است. جامعه آماری ای -هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی ازاین تحقیق 

ی از طریق مطالعات میدان و 1395های مورد استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال باشد. دادهآوج می

شاخص کلی  6های مورد استفاده در قالب ستان خانوار بدست آمده است. شاخصنامه از سرپرمصاحبه و تکمیل پرسش

زیرشاخص با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و بومی شدن در محدوده مورد مطالعه و سپس با کمک کارشناسان  20و 

دهستان  5روستای شهرستان آوج در 100طالعات مورد نیاز از اند. اظران در زمینه پژوهش، انتخاب شدهو صاحب ن
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پذیری و تخریب این تن بر روی چندین گسل فعال و آسیباند. علت انتخاب این روستاها قرارگرفآوری شدهجمع

مورد نیاز در محدوده مورد مطالعه، آوری اطالعات جمع به منظوزته است. های به وقوع پیوسها در زلزلهسکونتگاه

آوری اطالعات مورد نیاز را داشته باشد، طراحی شده است. با توجه به حجم خانوار ای که قابلیت جمعپرسشنامه

خانوار تعیین گردید که با استفاده از  370درصد حجم نمونه  05/0( و با کمک فرمول کوکران و با خطای 10293)

منظور سنجش روایی )اعتبار درونی( ابزار پرسشنامه ای تناسبی تعداد نمونه در هر روستا مشخص شد. به روش طبقه

)اعتبار بیرونی( پرسش  روستایی و جهت سنجش پایاییریزی برنامهنامه از تایید خبرگان و استادان متخصص در زمینه 

ها و اطمینان از دقت و خاصیت تکرارپذیری نتایج از آزمون آماری آلفای کرونباخ با تاکید بر همسانی درونی نامه

ام پژوهش است. در ( که نشانگر پایایی قابل قبول پرسش نامه برای انج951/0) استفاده شده است. ضریب بدست آمده

گیری اطالعات شه استفاده گردیده است. جهت بهرهدر ترسیم نق GISافزار و از نرم SPSSو Excel افزار محاسبات از نرم

گیری بدست آمده آوری اجتماعی جهت مقایسه و نتیجهرات تابحل شاخص سازی طی شده و نمدر آمار استنباطی مرا

ده از نتایج ها و اطالعات استفاده شده است. در نهایت با استفاکوپراس برای تجزیه و تحلیل داده سپس از تکنیک است.

نامطلوب  توان روستاهای مورد مطالعه را در پنج سطح خیلی مطلوب، مطلوب، مطلوبیت متوسط،مدل استفاده شده، می

 و خیلی نامطلوب سطح بندی نمود.

 

  1جدول 

 شاخص های تاب آوری اجتماعی مورد استفاده در پژوهش 
 زیرشاخص شاخص

 دانش و آگاهی

 آگاهی از مخاطره زلزله
 برنامه های آموزشی مقابله با زلزله
 آگاهی از نحوه ساخت و ساز مقاوم

 تاثیر رسانه ها
 جه به دانش بومیتو

 آگاهی از نحوه مقابله با حوادث
 مانورهای آمادگی در مقابل زلزله

 بهداشت و سالمت
 دسترسی به پزشک

 رضایت از دسترسی به خدمات بهداشتی

 ارتباطات و شبکه های اجتماعی

 همکاری با هالل احمر و بسیج
 مشورت با افراد خبره محلی

 شناخت و رفت و آمد با همسایگان

 مشارکت و همبستگی
 مشارکت مردمی در کاهش خطرپذیری

 همکاری با شورا و دهیاری درکاهش آسیب پذیری زلزله

 تعلق خاطر و هویت
 تمایل به مهاجرت از روستا

 احساس تعلق خاطر به جامعه روستایی

 اعتماد
 شناخت معتمدین

 شرکت در برنامه های محلی و اجتماعی

 هنجار
 و خشونت بعد از وقوع حوادثافزایش دزدی و جرم 

 شرکت در برنامه های محلی و اجتماعی
 

باشد. همچنین یک روش های تحقیق در جهت حل مسئله میکوپراس روشی برای ارزیابی گزینه :1مدل کوپراس

مزایای استفاده از این روش، پیش بینی حداقل  (.Podvezko, 2011) بندی استبندی و اولویتناخته شده در رتبهش

های حاصل به معیارهای ارزش در نتیجه نهایی برای بررسی محاسبات و برای در نظر گرفتن بی ثباتی احتمالی برآورد

                                                           
1. COPRAS 
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رده طور خالصه در زیر آو های روش کوپراس به. گام(Madhuri et al, 2010)های واقعی است دلیل ویژگی خاص داده

 شده است: 

 ؛یریگ( تشکیل ماتریس تصمیم1

 ؛شود(استفاده از مدل آنتروپی انجام میها )محاسبه وزن در تکنیک کوپراس با ( محاسبه وزن هریک از شاخص2 

ی هانرمال هر شاخص با استفاده از وزنگیری با استفاده از توابع در این گام میزان ( نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم3 

 شود. ه درگام قبل محاسبه میبدست آمد

Li =
xij
∑xij

 

 .مجموع هر شاخص است  xij∑اعضای ماتریس و  xijکه در آن 
Di = Li ×Wi 

 وزن بدست آمده هر شاخص  بر اساس گام قبلی است.  Wiکه در آن 

 ( محاسبه مجموع وزن معیار نرمالیزه شده 4

دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند و شاخص های مثبت با یکدیگر و شاخص های در این گام شاخص ها به 

را تشکیل می دهند. در بدست آوردن مجموع که  −SJو  +SJهای ر جمع شده و دو ستون جدید با ناممنفی با یکدیگ

 )درجه اهمیت هر معیار( می نامیم بدین صورت عمل می کنیم که : Qرا  آن 

Qi = SJi
+ +

∑SJi
−

SJi
− ×

1
SJi

−

 

 ها )درصد معیارها( و رتبه بندی سکونتگاه N( محاسبه رتبه 5

 را با استفاده از فرمول زیر بدست آورد.  Nتوان مقادیر ها در گام قبل می Qiبا توجه به محاسبه 

Ni =
Qi

maxQi
 

 ها را مشخص نمود.توان رتبه سکونتگاهمی Nست. حال بر اساس مقادیر ا 100عددی از صفر تا  Nکه در آن 

 2جدول 

 تعیین حجم نمونه اولیه )بر اساس طبقه بندی تناسبی(
 تعداد نمونه خانوار دهستان ردیف

 115 3201 حصارولیعصر 1

 38 1045 خرقان غربی 2

 80 2265 شهید آباد 3

 57 1620 خرقان شرقی 4

 80 2162 آبگرم 5

 370 10293 جمع کل 6
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
در  ین شهرستانهای استان قزوین است. مرکز این شهرستان شهرآوج است. اانشهرستان آوج یکی از شهرست

از شمال با شهرستان تاکستان و از شرق با شهرستان بوئین زهرا و از سمت غرب با  ای کوهستانی واقع شده ومنطقه

کونتگاه روستایی س 116در شهرستان آوج باشد. استان زنجان و از سمت جنوب با استان همدان و مرکزی همسایه می

ها دهند. این سکونتگاهسکونتگاه دارای سکنه بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می 100وجود دارد که 

های خرقان شرقی، آبگرم از بخش آبگرم بخش آوج و دهستان های حصارولیعصر، خرقان غربی، شهیدآباد ازدردهستان

 (. 1قرار دارند )شکل 
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  روستاهای شهرستان آوج د مطالعهمحدوده مور. 1شکل

اظ حهای آن از لع شده است که باعث شده بیشتر بخشهیمالیا واق - کشور ایران در کمربند چین خوردگی آلپ

زمین ساختی فعال و پویا باشند. منطقه مورد بررسی واقع در جنوب قزوین که بخشی از آن در البرز و بخش دیگر در 

ترین مناطق ترین و پیچیدهمنطقه یکی از مهم هاست. اینت نیز تحت تاثیر این تنشع شده اسدر ایران مرکزی واق

در معرض  (. روستاهای شهرستان آوج در طی سالیان گذشته بارها1396 ساختاری در ایران است )علی پور و همکاران،

لرزه های زمینزهرا که با نامبوئین 1381سالهای تخریبی زمین لرزه لرزهزمیناند. یکی از این مخاطره زلزله قرارگرفته

های استخراج شده از آن نشان ای و خطواره. تصویر ماهوارهشودنیز شناخته می چنگوره 2002لرزه آوج یا زمین 2002

 (.2از لرزه خیزی باالی منطقه مورد مطالعه دارد )شکل 

 

 
ماهواره منطقه مورد مطالعه با  RGB=321تصویر رنگی نسبت باندی . الف( 2شکل

 های استخراج شده از تصاویر لندستلندست، ب( خطواره
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 و بحث  هایافته

 های توصیفی یافته

درصد  5/90نفر پاسخگو  370از مجموع دهد که های فردی و عمومی پاسخگویان نشان مینتایج بررسی ویژگی

سال قرار دارند. از نظر سطح  60تا  40 ها در گروه سنیدرصد آن 48ه حدود باشند کدرصد زنان می 5/9مردان و 

درصد( به دلیل کوهستانی بودن و  4/72باشند. اغلب پاسخگویان )تحصیالت بیشترین تعداد پاسخگویان زیر دیپلم می

ی بودن منطقه تان(. کوهس3داشتن مناطق مستعد در زمینه کشاورزی و دامداری مشغول به فعالیت هستند )جدول 

های مورد مطالعه به راحتی به خدمات شهری دسترسی نداشته و بسیاری از ساکنین سکونتگاهسبب شده است تا 

 بسیاری از نیازهای روزمره خود را از روستا یا مرکز دهستان تامین نمایند. 

 3جدول 

 ویاناطالعات توصیفی پاسخگ
 درصد فراوانی متغیر شاخص

 جنس
 مرد
 زن

335 
35 

5/90 
5/9 

 سن

29-20 
39-30 
49-40 
50-59 

 سال و بیشتر 60

35 
72 
85 
97 
81 

1/11 
5/19 
4/22 
4/25 

 تحصیالت

 زیردیپلم
 دیپلم

 کاردانی
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد و باالتر

259 
78 
17 
12 
4 

70 
1/21 
6/4 
2/3 
1/1 

 شغل
 شاورزی و دامداریک

 صنعت و خدمات
 بیکار

268 
91 
11 

4/72 
7/24 
9/2 

 

بهداشت و سالمت، دانش و آگاهی مخاطرات،  :آوری اجتماعی هفت شاخصمانگونه که ذکر شد جهت بررسی تابه

های اجتماعی، مشارکت و همبستگی، تعلق خاطر و هویت، اعتماد، هنجار مورد بررسی و تجزیه و ارتباطات و شبکه

 : نطقه مورد مطالعه به شرح زیر استهای میدانی در م(. نتایج بررسی4)جدول  تحلیل قرار گرفته است

، 76/3های میزان انسجام جامعه محلی با میانگین ه در روستاهای مورد مطالعه، گویهبر طبق نظرسنجی به عمل آمد

بیشترین  66/3گین و شناخت معتمدین با میان 66/3میزان  مشارکت مردمی برای کاهش خطرپذیری با میانگین 

، تعداد مانورهای 11/2 های آموزشی مقابله با وقوع زلزله در روستا با میانگینهای میزان برگزاری برنامهمیانگین و گویه

 23/2های مقابله با وقوع حوادث و آگاهی مردم روستا از راه 14/2برابر زلزله در سطح روستا با میانگین دگی در آما

رسی های دسترسی به پزشک و رضایت از دستآوری اجتماعی دارند. همچنین وضعیت گویهکمترین میانگین را در تاب

 ست.نامناسب ا 38/2و 84/2های به خدمات بهداشتی با میانگین

 تحلیلی هاییافته
نیک کوپراس استفاده شده است. در این آوری اجتماعی از تکقیق جهت بررسی تفاوت در سطوح تابدر این مرحله از تح

. ماتریس تصمیم گیری یک گزینه است -ماتریس معیارشود که همان تشکیل می ماتریس تصمیم کوپراستکنیک ابتدا 

باشند. در گام بعد مورد مطالعه می هایهای آن شاخصاست که سطرهای آن روستاها و ستون 100در  20ماتریس 

ها را ی دادهشود. در مدل آنتروپی ابتدا ماتریس کمّاستفاده از مدل آنتروپی انجام میاس با محاسبه وزن در تکنیک کوپر
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نماییم و در نهایت وزن هر شاخص را بدست آورده و از ها را به روش خطی بی مقیاس میتشکیل داده و سپس آن

 (.5)جدول  این مدل برابر یک است ها دررسیم. مجموع وزن تمامی شاخصراف به وزن نرمال شده میمحاسبه درجه انح
 

  4جدول

 فراوانی نظرات پاسخگویان در ارتباط با تاب آوری اجتماعی 

 

  5جدول

 با استفاده از مدل آنتروپیهای مورد مطالعه وزن شاخص
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 30/1 04/3 57 72 105 71 65 میزان آگاهی مردم از تناوب زمانی وقوع زلزله

 23/1 11/2 149 119 45 28 29 روستا های آموزشی مقابله با وقوع حوادث درمیزان برگزاری برنامه

 30/1 03/3 59 71 103 74 63 آگاهی از نحوه ساخت و ساز مقاوم

 28/1 49/3 30 65 72 98 105 ها در افزایش آگاهی مردم در ارتباط با مخاطراتتاثیر رسانه

 38/1 05/3 68 70 79 82 71 توجه به دانش بومی و میزان بهره گیری ازآن

 23/1 23/2 126 125 61 25 33 های مقابله با وقوع حوادثوستا از راهآگاهی مردم ر

 21/1 14/2 134 137 43 26 30 تعداد مانورهای آمادگی در برابر زلزله در سطح روستا

 25/1 84/2 66 74 134 49 47 دسترسی به پزشک

 31/1 38/2 67 71 136 45 51 رضایت از دسترسی به خدمات بهداشتی

 31/1 38/2 116 122 46 49 37 های هالل احمر وبسیجیگاهعضویت در پا

 37/1 07/3 65 69 81 84 71 مشورت با افراد خبره محلی در راستای کاهش آسیب پذیری 

 37/1 62/3 43 38 72 80 137 میزان شناخت و رفت و آمد با همسایگان

 26/1 66/3 25 47 87 81 130 میزان مشارکت مردمی برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله

 30/1 45/3 35 62 73 101 99 ها همکاری مردم با شوراها و دهیاری میزان تمایل

 45/1 04/3 78 84 63 66 79 تمایل به مهاجرت از روستا

 28/1 50/3 37 44 89 97 103 احساس تعلق خاطر به جامعه روستایی

 26/1 66/3 25 51 77 87 130 شناخت معتمدین

 35/1 58/3 40 44 76 82 128 های محلی و اجتماعیمهشرکت در برنا

 33/1 43/3 98 99 81 45 47 افزایش دزدی و جرم و خشونت بعد از وقوع حوادث

 25/1 76/3 25 40 74 89 142 میزان انسجام جامعه محلی
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 های مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیراست که برای استفاده در مدل کد گذاری گردیدند:شاخص

.S1 له؛ آگاهی از مخاطره زلز  .S2 های آموزشی مقابله با زلزله؛برنامه .S3 ؛آگاهی از نحوه ساخت و ساز مقاوم .S4  

 S8.   ؛مانورهای آمادگی در مقابل زلزله S7. ؛آگاهی از نحوه مقابله با حوادث S6. ؛توجه به دانش بومی S5. ؛هاتاثیر رسانه

مشورت با  S11. ؛همکاری با هالل احمر و بسیج  S10.؛ضایت از دسترسی به خدمات بهداشتیر S9. ؛دسترسی به پزشک

 S14. ؛مشارکت مردمی در کاهش خطرپذیری S13.  ؛شناخت و رفت و آمد با همسایگان S12. ؛افراد خبره محلی

حساس تعلق خاطر ا S16. ؛تمایل به مهاجرت از روستا S15.  ؛دهیاری درکاهش آسیب پذیری زلزله همکاری با شورا و

و جرم افزایش دزدی  S19. ؛های محلی و اجتماعیشرکت در برنامه  S18.؛شناخت معتمدین S17.  ؛تاییبه جامعه روس

  .وحدت و انسجام جامعه محلی S20. ؛و خشونت بعد از وقوع حوادث

)مثبت و منفی به طور جداگانه( ها میم نموده و به محاسبه مجموع وزندر گام بعد اقدام به نرمال سازی ماتریس تص

 (.6های روستایی مورد مطالعه است )جدول بندی نهایی سکونتگاهپردازیم گام آخر رتبهمی

 

 6جدول 

 های روستایی مورد مطالعهنتیجه تکنیک کوپراس شامل درجه اهمیت، درصد، رتبه بندی و سطح بندی سکونتگاه 

 سطح رتبه Q N روستا سطح رتبه Q N روستا

 3 50 94/52 00789/0 وروق 1 1 100 01490/0 حسین آباد

 5 80 14/31 00464/0 استلج 2 20 44/75 01124/0 حصار

 3 47 70/55 00830/0 بازارقلی 2 14 35/80 01197/0 طبلشکین

 4 67 51/45 00678/0 سنگاوین 1 9 32/85 01271/0 محمود آباد

 3 34 30/62 00928/0 علی حالج 2 13 63/80 01202/0 حسن آباد

 3 44 87/57 00862/0 داسکین 1 10 87/84 01265/0 دیدار

 2 19 66/75 01127/0 ساغران سفلی 2 12 60/81 01216/0 علی آباد

 2 16 80 01192/0 ساغران علیا 2 11 49/82 01229/0 لک

 3 32 22/66 00987/0 عباس آباد 2 31 38/67 01004/0 دشتک

 2 15 14/80 01194/0 هلدر 3 35 35/60 00899/0 اردالن

 3 49 75/53 00801/0 یاستی بالغ 2 27 64/69 01038/0 آزانبار

 3 38 60 00894/0 اقچه قلعه 1 2 06/99 01476/0 آدار

 3 52 31/52 00780/0 آسیان 1 1 100 01490/0 شهرباز

عبداله مسعود 

 سفلی

 4 61 74/48 00726/0 بهشتیان 1 1 100 01490/0

عبداله مسعود 

 علیا

 4 62 36/47 00706/0 غسلطانبال 3 33 62/64 00963/0

 4 66 04/46 00686/0 نجف آباد 4 74 21/37 00555/0 قانقانلو

 3 46 42/56 00841/0 احمد آباد 2 17 87/77 01160/0 قره بالغ

 3 48 75/53 00801/0 داخرجین 2 26 66/69 01038/0 قلعه

 4 76 70/36 00547/0 قمشلو 3 51 54/52 00783/0 قوشه قویی

 5 78 10/34 00508/0 کیسه جین 3 37 01/60 00894/0 لجامگیر

 4 54 09/51 00761/0 دشت آهو 1 7 38/88 01317/0 آبدره

 4 75 03/37 00552/0 اروچان 3 38 60 00894/0 ازناب

 3 34 30/62 00928/0 بیگلر 1 8 41/87 01303/0 چنگوره

 4 69 01/42 00626/0 شاخدار 4 71 40 00596/0 اسماعیل آباد

 5 83 20 00298/0 دانک 2 29 46/68 01020/0 د آبادسعی

 5 82 44/25 00379/0 قره داش 2 18 82/75 01130/0 کامشکان
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 سطح رتبه Q N روستا سطح رتبه Q N روستا

 4 59 02/49 00731/0 قلی کندی 2 21 10/75 01119/0 کردجین

 5 79 44/32 00484/0 گل زمین 2 21 10/75 01119/0 کله سر

 4 65 24/46 00689/0 نصرت آباد 3 42 26/58 00868/0 مشهد

 5 83 20 00298/0 یمق 4 63 28/47 00705/0 اسد آباد

 4 55 05/51 00761/0 افشارمحمد 3 40 42/59 00885/0 شوراب

 4 71 40 00596/0 آقچه دام 2 30 42/68 01020/0 منصور 

 4 77 56/36 00545/0 توآباد 4 53 35/51 00765/0 نیرج

 4 71 40 00596/0 چاه برف 2 16 80 01192/0 بی آب

 4 70 58/40 00605/0 رزک 2 16 80 01192/0 اروان

امام زاده 

 عالالدین

 3 43 16/58 00867/0 سبزک 3 41 77/58 00876/0

 2 22 22/73 01091/0 علی آباد خرقان 2 24 98/69 01043/0 قوزلو

 2 28 50/69 01036/0 فارسی اوغالن 3 45 80/56 00846/0 نقاش

 2 28 50/69 01036/0 قره آغاج 4 71 40 00596/0 پروان

 4 72 04/39 00582/0 کلنجین 2 25 97/69 01043/0 مشانه

 1 6 95/89 01340/0 ارتش آباد 2 25 97/69 01043/0 ارقبه

 5 83 20 00298/0 اک 1 4 81/94 01413/0 چوبینه

 4 68 91/42 00639/0 امامزاده 1 3 03/97 01446/0 خروس دره

 4 60 97/48 00730/0 مصرآباد 1 5 93 01386/0 گل چشمه

 5 83 20 00298/0 میالق 1 5 93 01386/0 کاروانسرا

 5 81 28/30 00451/0 ایلدرجین 3 39 97/59 00894/0 خسروآباد

 4 73 86/38 00579/0 بادغین 4 64 27/46 00690/0 قهوج

 3 36 32/60 00899/0 سیراب 4 58 48/49 00737/0 شهیدآباد

 2 23 49/71 01065/0 شینگل 4 56 89/50 00758/0 هرائین علیا

 4 71 40 00596/0 میان دره 4 57 65/50 00755/0 پرسپانج

 

 7جدول 

 های روستایی به کمک تکنیک کوپراسسطح بندی سکونتگاه 

 روستا سطوح تاب آوری اجتماعی

 تاب آوری خیلی مطلوب
سعود سفلی، آدار، خروس دره، چوبینه، گل چشمه، کاروانسرا، ارتش آباد، حسین آباد، شهرباز، عبداله م

 آبدره، چنگوره، محمود آباد، دیدار

 تاب آوری مطلوب

لک، علی آباد، حسن آباد، طبلشکین، هلدر، بی آب، اروان، ساغران علیا، قره بالغ، کامشکان، ساغران 

، قوزلو، مشانه، ارقبه، قلعه، آزانبار، فارسی سفلی، حصار، کردجین، کله سر، علی آباد خرقان، شینگل

 اوغالن، قره آغاچ، سعید آباد، منصور

 تاب آوری متوسط

دشتک، عباس آباد، عبداله مسعود علیا، علی حالج، بیگلر، اردالن، سیراب، لجامگیر، ازناب، اقچه قلعه، 

آباد، بازار قلی، داخرجین، خسروآباد، شوراب، امامزاده عالالدین، مشهد، سبزک، داسکین، نقاش، احمد

 یاستی بالغ، وروق، قوشه قویی، آسیان

 تاب آوری نامطلوب

نیرج، دشت آهو، افشارمحمد، هرائین علیا، پرسپانج، شهیدآباد، قلی کندی، مصرآباد، بهشتیان، 

، سلطانبالغ، اسدآباد، قهوج، نصرت آباد، نجف آباد، سنگاوین، امامزاده، شاخدار، رزک، اسماعیل آباد

 پروان، اقچه دام، چاه برف، میان دره، کلنجین، بادغین، قانقانلو، اروچان، قمشلو، توآباد

 کیسه جین، گل زمین، استلج، ایلدرجین، قره داش، دانک، یمق، اک، میالق تاب آوری خیلی نامطلوب

 



 321 و همکاران خرقاضیف/ ...هایاجتماعی سکونتگاهتاب آوری فضایی  تحلیل

 

آوری یی که بهترین و بدترین وضعیت تابتوان روستاها)درصد درجه اهمیت هر معیار( می Nبا مقایسه مقادیر 

د مطالعه مشخص است روستاهای حدوده مورشاخص مورد بررسی در م 20اجتماعی را دارند مشخص نمود. با توجه به 

آوری اجتماعی و روستاهای ( دارای بهترین وضعیت تاب100) Nآباد، شهرباز، عبداله مسعود سفلی با مقادیرحسین

توان (. حال می6)جدول  آوری اجتماعی قرار گرفته است( در بدترین وضعیت تاب20) Nمیالق، اک، یمق با مقادیر

یی را بر اساس درصد اهمیت سطح بندی نمود. برای این منظور پنج سطح تاب آوری اجتماعی در های روستا-سکونتگاه

 (.  3( و )شکل 7نظر گرفته شده است)جدول 

 

 
 اجتماعی در روستاهای مورد مطالعهتاب آوری سطوح   .3شکل    

 

 گیرینتیجه
یابند و یطی انطباق میهای اجتماعی با تغییرات محیطی است که تحت آن افراد و گروهآوری اجتماعی شامل شراتاب

انی و باشد. بستر وقوع کلیه رویدادهای اجتماعی، مختصات مکها میبحرانن جامعه برای پاسخ به در واقع بیانگر توا

یج بدست های مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به نتاآوری اجتماعی و ویژگیجغرافیایی است لذا بین تاب

 کاهش خطرر، مشارکت مردمی د76/3ا میانگین های وحدت و انسجام جامعه محلی بپژوهش حاضر گویه آمده در

های های برنامهبه ترتیب بیشترین میانگین و گویه 66/3و شناخت معتمدین با میانگین  66/3پذیری با میانگین 

، آگاهی از نحوه 14/2و مانورهای آمادگی در برابر زلزله با میانگین  11/2آموزشی مقابله با وقوع حوادث با میانگین 

آوری اجتماعی در سطح روستاهای مورد مطالعه داشته است. تاثیر را بر تاب مترین میانگین وک 23/2مقابله با حوادث 

آوری وقوع مخاطره زلزله در ارتقاء تابدرهنگام  نتایج نشانگر این واقعیت است وحدت و انسجام مردم روستاهای آوج

ری نیز این موضوع را های مردمی در کاهش خطرپذیهای مشارکته است. میانگین باالی گویهگذار بوداجتماعی تاثیر

و تجربه لمس بحران زلزله  1381و  1341های تخریبی مانند زلزله سال کند. از طرفی با وجود وقوع زلزلهتایید می

ع توسط ساکنین نواحی روستایی منطقه سطح آگاهی مردم روستاها در مورد نحوه مقابله با مخاطره زلزله در زمان وقو

های آموزشی و مانورهای آمادگی در توان با برگزاری کالسآوری اجتماعی، میبآن مناسب نیست. جهت افزایش تا
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برابر زلزله است که در  سطح روستاهای شهرستان آوج چندان به آن پرداخته نشده و یا به تعداد محدود در مدارس 

 اجرایی شده، استفاده کرد.

اند. همچنین خاطرات در منطقه آوج مناسب بودهمها در افزایش سطح آگاهی و دانش رسد تاثیر رسانهبه نظر می

های پیشین در بکارگیری مصالح با کیفیت بهتر، شناخت مناطق ش بومی و استفاده از تجربه زلزلهگیری از دانبهره

وضعیت  آوری اجتماعی درنگوره و طبلشکین که از نظر تابنزدیک گسل از مواردی است که در روستاهای آبدره، چ

روستاهای  نشان داد Q شود. همچنین نتایج تحقیق براساس مدل کوپراس  و براساس ارزشدارند دیده میمطلوب قرار 

آوری اجتماعی و روستاهای میالق، در بهترین وضعیت تاب Q( 0149/0) حسین آباد، شهرباز و عبداله مسعود سفلی

 اند.آوری اجتماعی قرارگرفتهضعیت تابدر بدترین و Q( 0029/0) اک، یمق

توان اظهار نمود پژوهش حاضر های محققان داخلی و خارجی میبا توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با یافته

آوری اجتماعی(، سوراز و تاب ها)شاخص 2011و کفله  2007هاگان های محققانی مانند ماگویرودر راستای پژوهش

) تاثیرگذاری بعد اجتماعی بر (، بهتاش و همکاران )مشارکت و همبستگی 1395همکاران  و پرتوی و 2016همکاران 

آوری اجتماعی توان نتیجه گرفت بعد تابدر نهایت می باشد.) وحدت و انسجام محلی( می 2011ر (، هاتآوریتاب

گیری و حفظ اطراتی چون زلزله از یکسو به شکلهای روستایی آوج با تاکید به پایداری اجتماعی دربرابر مخسکونتگاه

های اجتماعی و جوامع محلی و از سوی دیگر بر ارتقای سرمایه اجتماعی و ارتقای حس دلبستگی به مکان، وهگر

کل گیری پیوندهای انسجام و وحدت جامعه محلی، افزایش مشارکت ساکنین در مراحل مختلف بحران زلزله و ش

آوری اعی در روستاهای آوج، افزایش تابهای مطلوب اجتمبنابراین با توجه به وجود پتاسیلکند. اجتماعی کمک می

تواند با ارتقای سطح زندگی مانند آموزش و تحصیالت، افزایش امکانات بهداشت و سالمت و بهبود آن، اجتماعی می

های های ایمن، حفظ هنجارها در منطقه مورد مطالعه محقق گردد. در نتیجه رشد و توسعه سکونتگاهوجود سکونتگاه

یابد و بالیای بعدی نمی می میان تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی به صورت پیوسته و پایدار ادامه روستایی آوج در 

ر محدوده مورد مطالعه تواند زندگی مردم را مختل سازد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر راهکارهای پیشنهادی د

 : عبارتند از

آوری و ساز ابنیه روستا در راستای افزایش میزان تاب( در ساخت 2800رعایت اصول فنی و مهندسی )آیین نامه  -

 وکاهش آسیب پذیری ناشی از وقوع زلزله.

در مورد وضعیت خطرپذیری  های آموزشی توسط دهیاران جهت افزایش سطح آگاهی روستاییانبرگزاری کالس -

  .طقه در مخاطره زلزله و  تقویت فرهنگ امنیت و تاب آوریمن

ین محلی جهت تشویق روستاییان در تغییر الگوهای ساخت و ساز مسکن و استفاده از مصالح کمک گرفتن از معتمد -

 با کیفیت و مقاوم به زلزله 

ضرورت بازنگری در طرح های بهداشتی و درمانی منطقه و امکان دسترسی همه روستاها به پزشک و خدمات   -

پزشک، پرستار، ماما( تا حدی امکان پذیر است درمان ) ن راهکار با افزایش کادربهداشتی و درمانی فراهم شود که ای

داشته باشند. همچنین احداث  های بهداشت هر روستا کادر درمان ثابتکه عالوه بر مراکز بهداشتی، خانهبطوری 

 های بهداشت در روستاهایی که فاقد آن بسیار حائز اهمیت است.خانه

های منظم و جذب و تشویق روستاییان به همکاریدهستان جهت  های هالل احمر و بسیج در مراکزاحداث پایگاه -

آسیب دیدگان  های مردمی جهت کمک بهخاطره و بعد از آن در جذب مشارکتسازمان دهی شده در زمان وقوع م

-آوری اجتماعی میری متوسط و مطلوب جهت ارتقاء تابآوری نامطلوب و نیز روستاها با تابآودر روستاهای با تاب

 د تاثیرگذار باشد.توان

آوری اجتماعی نامطلوب و ارائه راهکار جهت ارتقاء این و فرهنگی در روستاهای با تاب های اجتماعییابی تفاوتریشه -

 آوری کل توسط متخصصان و افراد بومی روستاها که آشنایی بیشتری با فرهنگ منطقه دارند. آوری و تابتاب بعد
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 سپاسگزاری
دانشگاه آزاد گروه جغرافیای  ریزی روستایی بوده کهرشته جغرافیا و برنامهساله دکتری ژوهش حاضر برگرفته از رپ

 این رو مراتب تشکر و قدردانی از گروه مربوطه اعالم می شود.از  از آن دفاع شده است.اسالمی واحد رشت، 
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