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 چكیده
امروزه نگرش به مخاطرات طبیعی تغییرات چشمگیری داشته و دیدگاه 

تغییر یافته  "آوری تاب"به افزایش  "پذیری آسیب"االب از تمرکز بر کاهش 
سیل و طوفان بیشترین خسارات و تلفات را به جوامع  ،است. مطابق آمارها

این امر در کشور و استان گلستان نیز صادق است. بشری واردکرده است. 
دهد که  ها در زمینه مخاطرات طبیعی این استان نشان می زیرا، نتایج بررسی

های  روستای آن، در معرض خطر دائم سیل قرار دارند. اگرچه طی سال .21
پذیری و با تاکید بر  اخیر در این استان االبا  تدابیری با رویكرد کاهش آسیب

آوری در مواجهه  د کالبدی روستاها اتخاذ شده ولی از منظر سنجش تابابعا
با مخاطرات سیل، از بُعد کالبدی نیز اقدام موثری صورت نگرفته است. لذا، 

های کالبدی  هدف از این تحقیق تعیین و سنجش رابطه بین عوامل و مولفه
حوضه آوری جوامع روستایی در مواجهه با مخاطرات سیل در  و میزان تاب

آبخیز گرگانرود است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده و به روش 
روستا با تعداد  160تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل  -توصیفی
ای و  ای چندمرحله گیری خوشه خانوار است که با روش نمونه 22372

خانوار  918با  روستا 91مندی از فرمول کوکران، تعداد  تصادفی در کنار بهره
هرچقدر دهد  های تحقیق نشان می بعنوان حجم نمونه تعیین شد. یافته

آوری روستائیان  فاصله بافت و کالبد روستا از رودخانه بیشتر باشد، میزان تاب
آوری اجزای کالبدی روستا از  یابد. این امر در خصوص تاب نیز افزایش می

تا  ت و نیز سایر مستغالت، مزارع و باااواحدهای مسكونی فاصلهجمله 
معابر روستایی با بهبود کیفیت پوشش رودخانه نیز صادق است. همچنین، 

توان شاهد کاهش  کشی، می همراه افزایش طول کانیوو و جدول  معابر، به
آوری کالبدی روستاها بود. گفتنی  پذیری و متعاقبا  موجب بهبود تاب آسیب

آوری خانوار روستایی کاسته  اباست، با افزایش عمر مساکن از میزان ت
های بهسازی  های نوساز و توجه به طری که، احداث خانه طوری شود. به می

آوری آنها را در برابر  تواند تاب سازی بنا می مسكن و اقدامات مقاوم
دهد که  مخاطرات سیل بهبود بخشد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می

ی کمتر از حد متوسط با میانگین آوری روستاهای منطقه در بُعد کالبد تاب
چای،  های چهل بوده که در این بین، خانوارهای روستایی زیرحوضه 83/2

آوری کالبدی در متوسط بوده و اکثر خانوارهای  آباد دارای تاب قورچای و تیل
گل، مادرسو و  زرین-گرگانرود، محمدآباد های سفلی روستایی زیرحوضه
 باشند. ضعیفی می آوری کالبدی قرناوه، دارای تاب

 

آوری کالبدی، سیل،  آوری، تاب پذیری، تاب آسیب :كلیديهاي  واژه

 .حوضه آبخیز گرگانرود

 

Abstract: 

Nowadays, recognizing the ways to achieve sustainability has 
dramatically changed through different patterns of vulnerability 
reduction in rural planning and disaster management. The attitude 
to natural hazards has also changed, and the dominant view has 
shifted from focusing on reducing "vulnerability" to improving 
"resilience". According to figures, "floods", storms and earthquakes 
have caused the greatest damages and casualties to human societies. 
Iran and Golestan province are not exceptional. Results of the 
present study show that 215 villages are facing the permanent 
danger of flood. In recent years, measures have been taken to 
reduce vulnerability, especially in case of physical dimensions of 
villages in Golestan province; however, enough attention has not 
yet been paid to effective attempts for measuring resilience against 
the flood risks. Therefore, based on systemic and sustainable 
development approaches the main goal of the present research is 
analyzing and measuring the relations between physical-
environmental, economic, social, and institutional factors of rural 
communities with the rate of their resilience against flood in 
Gorganroud watershed. This research is a fundamental-applied 
study and has been completed based on a descriptive-analytical 
method. The study area contains 106 villages with 22,942 
households. Using multistage and random cluster sampling and 
Cochran formula, 31 villages with 318 households were selected as 
the sample size. Validity of the questionnaire was verified using the 
Delphi method and the reliability of the questionnaire was 
confirmed by the total amount of Cronbach's alpha coefficient for 
the rural household questionnaire α1= 0.86 and for the rural 
managers (Dehyar) questionnaire α2= 0.89. The overall results of 
the present research showed that there is a significant relationship 
between the environmental-physical, and social components of the 
study areas and the resilience of the inhabited communities against 
the floods. But there is not a meaningful relationship between the 
economic components of these villages and the resilience of their 
inhabitants in dealing with floods. Meanwhile, the average 
resilience of various dimensions of entire sub-basins of the study 
area was often ranked as "moderate to weak" grouping. The 
average figures for resilience of various dimensions were as 
follows: environmental-physical 2.89, social 3.68, institutional 2.92 
and economic 2.64. These figures confirm the “moderate to weak” 
grouping of the area against flood resilience. In conclusion, it can be 
said that rural households in sub-basins of ChehelChai, Ghurechai 
and TilAbad and Sofla of Gorganrood have an overall moderate 
resilience, and rural households in sub-basins of Madarsoo, Rudbar-
Mohammad-Abad-Zaringol and Sarisoo locate at an overall weak 
resiliency group. 
 

Keywords: Vulnerability, resilience, systemic approach, 

sustainable development, Gorganrood watershed basin, 
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 مقدمه
مخاطرات طبیعی در دنیا همواره چالشی اساسی در دستیابی 

هرای   به توسعه پایدار جوامع انسانی است. لذا، شناخت شیوه
دستیابی به پایداری، به وسریله الگوهرای مختلرف کراهش     

ریررزی شررهری و روسررتایی و نیررز  پررذیری در برنامرره آسرریب
ی در مررردیریت سررروان  وارد شرررده و جایگررراه مناسرررب   

های ملّی هر کشور باز کرده است ترا شررایط    گزاری سیاست
مطلوبی را جهت تقلیل خطرات در سطوی مختلف مردیریت  

با (. Davis & Izadkhah, 2006:11) سوان  بوجودآورد
پذیری ناشی از مخراطرات   این حال، کاهش ریسك و آسیب

شوند و  طبیعی، االب تا بعد از وقوع سوان  نادیده گرفته می
های  ینگونه مخاطرات، ظرفیت آنرا دارند که در نبود سیستما

تقلیل خطر، به سوانحی عظیم و ویران کننده برای جوامرع  
زیرررا (. Zhou et al.,2009:2)انسررانی مبرردرل گردنررد  

های جهانی بیانگر این واقعیت هستند که طی دو دهره   داده
 یوستهاخیر، سوان  طبیعی نسبت به گذشته بیشتر، به وقوع پ

باقی گذاشته است. به همین دلیل، و اثرات زیان بار فراوانی 
تنها شناسایی مراحل تشخیص و واکرنش بره آنهرا حرائز      نه

اهمیت است، بلكه توجه به تقویت و ارتقای آن در سرطوی  
-Battista & Bass,2004:2)مختلف نیز ضروری است 

امروزه تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده (. 3
د؛ به طوری که دیردگاه االرب از تمرکرز صررف برر      شو می

در  "2آوری تراب "به سوی افزایش  "1پذیری آسیب"کاهش 

-Cutter et al.,2008) برابر سوان  تغییر پیدا کرده است

a:3 .)      بر این اسرا ، در مقیرا  جهرانی در شررایطی کره
هرای آن، از رونردی صرعودی و     ها و عردم قطعیرت   ریسك

هرای برنامره ریرزی و     از به استراتژیفزاینده برخوردارند، نی
مدیریت سوان  طبیعی کارآمد امری حیاتی بوده ترا جوامرع   

ویرژه   پذیری در سرطوی مختلرف بره    بشری بتوانند از آسیب
از (. Mitchell & Harris,2012:2)سط  محلّی بكاهند 

های کاهش مخراطرات بایرد    رو، در نگرش جدید  برنامه این
آور بروده و   های جوامع تراب  یژگیبه دنبال ایجاد و تقویت و

در زنجیررره برنامرره ریررزی و مرردیریت سرروان  برره مفهرروم  
 آوری نیز توجه کنند.  تاب

شایان ذکر است که براسا  آمار سازمان ملرل متحرد،   
در میان مخاطرات طبیعی، سیل و طوفان بیشترین خسارات 

                                                      
1. Vulnerability 
2. Resilience 

ای کره   گونره  و تلفات را به جوامع بشری وارد آورده اند، بره 
در یك دهه اخیرر، میرزان خسرارات ناشری از سریل و       تنها

میلیرارد دالر   18میلیرارد دالر، در مقابرل    21طوفان بالغ بر 
(. این 26: 1988 خسارت ناشی از زلزله بوده است )صادقلو،

امر در کشور نیز صادق است. به طوری که ایران به لحراظ  
شرایط جغرافیایی و زمین شناختی در زمره کشورهایی است 

پذیری بسیار زیرادی در برابرر مخراطرات طبیعری      ه آسیبک
درصررد از کررل مسرراحت آن در معرررض     7/91داشررته و 

درصرد از جمعیرت کرل     76مخاطرات طبیعی واقع شرده و  
(. 1: 1931کشور نیز در این مناطق سكونت دارند )محمدی،

 76های گذشرته، حردود    این در حالی است که در طی سال
در طرری   "تاد حوادث ایرمترقبره س"درصد اعتبارات ساالنه 

کاهش اثرات مخراطرات طبیعری، صررف جبرران خسرارات      
(. شرایان  2-1: 1931 ناشی از سیل شده است )وطرن فردا،  
وسراز و رعایرت    های ساخت ذکر است، به دلیل بهبود روش

هرا و تأسیسرات در    ضوابط و مقررات ساختمان، ایمنی سازه
یابرد ولری    یمقابل خطراتی چون زلزله و سریل افرزایش مر   

متأسفانه روند طبیعی توسرعه در کشرورهایی نظیرر ایرران،     
باع  تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده و خسارات 

 2.6یابرد. بره طروری کره رشرد       سیل پیوسته افزایش مری 
درصدی خسارات ناشی از سیل کشور، به ویرژه در منراطق   
روستایی آن در طی پنج دهه گذشته، مؤیرد ایرن مدعاسرت    

(. در این میان، بروز سیل، هر ساله خسرارات زیرادی   )همان
گذارد؛ به طوری کره، از نظرر    در استان گلستان بر جای می

وقرروع آن در کشررور آمررار برراالیی دارد و جررزو نخسررتین    
هرا در   خیز به شمار می رود. نترایج بررسری   های سیل استان

دهد که  خصوص مخاطرات طبیعی استان گلستان نشان می
روسرتا، در معررض    .21ز سط  آن با تعداد درصد ا 09/28

(. .7: 1936زاده و همكاران، خطر دائم سیل قرار دارند )فرج
 1976-80 هرای  این در حالی است که استان تنها بین سال

شاهد چنردین سریل مخررب در روسرتاهای حوضره آبخیرز       
گرگانرود بوده است. به طوری که نواحی روستایی محردوده  

پرذیری و تخریرب بافرت کالبردی      بمورد مطالعه شاهد آسی
ویژه مسراکن، معرابر، تاسیسرات و اراضری زراعری و       خود به

برراای برروده اسررت؛ و علیرررام آشررنایی مرردیران محلّرری و  
روستاییان به خطرات و خسارات سریل، متاسرفانه هنروزهم    
کمابیش شاهد عدم همكاری و توجه جامعره روسرتایی بره    

وسراز و   ط ساخترعایت حریم ایمن رودخانه، اصول و ضواب
های بادوام در مواجهه با سریل   نیز بكارگیری مصال  و سازه
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باشیم. این امر بیش از هر چیز ریشه در شیوه برخرورد و   می
های شتابزده مدیریت حوادث ایرمترقبه دارد.  تصمیم گیری

هایی که دانرش و میرزان آگراهی و     زیرا، بجای اتخاذ روش
خطرررات سرریل و  آمررادگی جامعرره هرردف را در مواجهرره بررا

پیشگیری از وقوع حوادث ارتقرا دهنرد، االبرا  برا تاکیرد برر       
انرد کره    پذیری، به اقداماتی دست زده رویكرد کاهش آسیب

هرم در   ها را، آن سازی مساکن و سایر زیرساخت صرفا  مقاوم
کره برر مبنرای     انرد. در حرالی   مقیاسی محدود مد نظر داشته

یل، افزون برر توجره   آوری در برابر مخاطرات س رویكرد تاب
به ابعاد کالبردی )مسراکن، معرابر، تأسیسرات زیرسراختی و      
ایره( جوامع روستایی، ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصرادی و  
نهادی نیز بسریار حرائز اهمیرت هسرتند. امررا چرون بیشرتر        
خسارات وارده شده به روستاهای محدوده مورد مطالعره برر   

ن توجه به تمامی ابعاد بُعد کالبدی آنها مربوط بوده و همچنی
آوری از فراتر از بح  این مقاله است، این پرژوهش برا    تاب

تمرکز بر بُعد کالبدی جوامع روستایی و با تاکید بر رویكررد  
تروان   انجام گرفته است.  از این رو، مری  "آوری تاب"جدید 

سواالت تحقیق را اینگونره بیران نمرود کره: اورال : آیرا برین       
آوری جوامرع   کالبردی و میرزان تراب   هرای   عوامل و مؤلفره 

روستایی ساکن در حوضه آبخیز گرگانرود )استان گلسرتان(  
آوری این جوامع  معناداری وجود دارد. ثانیا : مقدار تاب  رابطه

در بُعد کالبدی به چه میزان اسرت. لرذا برا توجره بره ایرن       
سواالت، اهداف کلی این پژوهش، تعیین روابط بین عوامل 

آوری جوامرع روسرتایی    البدی و میرزان تراب  های ک و مولفه
آوری این جوامع در  مورد مطالعه بوده و در نهایت مقدار تاب
 گیرد. بُعد کالبدی نیز مورد سنجش قرار می

در خصوص پیشینه و سروابق موضروعی تحقیرق بایرد     
گفت که وجود خطررات احتمرالی و برروز  تلفرات جرانی و      

ری و روسرتایی  خسارات مالی ناشی از سیل در نرواحی شره  
مختلف جهان باع  شرده ترا متخصصران و پژوهشرگران،     

سرازی بافرت و    مطالعات گسترده ای را در خصروص ایمرن  
کالبد شهرها و روستاها انجام دهند. این در حالی است کره  

پذیری بیشتر آنهرا   سازی نقاط روستایی به دلیل آسیب ایمن
رسری  نسبت به شهرها، ضرورت دارد. هرچند در رابطه با بر

پررذیری کرره رویكرررد پرریش از  هررای مختلررف آسرریب جنبرره
آوری به شمارمی آید، مطالعات ارزشمندی انجام گرفته  تاب

آوری و  است. امرا در رابطه با بررسی، تحلیل و سنجش تراب 
ویژه در  طور عام و بهنقش آن در کاهش مخاطرات سیل به

حوزه روستایی، مطالعات زیادی به صورت جامع و منسرجم  

ت نگرفته است. مرور اسناد حاکی از آن اسرت کره در   صور
المللری کراهش خسرارات     مریالدی، برنامره برین   1383سال 

مخاطرات طبیعی، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
را دهه برین المللری کراهش سروان       1336ارائه شد و دهه 

طبیعی نامید. هدف از این نام گذاری کراهش زیران جرانی،    
اثرات مخرب آن بود که سوان  طبیعری  مالی و جلوگیری از 

کره   مخاطراتیاز قبیل زلزله، طوفان، سونامی، سیل و سایر 
شود، به  منشأ طبیعی با عنوان مخاطرات محیطی نامیده می

به تدریج، مطالعه و  .(Smit et al.,2001:2-3) دنبال دارد
هرای کراهش    تحقیق در خصوص مخاطرات محیطری و راه 

پرذیری   دتا  با دو رویكرد کاهش آسیببار آن، عم اثرات زیان
آوری، انجام گرفته است. نكته درخور توجه این است  و تاب

های شهری و با نگاه  که بخش عمده این تحقیقات در حوزه
انرد و   ریرزی شرهری تهیره شرده     مدیریت بحرران و برنامره  
هرای روسرتایی بسریار محردود      تحقیقات مررتبط برا حروزه   

ریرزی   لعرات و تجربیرات برنامره   باشد. با این وجود، مطا می
تواند به  شهری، چه در مقیا  جهانی و چه در ایران نیز می

مطالعات روستایی کمك نماید، لذا پیشینه تحقیق در هر دو 
 شود. سط  یادشده به اجمال ارائه می

( در کتاب خود، ضمن توجه یكپارچره بره   1337فاستر )
رای بقاء و زنده راهبرد ب 91همه ابعاد توسعه پایدار و تدوین 

ماندن در برابر تغییرات ناشی از حوادث، بر این نكته تاکیرد  
آوری به نقرش طراحری    دارد که بایستی در بُعد کالبدی تاب

گزینی امن، تشخیص خطا و برآورد و  پایدار و توجه به مكان
های اورلیره جهرت کراهش اثررات نرامطلوب       ارزیابی خرابی
ن رو، وی توجه به برخی کالبدی توجه نمود. از ای -محیطی
 کنرد  آور را پیشرنهاد مری   هرای تراب   هرای سیسرتم   از ویژگی

(EMA
1
در ( 2667هِنسررترا و همكرراران )  (.2001:6-11,

پژوهش خود، خطراتی که شهرها با آنها روبرو هستند را به 
هرای تحقیرق بیرانگر آن     طور خالصه تشری  نمایند. یافتره 

ایی و تشویق آنهرا  است که با الگو قرار دادن شهرهای اروپ
آور،  جهررت اقتبررا  از اصررول و معیارهررای شررهرهای ترراب

 مخاطراتمالی  -توان به کاهش اثرات و خسارات جانی می
طبیعی امید داشت. به همین منظور پیشنهاداتی را از جملره  
مشارکت، ترویج رویكرد یكپارچه جهت کاهش خطر فاجعه، 

ی برا  ای فنّر ه دسترسی بهتر و بیشتر به منابع مالی و کمك
 Henestra et)دهند  آوری شهرها ارائه می هدف ایجاد تاب

                                                      
1. Emergency Management Australia (EMA) 
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al,2004:3( کاتر و همكاران .)در پژوهش خود توجه ( 2668
آوری در  خاصی به معنا، مفهوم و معیارهرای سرنجش تراب   

انرد.   هرای مختلرف داشرته    سط  جهانی با توجه بره دیردگاه  
هرای   های تحقیق بیانگر آن است که یكری از چرالش   یافته

های متریك برای  مهم، بح  شناسایی استانداردها و سنجه
آوری جامعه در برابر سانحه است.  گیری و سنجش تاب اندازه

لذا،  یك چارچوب مفهرومی جدیردی را بره صرورت مردل      
بره منظرور بهبرود ارزیرابی     آوری فاجعره مكران محرور    تاب

 فراهم نموده آوری در مواجهه با مخاطرات ای از تاب مقایسه
و مجموعه ای از متغیرهای اکولوژیكی، اجتماعی، اقتصادی، 

دهنرد   نهادی و زیرساختی را جهت اجرای این مدل ارائه می
(Cutter et al,2008-b:598-599 ،همچنین .) ایشان در

پژوهشی دیگر، به دنبال فراهم نمودن یك روش مشرخص  
آوری در  ها جهت اندازه گیری تاب ای از شاخص با مجموعه
دهرد   محلّی هستند. نتایج کلی تحقیق آنها نشان می سطوی

، به ویرژه  آوری مخاطرات که تغییرات فضایی در میزان تاب
هرای   در مناطق شهری و روستایی مشهود بروده و مقایسره  

آوری مناطق شهری نسبت  مكانی حاکی از باالتر بودن تاب
هرای فرردی    به مناطق روستایی است. با این حال، محررک 

در سطوی اجتماعی، اقتصادی،  ر برابر مخاطراتآوری د تاب
هرای اجتمراعی جوامرع     هرا برا ظرفیرت    نهادی و زیرسراخت 

(. کرایی و  Cutter et al.,2010:1) تواند متفاوت باشد می

اگرچه در مطالعره خرود، تنهرا بره بررسری      ( 2611همكاران )
؛ امرا بره ایرن   اند هعوامل سیل در یك منطقه کوچك پرداخت

های مرتبط برا محریط و    یافتند که ویژگینتیجه مهم دست 
ها، بافت و کالبد شرهرها و روسرتاها، نحروه     بستر سكونتگاه

آوری  طراحی و ساخت ابنیه و حتی مسائل مدیریت در تراب 
بسیار حائز اهمیرت اسرت. بره طروری کره از نظرر ایشران،        

آوری برا   های بهبود تراب  ترین استراتژی ترین و مطلوب مهم
توانرد   محیطری در برابرر سریل، مری     -لبدیتاکید بر ابعاد کا

های وارده از یك  ها و ضربه توانایی تحمل شوک -1شامل: 
ای که آن خطرها تبردیل بره سرانحه نشروند      خطر، به گونه

،بدین معنا که توجه به اصول و معیارهای طراحی و اجررای  
توانرد احتمرال شكسرت را     اجزای کالبدی شهر یا روستا می

یی برگشت به عقرب پر  از سرانحه    توانا -2کاهش دهد؛ 
،بدین معنا کره توجره بره کیفیرت سراخت و میرزان دوام و       

تواند عواقرب   مقاومت اجزای بافت و کالبد شهر یا روستا می
امكان و فرصت بررای تغییرر و    -9شكست را کاهش دهد؛ 

پذیرش پ  از سانحه که قادر است زمان مورد نیراز بررای   

کالبردی و محیطری را    پرذیری  بهبودی و نیز مقردار آسریب  
 خود، به تحلیل  ( در مقاله2617کاهش دهد. وایت و اوهارو )

آوری  تراب  و تعرادل  آوری تراب  قابلیت از علمی درک تقابل
 ایررن چگونرره کننررد کرره مرری بررسرری پرداخترره و تكرراملی
 عمرل  و موضروع سیاسرت   دو هرر  در ظریرف،  هرای  تفاوت
 زیریر  برنامره  در آوری تراب  همچنرین،  .است شده منعك 
 و وضعیت عادی حالت به ساده بازگشت یك توسط فضایی

 معیارهرای  شود. به طروری کره عمردتا  شربیه     مشخص می
مدیریت تكنولوژی  روند و های مهندسی پاسخ ریزی، برنامه
 ممكرن  پرارادایم  تغییر یك عنوان به اگرچه مقاله این. است

 ریرزی  برنامره  حروزه  در آوری لریكن تراب   ارائه شده اسرت، 
 بررای دسرتیابی بره    کلیردی  مفهروم  یرك  عنوان به فضایی،
 بره  پاسرخ  هرای در معررض خطرر، جهرت     مكران  از توانایی

 & White)شرود   تغییرات، شرناخته شرده و پذیرفتره مری    

   aro,2014:934-947).  ( 2610سِره و همكراران ) در
 سرریع در  وهوایی همراه با تغییررات  آب مقاله خود، تغییرات

افرزایش   و وقوع سریل  حتمالرا موجب تشدید ا شهرنشینی
 در مردیریت  گیرنرد کره   مخاطرات آن دانسته و نتیجره مری  

 اقلیمری،  تغییررات  برا  بایسرتی  شرهرها  همره  سیل، ریسك
 ترین مهم شده و در این راه، از سازگار اقتصادی و اجتماعی
بره   .آور اسرت  تاب شهرهای توسعه شهری، مدیران وظایف

 شررامل دی،کالبرر -طراحرری فیزیكرری زعررم آنهررا اقرردامات
 عمرومی و  فضراهای  از اسرتفاده  ونقل، حمل های زیرساخت
شرهرها در برابرر    آوری تراب  بره  شایانی کمك ها، ساختمان
( 1936کاویان )(.Serre et al.,2016: 69)کنند  می سیل

ریزی کاربری  خود که به بررسی تاثیرات برنامه  نامه در پایان
اراضری شرهر   آوری الگوهای کاربری  اراضی بر افزایش تاب

سه این شهر   گیرد که ناحیه سبزوار پرداخته است، نتیجه می
درصد  0./.درصد از بناهای خشتی و چوبی شهر،  2/92با 

درصد از بناهای باالی  .9/.متر،  0معابر با عرض کمتر از 
به   درصد از ناحیه 7/12و نیز دسترسی تنها  ساخت سال 76

آوری کمترری در   تابمتری فضای باز، از  6.حریم کمتر از 
مقابررل زلزلرره برخرروردار اسررت. همچنررین تمرکررز برراالی   

آوری شرهر را کراهش وارد    های شهری، میزان تاب کاربری
( 1932فرزادبهتاش و همكراران )  (.1 :1936)کاویان، دهد می

آوری مفهروم جدیردی    کنند که تاب در مقاله خود عنوان می
هرا   عدم قطعیرت ها و  است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته

شود. همچنین بر این نكته تاکیرد دارنرد کره     به کاربرده می
تاکنون در مردیریت سروان  شرهری، نگراه االرب کراهش       
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مخاطرات بوده است. نتایج این تحقیق حراکی از آن اسرت   
بوده که  29/2آوری شهر تبریز برابر  که میزان میانگین تاب

ی در آور شرهر تبریرز از لحراظ تراب     دهرد کرالن   نشان مری 
 -وضعیت مطلروبی نیسرت. برا ایرن حرال، ابعراد اجتمراعی       

شرهر دارد   آوری این کرالن  فرهنگی باالترین رتبه را در تاب
و  زاده لسربوئی  رمضران  (.99: 1932)فرزاد بهتاش و همكاران،

هرای زیرسراختی در    در پژوهشری، مولفره  ( 1939همكاران )
آوری سراکنان دو حوضره گردشرگری     راستای ارتقای تراب 

طبیعی بررسی کردند. نتایج ایرن   مخاطراتابن در برابر تنك
هرای ارتبراطی و    تحقیق بیانگر آن است که دو معیار شبكه

آوری  درمانی در زمینه سیل و تاب -جانمایی مراکز خدماتی
درصد با یكدیگر همبستگی داشرته و باعر     33با اطمینان 
آوری ساکنین در برابرر مخراطرات سریل شرده      افزایش تاب
امینرری و  (..9: 1939زاده لسرربوئی و همكراران،  )رمضران  اسرت 

هرای   بافتآوری  الگوهای تابای  ( در مقاله.193همكاران )
بررسی کردند. نتایج تحقیق بیانگر آن  در برابر زلزلهی شهر

جهرت ارزیرابی    بررسری مرورد  ی هرا الگواست کره از برین   
برا وجرود     P.E.O.P.L.E.S ، الگروی آوری کالبردی  تراب 

عرد کالبردی و   ه نسبت به سایر الگوها دارد، در بُجامعیتی ک
ی هرا لگونبوده و در مقابرل، ا بافت شهری پاسخگوی نیازها 

، برا  انرد  کردهمطری و همكارانش کاتر که  BRICو  مكانی
در و کراربرد آن  مكرانی   -های فضرایی  توجه به تهیه نقشه

بررای ارزیرابی    تررین الگوهرا   های مختلرف، مناسرب   مقیا 
برا   (.1: .193)امینی و همكاران،است شهری  بدکالآوری  تاب

بنردی نمرود    توان اینگونه جمع عنایت به آنچه بیان شد، می
که اوال : با اینكه بریش از سره دهره از تجربیرات ارزشرمند      

گرذرد؛ لریكن، هنروزهم     آوری مری  جهانی در خصوص تراب 
هرای   های مختلف علمی، معانی و برداشت محققین در حوزه
رسرد کره    وم آن دارنرد. ثانیرا : بره نظرر مری     متفاوتی از مفه
آوری  های متفاوت موضوع تاب بندی جنبه درخصوص تقسیم

و سنجش معیارهای آن در پنج حوزه اکولروژیكی، کالبردی،   
اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی )منطبق با ابعاد توسعه پایدار( 

بنردی کلری نیرز     اتفاق نظر داشته و گاه به قوانین و فرمول
ویرژه در  ند. ثالثا : عمده تحقیقات انجام گرفته )بها دست زده

های شهری مربوط بروده و کمترر بره     داخل کشور( به حوزه
اند. موضوعی که انجام تحقیرق   های روستایی پرداخته حوزه

 کند. پذیر می حاضر را توجیه
همچنین، در خصوص مفاهیم و مبانی نظری مرتبط برا  

ایرد گفرت کره مفهروم     روستایی نیز ب  آوری آوری و تاب تاب

"هالینگ"آوری از زمان شروع کار  تاب
ترا   1376در دهره   1

های متفاوتی را در پی داشته اسرت. اگرچره    کنون، برداشت
 2«بازگشت بره گذشرته  »، االب به مفهوم «آوری تاب»واژه 

بره   " "Resilioرود کره از ریشره الترین کلمره     به کار می
مررا همرواره   گرفته شده اسرت، ا  0«برگشت به عقب»معنای 

 گیرررررد برداشررررت یكسررررانی از آن صررررورت نمرررری   

(Manyena,2006:433) . برخی از دیدگاه اکولوژیكی و
با تاکید بر خودسازماندهی مجدد سیستم تمایرل دارنرد، برا    
قرار دادن تاب آوری در برابر سانحه آن را به مثابره نتیجره   

قلمدادمی کنند. ایرن  "فرآیند"مطالعه نكنند بلكه آن را یك 
ای جهرت بازیرابی یرا     آوری را معیرار یرا وسریله    ه، تراب گرو

برگشررت برره گذشررته برررای حفررظ تعررادل در طررول زمرران  
آوری را در مقابرل مفهروم    دانند. برخی دیگرر نیرز تراب    می

دارنرد کره چرون ظرفیرت      سازگاری قررار داده و بیران مری   
دهرد، برداشرتی مطلروب     یادگیری و مواجهه را افزایش مری 

(. 27-20: 1936ان و همكراران، )رفیعیر شرود   محسوب مری 
آوری در برابر سروان    کارپنتر و همكارانش معتقدند که تاب

توان با مفهوم پایداری نیز مررتبط دانسرت، چررا کره      را می
پایداری به بقای درازمردت بردون کراهش کیفیرت زنردگی      

بره   (.Carpenter et al.,2001:765)اطرالق مری شرود   
باعر  کراهش    طور کلی، مخاطرات طبیعی از سره طریرق  

های  های کالبدی: شامل آسیب ( آسیب1شود:  آوری می تاب
های مسكونی، تجاری، مدار ، تجهیرزات   وارده به کاربری
های اقتصادی: شرامل از برین رفرتن     ( آسیب2و تأسیسات؛ 

هرای تغییرر و    اشتغال، به تعلیرق درآمردن تجرارت، هزینره    
افررادی  های اجتماعی: شامل تأثیر بر  ( آسیب9بازسازی؛ و 
 نیرا،  های دارویی و سرپناه نیراز دارنرد )شرریف    که به کمك

هرای   (. در این میان، عناصر کالبردی سركونتگاه  12: 1931
شهری یا روستایی در حین خطرات به مثابه ارگانیسم بردن  

هرا   بنردی، شراهرگ و ماهیچره    و اجزای آن مانند استخوان
عمل می کنند. سیسرتم کالبردی بایرد زیرر فشرار خطررات       

تواند همچنان نقش و عملكرد خود را ایفرا نمایرد. چراکره    ب
آور در برابررر  یررك سرركونتگاه برردون سرراختار کالبرردی ترراب

مخرراطرات محیطرری آسرریب فراوانرری خواهررد دیررد. البترره   
های اجتماعی و نهادی بروده   اجتماعات محلّی شامل، مؤلفه
کالبرد باشرند و    ها با کالبد یرا بری   که ممكن است این مؤلفه

                                                      
1. Holling, 1973 

2. bouncing back 
3. to jump back 
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ها، تشكیالت  ها، سازمان حدهای همسایگی، آژان شامل وا
. (Godschalk,2002:2)شررود  اقتصررادی و ایررره، مرری 

آور است که ظرفیت  ای به لحاظ کالبدی تاب بنابراین جامعه
جذب فشارها یرا نیروهرای ویرانگرر بره وسریله پایرداری و       
سازگاری، حفظ بافت و کالبد خود در کنار حفظ ساختارها و 

سی در طی سوان  و نیرز ظرفیرت بازیرابی    عملكردهای اسا
پ  از سانحه را در خود داشرته باشرد.   « برگشت به تعادل»

هایی که برای درک  آوری و نیز روش با توجه به مفهوم تاب
های دینامیك، تعامل بین افراد و محریط، چگرونگی    سیستم

سازگاری و انطباق جوامع با مخاطرات طبیعی و تبیین ابعاد 
آوری را  کنرد، رویكردهرای تراب    ایجاد مری  اجتماعی جوامع

 -2تاب آوری با مفهوم پایرداری،   -1توان به سه دسته:  می
آوری برا مفهروم گرذار،     تاب -9آوری با مفهوم بازیابی،  تاب

 (.1تقسیم کرد )جدول
 

 آوری بندی و تشری  رویكردهای مفهومی تاب طبقه .1جدول
 تشریح رویکرد

 1پایداري
نماید، در واقع از مطالعات اکولوژیكی گسترش یافته و  عنوان توانایی بازگشت به حالت قبل تعریف می آوری را به باین رویكرد که تا

 شود. تواند تحمل نماید، تعریف می آوری را به صورت میزان اختاللی که یك سیستم قبل از اینكه به حالت دیگری منتقل شود، می تاب

 2بازیابی
از تغییرات و بازگشت به شكل و حالت اولیه آن بوده و معیاری است « بازگشت به گذشته»ایی جامعه برای این رویكرد درباره توان

 شود. که با زمان سپری شده یك جامعه برای بازیابی از تغییر یا عامل فشار، اندازه گیری می

 9گذار

به تغییر است که به جای بازگشت ساده به حالت آوری اجتماعی و ظرفیت جامعه جهت واکنش  این رویكرد بیشتر در رابطه با تاب
تواند به معنای تغییر به حالت جدید باشد که در محیط موجود پایدارتر است. این رویكرد بیشتر در رابطه با سازگاری و  قبل می

صت جهت تجربه آور، اختالل، پتانسیلی برای ایجاد فر اکولوژیك تاب -های اجتماعی انطباق جوامع با حوادث است. در سیستم
 آورد که با مفاهیمی مانند نوسازی، احیا و خودسازماندهی همراه است. کارهای جدید برای نوآوری و توسعه پدید می

Source: Maguire&Hagen,2007; Holling,2004; Folke,2006. 

 
گفتنی اسرت کره جنبره مشرترک در همره رویكردهرای       

کرنش مثبرت بره    آوری، توانایی و قابلیرت ایسرتادگی و وا   تاب
تغییرات است. از بین رویكردهای مذکور، دو رویكرد پایرداری  

آوری دارند. به طوری که  و بازیابی درکی قطعی از مفهوم تاب
آوری یك جامعه روستایی را ویژگی ذاتری   این رویكردها، تاب

سازد کره برا یرك عامرل      گیرند که آنها را قادر می در نظر می
ه یا نیابد. در واقع این دو رویكرد برر  تغییر یا فشار انطباق یافت

آور  عنوان یك کل، یا تراب  این نكته تاکید دارند که جامعه به 
آور نیسرت. امررا در رویكررد گرذار، تفراوت میران        است یا تاب
شررود.  آوری اجتمرراعی و اکولرروژیكی مشررخص مرری    ترراب
آوری اجتمرراعی را ظرفیررت افررراد برررای  کرره، ترراب طرروری برره

و شرکت آگاهانه در یادگیری در تعامل برا  یادگیری از تجارب 
رو، رویكرد  گیرد. از این محیط اجتماعی و  کالبدی در نظر می

گذار به نقش افراد در شكل دهی به خط سیر تغییرر، اهمیرت   
دهد. همچنین، این رویكررد بره دنبرال شناسرایی      خاصی می
های پویای جوامع و تعامل برین انسران و اکوسیسرتم     ویژگی
های جامعه به ظرفیرت   پذیری جای تمرکز بر آسیب بوده و به

 Herreria et)کنررد  هررای سررازگاری آن توجرره مرری   

al.,2006:135).    آور  بنابراین با رویكرد گرذار، جوامرع تراب
قادر است از تجارب تغییرات به وجود آمده جهت دستیابی بره  

توسعه پایدار روستایی و عملكرد بهترر اسرتفاده نمروده و بره     
تواند به  حفظ خود در برابر عوامل تغییر یا فشار، میجای بقا و 
العمل  های خالقانه و نوین در مواجهه با تغییرات عك  روش

نشان داده و افراد موجود در اینگونره جوامرع، خرود قرادر بره      
شكل دادن به خط سیر تغییرات )گذار( بوده و در میزان و نوع 

ردد، نقرش  اثر یا پیامدی که بوسریله تغییررات ایجراد مری گر     
 (.Eser,2002: 160-161)اساسی و مرکزی داشته باشرند  

هرای مهرم در مطالعرات مررتبط برا       یكری از جنبره  همچنرین،  
ای مناسب از  آور، دستیابی به شیوه آوری و اجتماعات تاب تاب

بره دلیرل ماهیرت چنرد      ، آوری است. امررا  سنجش میزان تاب
قتصادی، محیطی، ا -آوری که شامل ابعاد کالبدی وجهی تاب

هرای مفهرومی بره     اجتماعی و نهادی است، گذار از چارچوب
ارزیابی آن پیچیده و چرالش برانگیرز شرده اسرت. در همرین      

های متعددی از سوی محققران پیشرنهاد    ارتباط تا کنون مدل
آوری در برابرر   هایی خاصی از تراب  شده که هر کدام به جنبه

وری جوامرع  آ اند که االب به بررسری تراب   مخاطرات پرداخته
پرذیری در مقابرل پیامردهای مخراطرات      برای کاهش آسریب 

 120 پردازند، از جمله: می

                                                      
1. Stability 

2. Recovery 
3. Transformation 
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 طبیعی با تاکید بر بُعد کالبدی مخاطراتآوری در مدیریت  های تاب مدل. 3جدول

 ویژگی مدل

 مدل توبین

است. چارچوب اتخاذ  آوری جوامع واقع در مناطق پر مخاطره مطری شده مدل توبین، برای بررسی و ارزیابی تاب
آوری جامعه ترکیبی از سه  شده در این مدل بیشتر اکولوژیكی است. برای نشان دادن نحوه پایداری و تاب

الگوی بازیابی برای بازیابی  -2های تقلیل و کاهش خطر،  الگوی تقلیل خطر برای بررسی طری -1الگوی: 
جمعیتی،  -الگوی ساختاری -9خصوصی و توزیع و  های دولتی، ها و طری های فیزیكی، نگرش ساختار سرمایه

بررسی عوامل تغییرات ساختاری عوامل کالبدی، فرهنگی و اقتصادی، استفاده شده است. این مولفه ها با هم در 
های جامعه پایدار و  ارتباط بوده و بر اهداف مربوط به پایداری تأثیر دارند. در نهایت، در مدل توبین ویژگی

آوری اجتماعات در مقابل  شود. هدف نهایی این چارچوب، دسترسی به میزان پایداری و تاب میآور مطری  تاب
ای که  مخاطرات تكنولوژیكی و طبیعی است. تمرکز این مدل بر روی نقش پایداری در تقلیل خطر است به گونه

ات بالیا و همچنین بهبود آور بعنوان جوامعی هستند که از لحاظ ساختاری، باع  تقلیل اثر جوامع پایدار و تاب
 شوند. اقتصادی جامعه می -سریع با بازسازی عوامل حیاتی اجتماعی

 (DROP) 1 مدل مكانی
Cutter et al.,2008)) 

آوری  ای از تاب پذیری طراحی شده که ارزیابی مقایسه آوری و آسیب این مدل، به منظور ارائه رابطه بین تاب
آوری را به عنوان یك فرآیند دینامیك و وابسته به  کند. این مدل، تاب می بالیا در سط  محلّی و جامعه ارائه

کند. گام اول این مدل ارائه  شرایط قبلی، شدت بالیا، زمان بین مخاطرات و تأثیرات عوامل برونگرا تعریف می
ی در این یك مجموعه پیشنهادی از متغیرهای اکولوژیكی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. گام بعد

 باشد. ها و سپ  بررسی آن در دنیای واقعی می ای از شاخص مدل، عملیاتی کردن و ایجاد مجموعه

 مدل شاخص خط مبنا
2

(BRIC) 
Cutter et al.,2010)) 

آوری بالیا در  گیری شرایط موجود مؤثر بر تاب ها برای اندازه ای از شاخص شناسی و مجموعه این مدل، روش
کند. روش آن، استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و دستیابی به متغیرهای خاص جهت  جوامع را ارائه می

آوری  ها ابتدا از مدل مكانی تاب باشد. این مدل جهت تعیین شاخص آوری می ایجاد یك مقیا  جمعی از تاب
قبلی تمرکز آوری مشخص شده و نیز بر روی شرایط  پذیری و تاب که در آن ارتباط بین آسیب (DROP)بالیا 
های مورد نظر از این ابعاد تشكیل و برای  آوری، شاخص کند، استفاده نموده و سپ  با توجه به ابعاد تاب می

تحلیل بكار گرفته می شود. در نهایت، این مدل با تصویرسازی نتایج یك بررسی کلی تطبیقی سریع از اینكه 
دهد. همچنین  بیشتر از بقیه مورد نیاز است را ارائه میآوری  های خط مبنای تاب ها و ابعاد در شاخص کدام روش
 شوند. کند که چه مداخالت اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی باع  بهبود کلی جامعه می تعیین می

مدل مدیریت بالیای اجتماع 
 (CBDM) 9 محور

های ناشی از وقوع  این مدل یك رویكرد مدیریتی پایین به باال است که به مشارکت مردم در حل بحران
ها و مشارکت  پذیری جوامع و تقویت توانایی بالیای طبیعی توجه دارد که در واقع هدف از آن کاهش آسیب

مردم برای مقابله با خطرات ناشی از وقوع بالیای طبیعی، از جمله خطرات و خسارات ناشی از سیل بر بافت و 
 کالبد روستایی است.

Source: Tobin, 1999; Adger, 2000; Buckle, 2001; Cutter et al., 2008 & 2010 

 
آوری،  بنابراین، با توجره بره نوپرا برودن مفهروم تراب      129
شناسی خاص یرا چرارچوب اسرتانداردی بررای ارزیرابی       روش
آوری در برابر مخاطرات طبیعی در دستر  نیسرت. لرذا،    تاب

هایی که در اینجرا بره آن اشراره شرد، بره       در این ارتباط مدل
دهنرد کره کراهش خطرر مخراطرات و       ورت کلی نشان میص

آوری در میان جوامع در  تواند به افزایش تاب پذیری می آسیب
معرض خطر به وسیله تقویت و توانا نمودن جوامع به مقاومت 

                                                      
1. Disaster Resilience of Place-Based (DROP). 

2. Baseline Resilience Index Conditions 
3. Community Base Disaster Management (CBDM). 

های احتمالی، برگشت به  ها و تنش و ایستادگی در برابر ضربه
ت آتری  های جدید برای مواجهه برا تهدیردا   تعادل و قبول راه

توان بیران نمرود کره     بینجامد. با توجه به آنچه گفته شد، می
مقدار اختالل و آشفتگی که یرك  »آوری عبارت است از:  تاب

سیستم بتواند جذب نماید، به طوری که همچنران در همران   
وضعیت قبلی براقی بمانرد و نیرز مقردار توانرایی سیسرتم در       

ایجراد و  خودسازماندهی و میزان توانرایی سیسرتم در جهرت    
 Carpenter et)« های یادگیری و سازگاری افزایش ظرفیت

al.,2001:765) ؛ لیكن نكته مهم در بررسی تعاریف مرتبط
توانرد   آوری کالبدی می تاب»آوری کالبدی آن است که  با تاب
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کالبردی   -پرذیری فیزیكری   مقیاسی جهت بیان درجه انعطاف
برا  «. باشد ساختار و اجزای جوامع در برابر مخاطرات محیطی

توجه به این تعریف ترکیبی و جرامع، روسرتاهایی بره لحراظ     
باشند که؛ اوال : ظرفیرت جرذب فشرارهای     آور می کالبدی تاب
و نیروهرای تخریبری آن را بره وسریله      هرای کالبردی   محیط

پایداری و سازگاری داشته باشد، و ثانیا : با حفظ عملكردهرای  
ل(، ظرفیت بازیرابی و  ویژه در زمان وقوع سی اساسی روستا )به

بازگشت به حالت قبل از وقوع سرانحه راپر  از رخ دادن آن   
های روستایی داشته باشد. این مقاله ضمن مد نظرر   در محیط

هررای فرروق، و نیررز نظررر برره   قرررار دادن رویكردهررا و مرردل
ها از نظر استقرار و ماهیت کارکردی  های بنیادین مكان تفاوت

فیایی، به دنبرال ارزیرابی میرزان    خود با تاکید بر رویكرد جغرا
های رودخانه گرگانرود اسرت.   آوری کالبدی در زیرحوضه تاب

آوری  زیرا، معتقد است که هر محریط جغرافیرایی دارای تراب   
  باشد. متفاوتی در برابر مخاطرات طبیعی می

 كار ها و روش داده

قلمرو مكانی محدوده مورد مطالعه شامل تمرامی روسرتاهای   
ه آبخیز گرگانرود در اسرتان گلسرتان بروده کره     واقع در حوض

دقیقه ترا   .9درجه و  90منطبق بر محدوده عرض جغرافیایی 

درجره ترا    7.دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  .7درجه و  97
باشد )موسسره جغرافیرایی و    دقیقه شرقی می 11درجه و  0.

(. ایرن محردوده بره لحراظ     1: 1973کارتوگرافی گیتاشناسری، 
ای اسرت کره    شناسی و ژئومورفولوژی بره گونره   نساختار زمی
های روستایی مستقر در حاشیه رودخانره گرگرانرود    سكونتگاه

ای(،  جلگره  -)چه در بخش کوهستانی و چه در بخش دشرتی 
گیرند. میزان شدت  همواره در معرض مخاطرات سیل قرار می

هرای آبخیرز گرگرانرود     پذیری از سریل در زیرحوضره   و آسیب
های واقع در شرق  دارد، به نحوی که زیرحوضهتفاوت زیادی 

و شمال شرق استان بنا به ماهیت تپه ماهوری، ضعف پوشش 
های سسرت، دارای فرسرایش زیرادی بروده و      گیاهی و خاک
گیری همواره با پدیده رانرش زمرین نیرز تروأم      عالوه بر سیل

هرای واقرع در بخرش جنروبی      باشد. در مقابل، زیرحوضره  می
یل پوشش گیراهی اسرتپی در بخرش علیرا و     گرگانرود، به دل

های پهرن بررگ در بخرش سرفلی، اگرچره فرسرایش        جنگل
ویژه در دوره کمتری دارد، لیكن تغییر مكانیزم رژیم بارش )به

های  های رگباری همراه است( سیالب گذار فصلی که با بارش
هرای جدیرد و چره در بخرش      فصلی مخربی را چه در تررا  

 رد.سفلی رودخانه بدنبال دا

 
 های گرگانرود موقعیت مكانی روستاهای مورد مطالعه به تفكیك زیرحوضه .1شکل 
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با توجه به ماهیت موضوع تحقیق حاضر از نظرر هردف،   
تحلیلری اسرت.    -کاربردی بوده و از نظر متدلوژی، توصریفی 

ای و  گیری از منابع کتابخانه ها ضمن بهره هبرای گردآوری داد
هرای اجرایری، از ابرزار پرسشرنامه      های آرشیوی دسرتگاه  داده

جامعه آماری تحقیرق  سرپرست خانوار و دهیاران استفاده شد. 
نقطه روسرتایی واقرع در حرریم یرك کیلرومتری       160شامل 

باشرد کره تعرداد     شعبات و شاخه اصلی رودخانه گرگانرود می
خانوار را در خود جای داده است. به منظرور انتخراب    22372

پرست خانوارهای مورد مطالعه، ابتردا از  روستاهای نمونه و سر
ای:  ای، در طی فرآیندی سه مرحلره  گیری خوشه  روش نمونه

های آبخیرز، برر اسرا  عامرل ارتفراع،       انتخاب زیرحوضه -1

انتخراب   -2گیراهی؛   شیب، شدت بارش، نوع خاک و پوشش
روستاها از درون هر زیرحوضره، برر اسرا  فاصرله از حرریم      

انتخراب خرانوار در درون    -9یتی آنها؛ و رودخانه و اندازه جمع
هر زیرحوضه، اقدام شد. بر ایرن اسرا ، ابتردا برا توجره بره       

روسرتا )حردود یرك     91تشابهات و تباینات جغرافیایی تعرداد  
مندی از فرمول کروکران   سورم جامعه( انتخاب و سپ  با بهره

 918ها، تعداد  به تعیین حجم نمونه از درون هر یك از خوشه
گیرری تصرادفی سراده انتخراب گردیرد       ، با روش نمونهخانوار
(. ضررمنا  سررط  تحلیررل پررژوهش منطبررق بررا     9)جرردول
های آبخیرز گرگرانرود بروده و واحرد تحلیرل آن در       زیرحوضه

 سط  خانوار و مدیران محلّی روستا تعیین شد.
 

 ها نحوه محاسبه حجم نمونه و تعیین سهم هر یك از زیرحوضه .6جدول

 نام زیرحوضه
 های داد آبادیتع

 1km داخل حریم

 درصد سهم
 هر زیرحوضه

 تعداد آبادی سهم
 هر زیرحوضه

 تعدادکل خانوار
 هر زیرحوضه

 درصد سهم
 هر زیرحوضه

 تعداد خانوار سهم
 هر زیرحوضه

 71 8/12 .239 8 27/. 20 قرناوه

 06 3/18 7999 7 .1/1 10 مادرسو

 97 8/11 2767 7 9/12 19 چای چهل

 .2 8/7 1739 2 7/. 8 آباد تیل

 97 7/11 .208 9 7/3 16 قورچای

 16 9 089 9 8/. 3 گل زرین-محمدآباد

 168 97 7863 7 7/22 27 گرگانرود حوضه سفلی

 918 166 22372 91 166 160 جمع کل
 .193مآخذ: محاسبات نگارنده، بر اسا  نتایج سرشماری مرکز آمار ایران، 

 
هرا برا    روایی پرسشرنامه  گفتنی است که برای اطمینان از

های  گیری از مطالعات پیشینه و نظرات متخصصین حوزه بهره
ها و متغیرهای موثر با روش خررد   ها، مولفه روستایی، شاخص
 هرا  پرسشنامهپایایی همچنین تعیین شده است.  1جمعی دلفی

آزمون )آلفای کرونباخ( تعیین شد که مقردار   نیز به روش پیش
سرت. تمرامی مراحرل مربروط بره      شده ا α=80/6ضریب آن 

افزارهررای   هررای آمرراری توسررط نرررم     تجزیرره و تحلیررل 
Excel.2013  وSPSS.24  انجام پذیرفته است. به طوری

که ضرمن اسرتفاده از آمارهرای توصریفی فراوانری، درصرد و       
و مقایسرره  ANOVA ،LSDهررای  میررانگین، از آزمررون 
 Tو  Fهرای   هرای کیفری و از آزمرون    چندگانه برای شاخص

های پیرسرون   ای، رگرسیون و همبستگی تقل و تك نمونهمس
 هرای کمرری اسرتفاده شرده اسرت.      و اسپیرمن برای شراخص 

                                                      
1. Delphi Method 

همچنین تهیه نقشه محردوده مرورد مطالعره نیرز بره کمرك       
 انجام شده است. Arc GIS.9-1 افزار نرم

 شرح و تفسیر نتایج
در ایررن بخررش برررای تبیررین میررزان مخرراطرات و سررنجش  

هرای   ی نمونه در بُعرد کالبردی سركونتگاه   آوری خانوارها تاب
روستایی، بره تفكیرك موقعیرت مكرانی، امراکن مسركونی و       

ها و شبكه معابر، تأسیسرات زیرسراختی،    مستغالت، دسترسی
هررای توصرریفی و  مررزارع و بااررات و ایررره، در قالررب یافترره 
 گیرد. استنباطی تنظیم و مورد بررسی قرار می

 هاي توصیفی الف( یافته

از نگاه کلی، موقعیت  عیت مکانی روستاها:بررسی موق

مكانی روستا و فاصله از رودخانه از عوامرل مروثر برر میرزان     
مخاطرات ناشی از سیل است. بر اسا  مطالعات میردانی، از  
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 3/71درصرد کوهسرتانی،    7/3روسرتای نمونره،    91مجموع 
باشرند.   ای مری  جلگره  -درصد دشتی 7/78درصد پایكوهی و 

ترررین  گین فاصررله روسررتاها از نزدیرركاگرچرره شرراخص میرران
متر  198های مورد مطالعه  های مجاور خود در حوضه رودخانه

مترر   .29ترا   .دهد، لیكن دامنه نوسان آن برین   را نشان می

اسررت. بنررابراین بررا توجرره برره اینكرره فاصررله روسررتاها در    
گرگانرود کمتر  آباد، قورچای و حوضه سفلی های تیل زیرحوضه

توان دریافت که در مخراطره   باشد، می ن میاز شاخص میانگی
 بیشتری قرار دارند.

 
 ترین رودخانه مجاور میانگین فاصله بافت کالبدی روستا از نزدیك .7جدول

 کل سفلی گرگانرود گل زرین -محمدآباد قورچای آباد تیل چای چهل مادرسو قرناوه مولفه

 91 7 9 9 2 7 7 8 تعداد روستا

 9/198 0./. 0/217 0/11 . 177/. 2/181 .29 میانگین )متر(

 
یرابی   گذشته از فاصرله کلری روسرتاها، آگراهی از مكران     

مناطق امن و مرتفع در درون یا بیرون بافت کالبدی آنها چره  
از منظر مصونیت از مخاطرات سیل و چه از منظر امدادرسانی 
و اسكان )موقت یا دائم( سانحه دیدگان حائز اهمیرت اسرت.   

ل ذیل بیانگر آن است که از نظرر دهیراران، وجرود    نتایج جدو
مناطق امن و مرتفع در داخل یا مجاور روستا، دسترسی راحت 
و مناسب به آن و نیز تناسب وسرعت ایرن منراطق برا تعرداد      

، 10/7هرای وزنری    جمعیت اهالی روستا، به ترتیب با میانگین

موجررب اطمینرران خرراطر و مصررون مانرردن     0/9.و  70/9
یرابی   . همچنین، مكران  ز مخاطرات سیل می شودروستائیان ا

ها به یكدیگر، به لطف  بافت کالبدی روستاها و دسترسی خانه
های جدید اداام و تجمیع برخری از روسرتاهای سرانحه     طری

تر و فواصل نزدیك مساکن نسبت به هم،  دیده در مناطق امن
، بیشرتر از حرد متوسرط    77/9و  72/9هرای وزنری   با میانگین

 .باشد می

 

 درصد( بررسی مكانیابی روستا و وجود نقاط امن آن جهت مصون ماندن از خطرات سیل )به .3جدول

 میانگین وزنی کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی مولفه

 10/7 6 6 .8/2 23 3/71 واسطه نقاط امن  اطمینان خاطر به

 70/9 6 7/0 9/99 7/90 9/29 دسترسی مناسب به نقاط امن

 0/9. 2/9 3/12 .9/. 1/10 23 سعت مناطق امن با جمعیت روستاتناسب و

 72/9 0/. 3/12 9/92 23 7/13 یابی مناسب سایت روستا مكان

 77/9 6 7/3 .8/2 3/71 0/22 ها به یكدیگر ارتباط خانه

 

بررسییی شییبکه معییابر و ت سیسییات زیرسییاختی  

های ابعاد کالبدی روستا کره موجرب    یكی از ویژگی روستاها:

گرفتگی  های سطحی و کاهش خسارات ناشی از آب دایت آبه
حاصل از سیالب، نحوه طراحی شبكه معابر، پوشش سرط  آن  

هرای تحقیرق    و جدول )کانیوو( کشی آن است. بر اسا  یافتره 
الگوی کلی طراحی شبكه معابر اصلی روستایی به شكلی است 

  درصرد( معرابر اصرلی درون روسرتایی بره      0/86روستا ) .2که 
ورت موازی با امتداد رودخانه بوده و مابقی آنهرا بره صرورت    ص

باشد. بدیهی است تبعیت الگوی طراحی  عمود بر این امتداد می
پذیری آنهرا   ها ضریب آسیب شبكه معابر اصلی از مسیر رودخانه
سازد.  های دیواری را ضروری می را افزایش داده و احداث حفاظ

ز جن  آسفالت بروده  درصد پوشش این معابر ا 3/71همچنین 
درصد از جن  خاکی  7/3درصد دیگر از جن  شوسه،  9/92و 

و مالرو و مابقی ترکیبی از مصال  ذکرشده است. گفتنی اسرت،  
کشی و کانیوو اجرا شده در  اگرچه شاخص میانگین طول جدول
مترر را نشران    067و  1603معابر روستاهای نمونه، به ترتیرب  

 27.6ترا   .92آنها به تفكیك، بین دهد، لیكن دامنه نوسان  می
باشد. لذا با توجه به مقرادیر   متر می 12.6متر و نیز بین صفر تا 

کشی و کانیوو اجرا شرده در معرابر روسرتایی بسریاری از      جدول
هرا کمترر از شراخص میرانگین بروده و در نتیجره در        زیرحوضه
 گرفتگی شدید و مخاطرات بیشتری قرار دارند. معرض آب



 020 ... آوری جوامع روستایی در مواجهه با سیل سنجش ابعاد کالبدی تاب :انمحمد میرزاعلی و همکار

 انگین طول جداول و کانیووهای اجرا شده معابرمی .3جدول

 کل گرگانرود سفلی گل زرین -محمدآباد قورچای آباد تیل چای چهل مادرسو قرناوه مولفه

 1603/.9 7/1191 0/1700 79./9 366 27.6 .92 097/. جدول

 13/067 1666 266 0/800 266 12.6 6 931/.2 کانیوو

 
شبكه معابر روستایی پذیری  جدول ذیل که میزان آسیب

هنگام وقوع سیل از دیردگاه هرر دو گرروه دهیراران و      را به
، گرواه ایرن    سرپرست خانوارهای نمونه مرنعك  مری کنرد   

پرذیری   ادعاست. چراکه شاخص میانگین وزنی میزان آسیب
شبكه معابر روسرتایی از نظرر هرر دو گرروه، براالتر از حرد       

 باشد. متوسط می
 

 درصد( از دیدگاه دو گروه پذیری شبكه معابر روستایی )به آسیبارزیابی میزان  .9جدول

 میانگین وزنی کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی پذیری میزان آسیب

 77/9 6 3/12 7/98 23 7/13 دهیاران

 01/9 6 1/16 9/93 2/96 7/26 سرپرست خانوار

 
گرفتگری معرابر برر حسرب انرواع       نتایج بررسی میزان آب

هنگرام   درصد آنها، به 71ایی حاکی از آن است که معابر روست
بارندگی شدید یا بروز سیل در تمرامی معرابر درون روسرتایی    

درصرد،   23خود دچار مشكل شده و بابقی روستاها، یعنری در  
گرفتگری   ، دچار مشكل و آب9و یا درجه 2فقط در معابر درجه

ر توان بیان نمرود کره اکثرر معراب     شوند. بنابراین می شدید می
هنگام بروز سیل یا بارش شدید، دچار مشكل شده  روستایی به
های میدانی نشان  باشند. همچنین نتایج یافته پذیر می و آسیب
 18روستای منطقه مطالعاتی، تعداد  91دهد که از مجموع  می

درصد(، صدمه و تخریب تاسیسات زیرساختی و  8./1روستا )
اند. به طروری   ودهخطوط انرژی بر اثر وقوع سیل را تجربه نم

که میانگین میزان این خسارات در میان ایرن روسرتاها برابرر    
 9میلیرون ترا    .میلیون تومان بوده که دامنه آن بین  9/226

باشد. لذا، با توجه به میرزان خسرارات مرالی     میلیارد تومان می
قابل توجه به تأسیسات زیرساختی روسرتاهای منطقره و نیرز    

هرا،   ی و سط  درآمد پرایین دهیراری  اقتصاد نسبتا  ضعیف اهال
آوری این منراطق و روسرتائیان، بره     موجب کاهش شدید تاب

 شود. ویژه در ابعاد کالبدی و اقتصادی می
 

درصد( میزان مشكالت بواسطه عبور تأسیسات زیرساختی و خطوط انرژی بهنگام سیل )به. 8جدول

 میانگین وزنی مک خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی میزان هرا  و مشكالت

 8/9. 6 3/12 9/92 7/98 1/10 دهیاران

 9/.9 7/7 7/10 .9/. 7/20 17 سرپرست خانوار

 
ایررن بررسرری نشرران داد کرره از دیرردگاه دهیرراران، عبررور 
تاسیسات زیرساختی و خطوط انرژی از داخل یا مجاور روسرتا  

و از نظررر سرپرسررتان خانوارهررا بررا  8/9.وزنرری   بررا میررانگین
توانررد بره تشردید هررا  و بررروز     مری  9/.9وزنری    میرانگین 

 هنگام وقوع خسارات سیل منجر شود. مشكالت مضاعف به

 بررسی موقعیت مکانی مساكن و سایر مسیتغالت: 

کارگراهی و   -تر، واحدهای مسكونی، تجراری  از نگاه تفصیلی
ترین عناصر کالبردی روستاهاسرت    نیز مزارع و بااات از مهم
هررای مجرراور بررر میررزان وقرروع  نررهکرره فاصررله آنهررا از رودخا

های تحقیرق   مخاطرات ناشی از سیل تاثیر بسزائی دارد. یافته
دهد که میانگین فاصله مساکن خانوارهای نمونه ترا   نشان می

ترا   910متر بوده که دامنه آن بین  .70رودخانه مجاور روستا 
ها در  متر نوسان دارد. این در حالی است که فاصله خانه 070

چررای و  گررل، چهررل  زریررن -هررای محمرردآباد  زیرحوضرره
گرگانرود، کمتر از شاخص میانگین بوده و احتمال برروز   سفلی

خسارات به واحدهای مسكونی ایرن منراطق بیشرتر از سرایر     
هاست. از طرفی، شاخص میانگین فاصله واحدهای  زیرحوضه
متر بوده که دامنه نوسران   877کارگاهی تا رودخانه  -تجاری
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باشد. به طوری که روسرتاهای   متر می 1121تا  777آن بین 
آباد، کمتر از  گل، قرناوه و تیل زرین -های محمدآباد زیرحوضه

باشند. همچنین، اگرچه شاخص میانگین  شاخص میانگین می
های مجراور خرود    کلی فاصله مزارع و بااات از بستر رودخانه

تا  102دهد، لیكن، دامنه نوسان آن بین  متر را نشان می 977

باشد. بنابراین، در یك مقایسه کلی با توجره بره    متر می 69.
اینكه مزارع و بااات خانوارهای روسرتایی منطقره بره دلیرل     

تری بره نسربت مسراکن و     دسترسی به آب در فاصله نزدیك
توان بیان کرد که  واحدهای تجاری و کارگاهی قرار دارند، می

 در معرض مخاطرات و خسارات بیشتری قرار دارند.
 

 بررسی فاصله عناصر کالبدی روستا از رودخانه .1جدول

 زیرحوضه

 میانگین فاصله مساکن
 روستایی تا رودخانه )متر(

 ها و میانگین فاصله مغازه
 های تا رودخانه )متر( کارگاه

 میانگین فاصله مزارع و
 بااات تا رودخانه )متر(

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

 98/267 90 770/. 16 70./97 71 قرناوه
 09/926 2. .80 12 00/789 06 مادرسو
 71/996 28 316 7 9.7/.6 97 چای چهل
 62./37 17 816 . 26/070 .2 آباد تیل

 62/202 .9 3/878 3 83/061 97 قورچای
 102/. 8 66. 1 910 16 گل زرین -محمدآباد

 11/797 32 1/1121 13 61/988 168 سفلی گرگانرود
 2/977 208 7/877 09 .7/70 918 لک

 
جدول ذیل که نظرات جامعه نمونه را به لحاظ مصرونیت  
مسرراکن و سررایر مسررتغالت از مخرراطرات سرریل، مررنعك    

سازد، گویای ادعای فروق اسرت. زیررا شراخص میرانگین       می

ترر از مسراکن و    وزنی میزان مصونیت مزارع و باارات پرایین  
 باشد. کارگاهی می -دیگر واحدهای تجاری

 
 درصد( بررسی میزان مصونیت عناصر کالبدی روستا از مخاطرات سیل )به .19جدول

 میانگین وزنی کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی نوع کاربری/ فراوانی

 26/9 3/6 3/11 ../7 0/28 8/2 مساکن و مستغالت

 22/2 27 8/27 8/26 7/16 0/1 مزارع و بااات

 

سییتی و معیشییتی بررسییی وضییعیت فضییاهاي زی

هرای تحقیرق نشران     نترایج یافتره   خانوارهاي روستایی:

دهد که میرانگین مسراحت فضراهای زیسرتی واحردهای       می
ها، هال و...(، ضمائم خانه )انبرار، گراراژ و...( و    مسكونی )اتاق

فضاهای معیشتی )مغازه، کارگاه و...( در کل روستاهای نمونه، 
 7/39ست. همچنرین   ا مترمربع بوده 77و  76، 167به ترتیب 

هرا و   درصد از ضرمائم خانره   18درصد از واحدهای مسكونی، 
کرسی بروده کره    درصد از فضاهای معیشتی دارای کف 9/08

متررر  سررانتی 96و  97، 78میرانگین ارتفرراع آنهررا، بره ترتیررب   
کرسی  باشد. گفتنی است عمده مصال  مربوط به سازه کف می

واحدهای تجاری نیرز از   اجرا شده در فضاهای زیستی، انبار و
 جن  آجر بوده است.

 

 کارگاهی روستائیان -بررسی وضعیت کالبدی مساکن و واحدهای تجاری. 11جدول

 فضای معیشتی ضمائم خانه فضای زیستی اجزاء و مقادیر/ نوع فضا

 83/79 77/93 82/169 میانگین مساحت زیربنا )مترمربع(
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 کرسی کف

 79 91 238 دارد

 26 193 26 ندارد

 09 172 918 کل

 8./77 89/99 96 (cmمیانگین ارتفاع )

 جن  دیواره
 کف کرسی

 6 9 16 خشتی

 0 . 79 سنگی

 97 21 298 آجری

 9 2 7 بلوکی

 79 91 238 کل

 
بر این اسا ، میانگین عمر ساختمان واحدهای مسكونی 

سران  سال در نو 28تا  10سال بوده که بین  21مورد مطالعه 
درصد این واحردهای مسركونی از نروع     27باشد.همچنین  می

 2/90درصد آنها از نوع قابل نگهداری بروده و   8/90نوساز و 
 باشد. درصد نیز دارای کیفیت مرمتی و تخریبی می

 

 قدمت ساختمان واحد مسكونی خانوار روستایی .13جدول

 کل سفلی گرگانرود گل زرین -محمدآباد قورچای آباد تیل چای چهل مادرسو قرناوه مولفه

 918 168 16 97 .2 97 06 71 تعداد

 2/26. 16/13 6/18. 76/28 77/10 76/21 13/.6 20/21 میانگین

 
این در حالی است که بر اسرا  ارزیرابی نظررات اهرالی     
روستاهای نمونه، واحدهای مسكونی آنها برا توجره بره عمرر     

الزم در مواجهره برا    توانایی 2/.7وزنی   ساختمان، با میانگین

مخاطرات سیل و خسارات ناشری از آن را نردارد. عرالوه برر     
هرا نیرز برا     سنجش میزان مقاومت از حی  کیفیت سراختمان 

 های مسكونی است. نشانگرضعف سازه 80/2وزنی   میانگین
 

 درصد( )به ارزیابی نقش عمر و کیفیت مساکن روستایی در مقابله با خسارات سیل .16جدول

 میانگین وزنی کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ن مقاومتمیزا

 2/.7 3/7 8/96 8/71 9/17 2/2 باتوجه به قدمت بنا

 80/2 0 0/29 7/73 8/13 3/6 باتوجه به کیفیت بنا

 

یكری از   سازي ابنیه روسیتایی:  بررسی اقدامات ایمن

های روستایی،  آوری سكونتگاه های مهم در مباح  تاب شاخص
های بادوام و نیز میرزان   میزان استفاده از مصال  و سازه بررسی

سازی و بهسازی بافرت و   های مقاوم استقبال روستائیان از طری
هرای   باشد. نتایج یافته کالبد روستایی، بویژه در حوزه مسكن می

تحقیق حاکی از آن است که میانگین تعداد خانوارهرایی کره از   
كن انقرالب اسرالمی   سرازی بنیراد مسر    طری بهسازی و مقراوم 

خانوار بوده که دامنره نوسران آن    167اند، بالغ بر  استقبال نموده
 216چای( تا حرداکثر   چهل  خانوار )در زیرحوضه 09بین حداقل 

 باشد. خانوار )در زیرحوضه مادرسو( می
 

 های بنیاد مسكنی میانگین تعداد خانوارهای روستایی دارای خانه .11جدول

 کل سفلی گرگانرود گل زرین -محمدآباد قورچای آباد تیل چای چهل رسوماد قرناوه مولفه

 91 7 9 9 2 7 7 8 تعداد

 160/. 7/82 76 7/101 .10 02/. 216 2/70 میانگین
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دهد که االرب   همچنین، نتایج مطالعات میدانی نشان می
درصرد(، بره    9/07خرانوار )  217خانوارهای روسرتایی، یعنری   

سرازی سراختمان واحردهای     یدات ایمرن انجام اقدامات و تمه

مسكونی خود جهت مقابله با مخاطرات و خسرارات احتمرالی   
 اند. سیل توجه ننموده

 
 

 درصد( سازی ابنیه و طری بهسازی مسكن در کاهش خسارات سیل )به ارزیابی نقش مقاوم .13جدول

 وزنی میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی میزان توجه و اثرگذاری

 دهیاران

 میزان بكارگیری از
 های بادوام مصال  و سازه

6 7/13 0/.1 23 6 36/2 

 میزان استقبال از
 طری بهسازی مسكن روستایی

6 8/2. 9/92 8/2. 1/10 07/2 

 خانوار سرپرست

 میزان اثرگذاری
 های بادوام مصال  و سازه

0/7. 3/7. 3/7 0/6 6 90/7 

 میزان اثربخشی
 وستاییطری بهسازی مسكن ر

3/23 9/.6 9/17 ./2 6 67/7 

 
اسرت کره هرچنرد از دیردگاه       نتایج جدول فوق بیرانگر آن 
بهسازی مسركن و اثربخشری     سرپرستان خانوارها، اجرای طری

وزنری    هرای  های برادوام )برا میرانگین    استفاده از مصال  و سازه
( بهبود یافته است، لیكن از نظر دهیاران در طری  67/7و  90/7
های بادوام در  ی گذشته، میزان بكارگیری مصال  و سازهها سال

ابنیه روستایی و نیز میرزان اسرتقبال اهرالی از طرری بهسرازی      
آنچنران   07/2و  36/2های وزنری   مساکن روستایی، با میانگین

 که باید مورد توجه خانوارهای روستایی قرار نگرفته است.

 هاي استنباطی: ب( یافته

ي از رودخانیه در مییزان   نقش فاصله عناصر كالبد

در این بخرش جهرت بررسری روابرط میران       آوري آن: تاب

فاصله بافت روسرتا، واحردهای مسركونی و سرایر مسرتغالت      
تجاری، مزارع و...( تا رودخانه، جهت مصون ماندن از  )امالک

آوری، از  مخاطرات سیل بره هنگرام وقروع آن و میرزان تراب     
 ست.آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده ا

 

 آوری بررسی رابطه میان فاصله عناصر کالبدی روستا تا رودخانه با میزان تاب. 13جدول

 ها آزمون / مولفه
 روستا بافت فاصله

 تا رودخانه
 فاصله خانه
 تا رودخانه

 فاصله مزارع
 تا رودخانه

 مستغالتفاصله 
 تا رودخانه

 میزان
آوری تاب

Correlation 78./6 173/6 776/6 171/6 

N 96 203 207 83 

Sig. 
 **661/6  **669/6  **666/6  *62./6 

 6/.6: معناداری در سط  *،    61/6: معناداری در سط  **

 
فاصله بافت  دهد که بین متغیرهای نتایج آزمون نشان می
آوری  بااات تا رودخانه با میزان تراب  -روستا، مساکن و مزارع

 درصد و برین فاصرله   33همبستگی مثبت معنادار با اطمینان 
آوری نیرز   و میرزان تراب   سایر مستغالت )مغازه، کارگراه و...( 
درصرد وجرود دارد.    .3همبستگی مثبت معنادار برا اطمینران   

توان انتظار داشت هر چقدر فاصله عناصر کالبدی،  می بنابراین

بااات و سایر مستغالت از  -مانند بافت روستا، مساکن، مزارع
یابرد و   آوری آنهرا نیرز افرزایش مری     ، تابرودخانه بیشتر باشد

بالعك . حال در این قسمت، جهت مشرخص نمرودن اینكره    
کرردامیك از عناصررر کالبرردی بیشررترین ترراثیر را در میررزان   

گررذارد، از آزمررون آمرراری  آوری جوامررع روسررتایی مرری ترراب
 رگرسیون استفاده شده است.
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 آوری ر میزان تابتحلیل شدت اثرات فاصله عناصر کالبدی روستا ب .19جدول

 ضریب همبستگی

R 

 ضریب تعیین
R

2
 

 ضریب تعیین تعدیل شده
R

2 
adj 

 خطای معیار برآورد

.20/6 270/6 208/6 107.9/1 

 
بر این اسا ، همبستگی بین عناصر کالبردی مختلرف و   

آوری آنها با توجه به فاصله از رودخانره نشران داد    میزان تاب
عنروان عنصرر اصرلی( بره     که عنصر فاصله مزارع و باارات )ب 

آوری خانوار روستایی را تبیین  درصد از واریان  تاب 27مقدار 
هررا و  کرررده و سررایر عناصررر )واحرردهای مسرركونی، مغررازه  

سرازد. در ادامره    های تولیدی( را از رگرسیون خارج می کارگاه
آوری  جهت تعیین اینكه عامل اصلی تا چه حد بر میزان تراب 

، بره بررسری ضررایب رگرسریونی آن     گذارد خانوارها تاثیر می
 پرداخته شد.

 

 آوری خانوار روستایی بررسی ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر میزان تاب .18جدول

 ها/ آزمون مولفه
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

T Sig. 
B خطای معیار Beta 

 666/6**  782/92 - 1.0/6 ./.11 مقدار ثابت

 666/6**  ./707 20/6. 666/6 661/6 تا رودخانه بااات -زارعفاصله م
 61/6: معناداری در سط  **

 
ضریب رگرسریون اسرتاندارد فاصرله مرزارع و باارات ترا       

توان انتظار داشرت برا    است. بنابراین می 9/6.رودخانه حدود 
هر واحد افزایش در فاصله مزارع و بااات تا رودخانه به میزان 

آوری کالبردی روسرتائیان افرزوده شرود.      ن تراب بر میزا 9/6.
که مزارع و بااات شالوده اقتصاد روستا را  همچنین، از آنجایی

آوری  دهند، توجه به این نكته نه فقط از منظر تاب تشكیل می
 آوری اقتصادی نیز بسیار مهم است. کالبدی، بلكه تاب

نقش طراحی شبکه معابر و ت سیسات روستایی در 

در این بخش ابتدا بره بررسری    پذیري آنها: میزان آسیب

نقش نحوه طراحی و کشیدگی شبكه معابر اصلی درون روستا 
هنگرام    پذیری آنها به نسبت به امتداد رودخانه با میزان آسیب

( بررای دو  T-testگرفتگی، از آزمون تی ) بروز سیالب یا آب
 گروه مستقل استفاده شده است.

 

 وصیفی دو گروه از امتداد معابر روستایی نسبت به رودخانههای ت بررسی آماره .11جدول

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد مولفه / مقادیر

 پذیری آسیبمیزان 
 گرفتگی( )آب

 288/6 779/1 866/0 .2 موازی

 709/6 876/1 66/8. 0 عمود

 
پرذیری   های جدول فوق، میانگین آسریب  با توجه به داده

و  86/0گرفتگی( معابر موازی برا امترداد رودخانره برابرر      )آب
پذیری معابر عمرود برر امترداد رودخانره برابرر       میانگین آسیب

 است. 6/8.
 

 های دو گروه مستقل بررسی نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگین .39جدول

 ها تفاوت خطای معیار ها میانگین تفاوت .Sig آزادی درجه T مولفه / مقادیر

 039/6 -766/1 621/6*  23 -7.1/2 گرفتگی( )آب پذیری آسیبمیزان 

 6/.6: معناداری در سط  *
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توان بیان نمود که بین دو نوع  با توجه به نتایج آزمون می
پذیری تفاوت معناداری   معابر یاد شده، از نظر میزان آسیباز 

پرذیری در معرابر    شود. به طوری کره، میرزان آسریب    دیده می
واحد( بیشتر از  76/1ی کشیدگی عمود بر امتداد رودخانه )دارا

باشد.  معابر دارای کشیدگی موازی با امتداد مسیر رودخانه می

همچنین در بخش دورم، جهت بررسی و تحلیل نقرش جرن    
پوشش سط  معرابر اصرلی درون روسرتا )آسرفالته، شوسره و      

یرا  هنگام برروز سریالب     پذیری آنها به خاکی( با میزان آسیب
( برای چند گروه Fطرفه ) گرفتگی، از آزمون واریان  یك آب

 مستقل استفاده شده است.
 

 طرفه( های چند گروه مستقل )آزمون واریان  یك بررسی مقایسه میانگین .31جدول

 .F Sig مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع منبع واریان 

 772/12 9 98/.22 بین گروهی

 062/1 27 2.3/79 یدرون گروه 666/6**  3.9/7

 - 96 787/71 کل

 پذیری معابر ،     متغیر وابسته: میزان آسیب 61/6: معناداری در سط  **

 
تروان بیران کررد کره برین       با توجه به نتایج آزمرون مری  

پذیری حداقل دو گروه تفاوت معناداری وجرود   میانگین آسیب
های دو به دو متغیرها  انگیندارد. از این رو، در ادامه آزمون می

 کنیم. (، مقایسه میLSDهای تعقیبی ) را از طریق آزمون
 

 LSDهای دو به دو متغیرها از طریق آزمون  مقایسه میانگین .33جدول

 .Sig معیار خطای ها میانگین تفاوت یپوشش معبر اصل

 آسفالته

 666/6**  92/6. -7.9/2 شوسه

 699/6*  816/6 -826/1 خاکی

 667/6**  000/6 -3.9/1 شوسه -آسفالته

 شوسه

 666/6**  92/6. 7.9/2 آسفالته

 ns 7.7/6 899/6 099/6 خاکی

 ns 777/6 039/6 66/6. شوسه -آسفالته

 خاکی

 699/6*  816/6 826/1 آسفالته

 ns 7.7/6 899/6 -099/6 شوسه

 ns 800/6 327/6 -199/6 شوسه -آسفالته

 -آسفالته
 شوسه

 667/6**  000/6 3.9/1 التهآسف

 ns 777/6 039/6 -66/6. شوسه

 ns 800/6 327/6 199/6 خاکی
 : عدم معناداریns،    6/.6: معناداری در سط  *  ،  61/6: معناداری در سط  **

 
میرزان  ( 1توان بیان نمود که؛  با توجه به نتایج آزمون می

کمترر از   7.9/2پذیری پوشش معابر آسفالته به میرزان   آسیب
پرذیری پوشرش معرابر     آسریب میرزان  ( 2باشد؛  نوع شوسه می

 باشررد؛  کمتررر از نرروع خرراکی مرری 826/1آسررفالته برره میررزان 
 3.9/1پذیری پوشش معابر آسفالته به میزان  آسیبمیزان ( 9

( برین میرانگین   7باشرد؛   آسرفالته مری   -کمتر از نروع شوسره  
نوع خراکی و  پذیری پوشش معبر اصلی از نوع شوسه با  آسیب

( برین میرانگین   .شوسه تفاوت معنادار وجود نردارد؛   -آسفالته
 -پذیری پوشش معبر اصلی از نوع نوع خاکی با آسفالته آسیب

توان گفرت کره    شوسه تفاوت معنادار وجود ندارد. بنابراین می
معابر اصلی با پوشش آسفالته در مقایسه با دیگر معابر اصرلی  

، شوسرره و خرراکی(، از میررزان شوسرره -ایرآسررفالته )آسررفالته
پذیری کمتری برخوردارند. این بدان معناست که معرابر   آسیب

آوری کالبدی بیشتری به  اصلی آسفالته روستاها از میزان تاب
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باشند. در بخرش   گرفتگی برخوردار می هنگام بروز سیل یا آب
سورم، جهت بررسی و تحلیل نقش طول جداول و کانیووهای 

  روستایی بهتأسیسات پذیری معابر و  آسیب اجرا شده با میزان
 هنگام بروز سیل، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 پذیری معابر و تأسیسات روستایی آسیب بررسی رابطه طول جدول و کانیوو با میزان .36جدول

 وطول کانیو طول جدول ها آزمون / مولفه

 پذیری یزان آسیبم
 سیساتأتمعابر و 

Correlation 77./6- 967/6- 

N 91 91 

Sig. 
 **669/6  *670/6 

 6/.6: معناداری در سط  *  ،  61/6: معناداری در سط  **
 

پرذیری   دهد که بین میرزان آسریب   نتایج آزمون نشان می
معابر و تأسیسات زیرساختی روستا با طول جداول و کانیووهرا  

 96/6 و 77/6همبستگی منفی )معكو ( معنرادار بره میرزان    
عبررارت دیگررر، بررا افررزایش طررول جررداول و  وجررود دارد. برره

تروان انتظرار    کانیووهای اجرا شده در روستاهای منطقره مری  
پذیری معابر و تأسیسات روستایی را شاهد برود   کاهش آسیب

آوری کالبد روسرتا   که این موضوع متعاقبا  موجب افزایش تاب
متغیر مسرتقل   شود. در ادامه، به منظور بررسی اینكه کدام می

پرذیری معرابر و    بیشترین تأثیر و همبستگی را با میزان آسیب
تأسیسات روستایی در کل روستاهای هفت حوضه آبخیز دارد، 
 از آزمون تعقیبی )رگرسیون چند متغیره( استفاده شده است.

 

 اییپذیری معابر و تاسیسات روست بررسی میزان همبستگی طول جدول و کانیوو با آسیب. 31جدول

Rضریب تعیین  R ضریب همبستگی
2

Rضریب تعیین تعدیل شده  
2 

adj خطای معیار برآورد 

77./6 220/6 133/6 777/1 
 

نتایج آزمون فوق حاکی از آن است که همبسرتگی برین   
پررذیری معررابر و تاسیسررات روسررتایی و متغیررر  میرزان آسرریب 

و ضرریب تعیرین    77/6 باقیمانده در رگرسیون )طول جداول(
دهد طول جرداول   بوده که نشان می 26/6الی شده تقریبا  اص

درصد از  26اجرا شده در مناطق روستایی مورد مطالعه حدود 

کند. همچنین متغیرر   پذیری را تبیین می واریان  میزان آسیب
طول کانیوو تحت تاثیر طول جدول از رگرسیون خرارج شرد.   

کشی  ولعبارت دیگر، اثرگذاری طول جداول اجرا شده )جد به
پرذیری بافرت و    معابر درون روستایی( در کاهش میزان آسیب
 باشد. کالبد روستا بیشتر از طول کانیووها می

 

 پذیری معابر و تأسیسات روستایی بررسی ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر میزان آسیب. 33جدول

 ها آزمون/ مولفه
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

T Sig. 
B خطای معیار Beta 

 666/6**  316/29 - 926/6 0.1/7 مقدار ثابت

 667/6**  -363/2 -6/.77 666/6 666/6 طول جدول
 61/6: معناداری در سط  **

 

دهرد کره ضرریب رگرسریون      نتایج جدول فوق نشان می
تروان   است. بنرابراین مری   -77/6استاندارد طول جدول برابر 
افزایش در طول جرداول بره میرزان     انتظار داشت با هر واحد

پذیری معابر و تاسیسات روستایی کاسته  از میزان آسیب 77/6
آوری کالبدی روستا  شود و به دنبال آن شاهد افزایش تاب می
توان گفت کره معرابر اصرلی برا      با توجه به آنچه آمد میبود. 

پوشش آسفالته در مقایسه با دیگرر معرابر اصرلی ایرآسرفالته     
پرذیری کمترری بره هنگرام      اکی(، از میزان آسیب)شوسه و خ
گرفتگی شدید( برخوردار بوده است. به طروری   بروز سیل )آب

با بهبود کیفیت پوشش معابر و افرزایش طرول کرانیوو و    که، 
تروان شراهد کراهش     کشی معابر روستایی، مری  ویژه جدول به

پذیری معرابر و تاسیسرات روسرتایی و متعاقبرا  موجرب       آسیب
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 آوری بافت و کالبد روستا بود.  بهبود تاب

نقش كیفیت و عمر ساختمان مسیکونی در مییزان   

در این بخش ابتدا به بررسی و تحلیل رابطه  آوري آن: تاب

هنگام بروز   آوری آن به عمر ساختمان مسكونی با میزان تاب
شرود؛ لرذا از آزمرون همبسرتگی پیرسرون       سیل، پرداخته مری 
 استفاده شده است.

 

 آوری آن ررسی رابطه بین عمر ساختمان مسكونی با میزان تابب .33جدول

 عمر ساختمان ها آزمون / مولفه

 آوری تابیزان م
 کالبدی مساکن

Correlation 027/6- 

N 918 

Sig. 
 **666/6 

 61/6: معناداری در سط  **
 

آوری  دهرد کره برین تراب     نتایج آزمون فروق نشران مری   
همبستگی منفی )معكرو (   کالبدی مساکن و عمر ساختمان

تروان انتظرار    وجود دارد. بنرابراین مری   07/6معنادار به میزان 
آوری آن کاسرته   داشت با افزایش عمر ساختمان از میزان تاب

همچنررین، در بخررش دورم، رابطرره کیفیررت  و بررالعك .شررود 

هنگرام    آوری کالبدی آنهرا بره   مساکن روستایی با میزان تاب
شرود. لرذا، جهرت بررسری و      مری  بروز سیل بررسی و تحلیل

مقایسه کیفیت مساکن روستایی از انواع نوساز، مرمتی، قابرل  
آوری آنهرا از آزمرون آنرالیز     نگهداری و تخریبی با میزان تاب

 ( و آزمون تعقیبی استفاده شده است.Fواریان  )
 

 مستقلهای چندگروه  بررسی نتایج آزمون آنالیز واریان  برای مقایسه میانگین .39جدول

 .F Sig مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع منبع واریان 

 1./006 9 386/1.7 بین گروهی

 96/1. 917 786/.77 یدرون گروه 666/6**  709/99
 - 917 .09/.72 کل

 61/6: معناداری در سط  **

 

توان گفت که برین میرانگین    می نتایج آزمون با توجه به
دی مسراکن حرداقل دو گرروه تفراوت معنرادار      آوری کالب تاب

وجررود دارد. از ایررن رو، بررا کمررك آزمررون تعقیبرری )مقایسرره 
 شود. چندگانه( با یكدیگر مقایسه می

 

 های انواع کیفیت مساکن بررسی نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه میانگین .38جدول

 .Sig معیار خطای ها میانگین تفاوت ها کیفیت مسكن/ تفاوت میانگین

 نوساز

 666/6**  136/6 683/1 مرمتی
 666/6**  6/.17 7/1.. نگهداری قابل

 666/6**  2.9/6 667/2 تخریبی

 مرمتی

 666/6**  136/6 -683/1 نوساز
 663/6**  178/6 6/.70 نگهداری قابل

 666/6**  6/..2 318/6 تخریبی

 نگهداری قابل

 666/6**  6/.17 -7/1.. نوساز
 663/6**  178/6 -6/.70 مرمتی
 607/6*  279/6 7.2/6 تخریبی

 تخریبی

 666/6**  2.9/6 -667/2 نوساز
 666/6**  6/..2 -318/6 مرمتی
 607/6*  279/6 -7.2/6 نگهداری قابل

 6/.6: معناداری در سط  *  ،  61/6: معناداری در سط  **
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میرزان   (1توان بیان نمود که؛  با توجه به نتایج آزمون می
واحرد   68/1آوری کالبدی در مسراکن نوسراز بره میرزان      تاب

در آوری کالبردی   ( میزان تاب2بیشتر از مساکن مرمتی است؛ 
واحرد بیشرتر از مسراکن قابرل      1/..مساکن نوساز به میزان 

 در مساکن نوسراز  آوری کالبدی میزان تاب( 9نگهداری است؛ 
میرزان  ( 7؛ واحد بیشتر از مساکن تخریبری اسرت   2به میزان 
واحرد   70/6در مساکن مرمتری بره میرزان    آوری کالبدی  تاب

آوری  میرزان تراب  ( .بیشتر از مساکن قابل نگهرداری اسرت؛   
واحرد بیشرتر از    31/6در مساکن مرمتری بره میرزان    کالبدی 

مساکن آوری کالبدی در  میزان تاب( 0مساکن تخریبی است؛ 
شرود.   نمری قابل نگهداری و تخریبی تفاوت معنراداری دیرده   

های نوساز که به طور عمرده   توان گفت که خانه بنابراین، می

وسراز   های مقاوم بوده و از مصال  بادوام در ساخت دارای سازه
آنها استفاده شده است، به نسبت دیگرر مسراکن روسرتایی از    

آوری کالبدی بیشرتری در مواجهره برا مخراطرات      میزان تاب
 سیل برخوردارند.

سیازي ابنییه    ي و مقاومهاي بهساز نقش طرح

در این بخش رابطه میان  آوري: روستایی در میزان تاب

میزان استقبال از طری بهسازی و نوسازی مسراکن روسرتایی   
سازی ابنیره عمرومی برا میرزان      بنیاد مسكن و توجه به مقاوم

هنگرام برروز مخراطرات سریل       آوری مساکن و ابنیه بره  تاب
، از آزمرون همبسرتگی   شود؛ لذا برای ایرن منظرور   بررسی می

 پیرسون استفاده شده است.

 

 آوری سازی بنا با میزان تاب بررسی رابطه میان طری بهسازی مساکن و توجه به مقاوم .31جدول

 کرسی و...( )ارتفاع کف سازی بنا توجه به مقاوم ابنیه بهسازی شده تعداد مساکن و ها آزمون / مولفه

 آوری تابیزان م
 کالبدی ابنیه

Correlation ..2/6 022/6 

N 91 918 

Sig. 
 **661/6  **666/6 

 61/6: معناداری در سط  **
 

تروان گفرت برین متغیرهرای      با توجه به نتایج آزمون می
آوری  با میرزان تراب   "سازی بنا شده و مقاوم مساکن بهسازی"

 33خانوارهای روستایی همبستگی مثبت معنادار برا اطمینران   
عبارتی، با وجود رابطه مثبت معنادار برین   به درصد وجود دارد.
توان انتظرار داشرت کره هرچقردر میرزان       متغیرهای اخیر، می

استقبال از طری بهسازی مسراکن روسرتایی و نیرز توجره بره      
مقاوم سازی بنا و ابنیه عمومی روستایی بیشتر باشرد، میرزان   

 یابد. آوری ساکنان نیز افزایش می تاب

جوامیع روسیتایی    آوري محاسبه مییزان تیاب  

با توجه به آنچه آمد و با توجه به بررسی روابط برین   منطقه:

های کالبدی جوامع روستایی منطقه برا میرزان    عناصر و مولفه
آوری آنها، حال نكته مهم آن است که مقدار میانگین کل  تاب
دست آورده و با مقایسه  آوری جوامع روستایی منطقه را به تاب

آوری  یابیم که آیا وضعیت ایرن بُعرد تراب   آن با عدد معیار، در
 جامعه در حد مطلوبی قرار دارد یا خیر.

 

 ای تك نمونه Tهای توصیفی آزمون  بررسی آماره .69جدول

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد مولفه/ مقادیر

 628/6 61/6. 83/2 918 آوری کالبدی کل تاب
 

ای اسرتفاده   ترك نمونره   T برای این منظرور، از آزمرون  
 شود.  می

آوری کرل   های جدول فوق، میانگین تاب با توجه به داده
 است. 83/2روستائیان منطقه در بعد کالبدی، برابر 

 

 ها( آوری کالبدی روستائیان منطقه )به تفكیك زیرحوضه بررسی میانگین تاب .61جدول

 کل گل زرین -محمدآباد قرناوه درسوما گرگانرود سفلی آباد تیل قورچای چای چهل زیرحوضه

 16/2 2/.0 80/2 33/2 9 61/9 62/9 میانگین
83/2 

 7 0 . 7 9 2 1 رتبه
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آوری  دهد کره میرانگین تراب    نتایج جدول فوق نشان می
بروده کره در ایرن برین،      83/2جوامع روسرتایی کرل منطقره    
چرای، قورچرای و    هرای چهرل   خانوارهای روستایی زیرحوضه

آوری  تاب 9و  61/9،  62/9های  ترتیب با میانگین ه آباد ب تیل

کالبدی در حرد متوسرطی دارد و اکثرر خانوارهرای روسرتایی      
 -گرگانرود، مادرسو، قرنراوه و محمردآباد   های سفلی زیرحوضه
آوری  ، تراب 33/2ترا   16/2هرای برین    گل، برا میرانگین   زرین

 ضعیفی دارند.
 

 کل و عدد معیار  ای برای مقایسه میانگین تك نمونه Tبررسی نتایج آزمون  .63جدول

Test Value = 3 )معیار آزمون( 
 ها تفاوت میانگین سط  معناداری درجه آزادی T مولفه / مقادیر

 -167/6 666/6 ** 917 -893/9 آوری کالبدی کل تاب
 61/6: معناداری در سط  **

 
 توان بیان کرد که تفاوت با توجه به نتایج آزمون فوق می

آوری کل روستائیان منطقره، در بُعرد    معنادار بین میانگین تاب
شرود. بره طروری کره،      ( تاییرد مری  9کالبدی با معیار عددی )

 167/6آوری کل روسرتائیان منطقره بره میرزان      میانگین تاب
توان گفت  کمتر از حد متوسط )معیار( بوده است. بنابراین، می

مطالعره در بُعرد   آوری جوامع روستایی مرورد   که میانگین تاب
 باشد. تر از حد متوسط می ، پایین83/2کالبدی با مقدار 

 گیری بحث و نتیجه
های اخیر، بیانگر آن  مخاطرات طبیعی بوقوع یافته در طی سال

پرذیرتر شرده و    ای آسریب  طور فزاینده است که افراد و جوامع به
ای هر  اند. از این رو، نیاز به استراتژی ها نیز افزایش یافته ریسك
 ریزی و مدیریت سوان  طبیعی کارآمد امری حیاتی است. برنامه

هرچندامروزه، تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده 
پذیری به بهبرود و ارتقرای    شده و دیدگاه االب از کاهش آسیب

آوری در برابر مخاطرات تغییر یافتره اسرت. ایرن در حرالی      تاب
ز اسرتان گلسرتان، در   و نیر ست که طی سالیان اخیر در کشور ا

بسیاری موارد پ  از وقروع سریل، االبرا  تردابیری برا رویكررد       
ویژه با تاکید بر ابعراد کالبردی روسرتا     پذیری و به کاهش آسیب

آوری در مواجهره برا    اتخاذ شرده ولری از منظرر سرنجش تراب     
مخاطرات سیل حتی از بُعد کالبدی نیز اقردام مروثری صرورت    

تحقیق حاضر سعی شد که به تعیین  نگرفته است. از این رو، در
هرای کالبردی و میرزان     و سنجش رابطه بین عوامرل و مولفره  

آوری جوامع روسرتایی در مواجهره برا مخراطرات سریل در       تاب
آوری ایرن   حوضه آبخیز گرگرانرود و نیرز سرنجش مقردار تراب     

 جوامع در بُعد کالبدی پرداخته شود. 
العات دیگران های مط مقایسه نتایج تحقیق حاضر با یافته

آوری در مقیا  کرالن و   دهد که اکثر مطالعات تاب نشان می

زاده لسبوئی  های شهری بوده و تنها تحقیق رمضان یا در حوزه
باشرد کره البتره در حروزه      و همكاران در مقیا  روستایی می

گردشگری روستایی است. ضمن اینكه عمده مطالعات دیگران 
یای طبیعری( و برخری   در قالب موضوعات عمومی )عموم بال

زلزله بوده و کمتر به موضروع سریل پرداختره شرده اسرت. از      
رو، پرژوهش حاضرر برا موضروع سرنجش ابعراد کالبردی         این
توان از پیشگامان  آوری روستایی در مواجهه با سیل را می تاب

این عرصه در جهان و ایران به شمار آورد. شایان ذکرر اسرت   
، تحقیقات فاستر، کاتر و که اگرچه در مقیا  مطالعات جهانی

همكاران و در مقیا  مطالعات داخلی نیز تحقیق فرزادبهتاش 
و همكاران در فرآیند انجام تحقیقات خود االبا  با نگراه همره   
جانبه و با تاکید بر راهبرد توسعه پایدار بوده است؛ و لیكن در 

 ویرژه در بكرارگیری   ها و نتایج آنها به بُعد کالبدی آنها از یافته
ها و متغیرهای پژوهش حاضر استفاده شرده   ها، مولفه شاخص

یرابی اجرزا و بافرت     توان به بررسری مكران   است. از جمله می
هررای کالبرردی مسرراکن، میررزان  کالبرردی، توجرره برره ویژگرری
سازی ابنیه و نیز  های بادوام و مقاوم بكارگیری مصال  و سازه

 نحوه طراحی شبكه معابر و ایره اشاره نمود. 

ها و نتایج کلی تحقیرق حاضرر    ذکر است که یافته شایان
دهد که بین متغیرهای فاصله بافت کالبدی روستاها  نشان می

آوری آنها همبستگی مثبت معنرادار برا اطمینران     با میزان تاب
توان انتظار داشت هر چقدر  درصد وجود دارد. بنابراین می 33

آوری  ، تابفاصله بافت کالبدی روستاها از رودخانه بیشتر باشد
یابرد و برالعك . ایرن امرر در خصروص       آنها نیز افزایش مری 

کره نترایج    طروری  کند. بره  اجزای کالبدی روستا نیز صادق می
ها حاکی از وجرود رابطره مسرتقیم و همبسرتگی مثبرت       یافته

معنادار بین متغیرهای فاصرله واحردهای مسركونی، مرزارع و     
ی خررانوار آور بااررات و نیررز سررایر مسررتغالت بررا میررزان ترراب
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روستایی است. درباره معابر و سایر تأسیسات زیرساختی روستا 
باید ذکر کرد که معابر اصلی و پرتردد با پوشرش آسرفالته در   

پذیری  مقایسه با دیگر معابر اصلی ایرآسفالته، از میزان آسیب
گرفتگی برخوردار بوده؛ بره   کمتری به هنگام بروز سیل یا آب
پوشرش معرابر و افرزایش طرول      طوری که، با بهبود کیفیرت 

تروان شراهد    کشی معابر روستایی، مری  ویژه جدول کانیوو و به
پرذیری معرابر و تأسیسرات روسرتایی و متعاقبرا        کاهش آسیب

آوری روستائیان برود. گفتنری اسرت،     موجب بهبود میزان تاب
هرای آنهرا    آوری خرانوار روسرتایی و عمرر سراختمان     بین تاب

تروان   ود دارد. به طروری کره مری   همبستگی منفی معنادار وج
آوری آن  انتظار داشت با افزایش عمر ساختمان از میزان تراب 

هرای نوسراز نسربت بره      رو، خانه کاسته شود و بالك . از این
آوری بیشرتری در   دیگر کیفیت مساکن روستایی از میزان تاب
انرد. در نهایرت،    مواجهه برا مخراطرات سریل برخروردار بروده     

متغیرهای طری بهسازی مساکن روسرتایی  توان گفت بین  می
سازی بنا در برابر مخاطرات سریل برا میرزان     و اقدامات مقاوم

 33آوری روستائیان همبستگی مثبت معنادار برا اطمینران    تاب
دهرد کره    درصد وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می

چرای، قورچرای و    هرای چهرل   خانوارهای روستایی زیرحوضه
دلیرل    ام قرار گرفتن در منطقه کوهسرتانی بره  آباد )علیر تیل

آوری در حرد متوسرط    ها( دارای تاب وسعت قابل توجه جنگل

دلیرل    اند. امرا در زیرحوزه سفلی شاخه اصلی گرگانرود )به بوده
های فوقانی جلگه گرگران(، زیرحوضره    قرار گرفتن در تراست

گل )که روستاهای نمونره آنهرا در خروجری     زرین -محمدآباد
انررد(، زیرحوضرره  ودخانره از منطقرره کوهسررتانی قررار داشررته  ر

هرای   مادرسو )که روستاهای نمونه آن االبا  برر روی تراسرت  
فوقانی و نیز اراضی کشاورزی هستند( و زیرحوضه قرناوه )که 

های لسی سست با پوشش مرتعی تخریرب   عمدتا  بر روی تپه
عیفی آوری ض شده قرار دارند( نسبت به شاخص میانگین، تاب

گیاهی و نیز  اند. بنابراین عامل فاصله از رودخانه، پوشش داشته
آوری  توپرروگرافی از عوامررل مهررم و اثرگررذار در میررزان ترراب

آیند. ضمن آن که تفاوت معناداری برین   روستاها به شمار می
آوری کالبدی کرل روسرتائیان منطقره برا معیرار       میانگین تاب
آوری  میرانگین تراب  شود. به طوری کره،   ( دیده می9عددی )

کمترر از حرد    167/6کالبدی کل روستائیان منطقه به میرزان  
تروان گفرت کره میرانگین      متوسط بوده اسرت. بنرابراین مری   

 83/2آوری کالبدی کل جامعه مورد مطالعره برا میرانگین     تاب
 تر از حد متوسط و ضعیف است. پایین

 »ی دکتررری بررا عنرروان  رسرراله مقالرره حاضررر برگرفترره از
آوری روستایی در حوضه آبخیز گرگانرود با تاکیرد   ابسنجش ت
 باشد. با همكاری نویسندگان می« بر سیل
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