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مقاله پژوهشی

⃰

علیاکبر نجفی کانی
تاریخ دریافت1399/1/29 :

1

تاریخ پذیرش1399/9/12 :

چکیده
با توجه به شدت آسیب پیذیر روسیاااا اییرا در برابیر حیواد پیب ببنیینشید  ،رعاییت
اسااندارداا بهویژ برا ساخت بنااا مقاومتر در برابر زمبن لیرز ضیرور و اجانیا ناپیذیر اسیت از
اینرو ،مطالعة توصبفی -تحلبلی و مبدانی حاضر با ادف بررسی مبزا تا آور روساااا کواساانی
و جلگها و کاا

خسارات احامالی ناشی از زلزله در شهرساا آمل انجام شد جامعه آمار تحقبی

شامل خانواراا ساکن چهار روساا کواسیاانی و چهیار روسیاا جلگیها بیود کیه از آ مبیا  ،بیا
اسافاد از رابطة کوکرا  270 ،نفر از سرپرساا خانوار بهعنوا جامعه نمونه اناخا شیدند گیردآور
⃰ مقالة حاضر برگرفاه از طرح پژواشی نویسند در دانشگا گلساا است
 -1دانشبار گرو جغرافبا و برنامهریز روساایی ،دانشگا گلساا  ،گرگا  ،ایرا
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داد اا با بهر گبر از روشاا مشااد و مصاحبه سازما یافاه و نبز پرسشنامه صورت گرفیت و بیرا
و تحلبل داد اا نبز از مدل تحلبل خوشها سلسلهمراتبی اسافاد شد طی فرآیند خوشیهبنید ،

سنج

روساااا مورد مطالعه ،از نظر مبزا تا آور در برابر زمبنلرز  ،به چهار خوشه مافیاوت طبقیهبنید
شدند ناایج مطالعیه نشیا داد کیه تی

روسیاا خوشیه اول و روسیاااا خوشیه دوم واقی در منطقیه

کواسییاانی ،بییهترتب ی  ،آسییب پییذیرترین روسییاااا محسییو میییشییوند و روسییاااا خوشییه سییوم و
ت

روساا خوشه چهارم واق در نواحی جلگها نبز بهترتب  ،از مبزا تیا آور بیاتتر در برابیر

زلزله برخوردارند

کلیدواژهها :زمبنلرز  ،تا آور  ،سکوناگا اا روساایی ،تحلبل فضایی ،تحلبل خوشها
مقدمه

در داه اخبر ،بالیا طببعی باعث مرگ بب

از  780ازار نفر در جها شد است که از

آ مبا  ،حدود شصت درصد ناشی از زلزله بود  ،بهگونها که وقوع زلزله اموار بیا تیثیبرات
مخر بر سکوناگا اا انسانی امیرا اسیت و ازینیهایایی انگفیت را بیر جامعیه انسیانی وارد
میسازد ()Parishan, 2011
جوام روساایی و فعالبتاا تولبد مرتبط با آ  ،بهدلبل دارا بود ارتباط تنگاتنگ بیا
محبط طببعی و نبز داشان توا محدود در مقابله بیا ایین تهدییدات محبطیی ،از دیربیاز ،بیب
دیگییر جوام ی در معییر

از

نبرواییا مخییر طببعییی قییرار دارنیید ()Pudineh, et al., 2018

روساااا ایرا نبز بهدتیل گوناگو از جمله اقاصاد ضیعب
فبزیکی و اجامیاعی مناسی  ،فرسیودگی شیدید کالبید  ،عیر

و ناپاییدار ،فقیدا زیرسیاختایا
کی معیابر و نداشیان دسارسیی

مناس  ،در برابر حواد پب ببنینشد خساراتی سنگبن را ماحمل می شوند بیرا کیاا

مبیزا

ایرات مخاطرات طببعی بهویژ زلزله ،مشارکت روساایبا و اسیافاد از تمیام ظرفبیتایا موجیود
الزامی است در واق  ،برا اجانا از آسب پذیر  ،شناسایی ظرفبتاا جامعیه محلیی بیهعنیوا
نقییاط قییوت در جامعییه در راسییاا توسییعه پایییدار روسییاایی ضییرور و اجانییا ناپییذیر اسییت
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( )Anderson, 2016بییهمنظییور کییاا

ایییرات مخییاطر اییا طببعییی بییهویییژ زلزلییه ،شییناخت

مؤلفهاا اساسی بدین شرح الزامی اسیت :درک مفهیومی توسیعه ،شیناخت مفهیوم مخیاطر و
چال اا پب

رو ،شناخت مبزا آسب پیذیر  ،درک مفهیوم ظرفبیتسیاز در روسیاااا ،و

شناخت رویکرداا مدیریت مخاطرات قدر مسل داشان آگاای و دان
و وظای  ،آگاای از نوع مخاطرات پب

رو اجاماعات روساایی ،نحوة کنارل این مخیاطرات

و عرصییهاییا تحییت تییثیبر آ  ،نحییوة اقییدام در مراحییل مخالی
آمادگی ،واکن

در زمبنة ایین حیدود

مییدیریت بحییرا (پبشییگبر ،

و بازساز ) و شبو اا آموزش و اطالعرسانی بیه روسیاایبا و سیازما دایی

آنها بهعنوا اارماایی خودجوش در زما وقوع مخاطرات میتواند تیا حید زییاد تیا آور
روساااا را افیزای

در دانی

داید و در مقابیل ،ضیع

میدیریت بحیرا بیبن میدیرا محلیی

آسب اا ناشی از بحرا اا و مخاطرات را در مناط روساایی افزای
جل مشارکتاا مردمی به شمار میآید از اینرو ،برا کاا

میداد و از موانی اصیلی

خسارات و آسیب ایا ناشیی

از بالیا در نواحی روساایی مورد مطالعه ،آگا ساز مدیرا محلی برا اقیدام در مراحیل مخالی
بحرا ضرورت دارد ( )Najafi Kani, 2019بر این اساس ،پرس اا اصیلی پیژوا

حاضیر

در روسییاااا کواسییاانی و جلگییها شهرسییاا آمییل عبییارتانیید از« :مبییزا تییا آور
سکوناگا اا روساایی چقدر است؟» و «آییا تفیاوتی بیبن تیا آور روسیاااا کواسیاانی و
جلگها وجود دارد؟»
مبانی نظری تحقیق
تابآوری سکونتگاههای روستایی

اصطالح «تا آور » ریشه در عل فبزی

دارد و محققا از طری مطالعات ببنرشاها

بییه بررسییی اییین مفهییوم پرداخانیید ( )Mohammadi et al., 2018تییا آور معییادل واژ
 resilienceبه معنی انعطافپذیر (دوبار به جا اول برگشان یا به عق
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نخسابن بار ،االبنگ 1در سال  1973این اصطالح را برا مطالعه در زمبنه بومشناسی بیا رویکیرد
کمی بهکار برد االبنگ این مفهوم را اولبن بار در مطالعات بیومشیناخای بیهعنیوا راایی بیرا
درک پویایی غبرخطی در نظاماا بومشناخای مطرح ساخت ()Hakimi et al., 2016
تبرمن مفهوم تا آور در نظاماا اجامیاعی و زیسیتمحبطیی را در سیال  1981مطیرح
کرد بونانوس نبز تا آور را توانایی فرد در حفظ رفا و سالمت روانیی و جسیمی بیهرغی قیرار
گرفان در معر

نابسامانی میداند امچنبن ،به نظر پب  ،تا آور بازگشت ی

اولبه پس از نابسامانی است اندرسیو و وودرا تیا آور را فرآینید کیاا
افزای

ظرفبتاا محلی تعری

نظام بیه حالیت

آسیب پیذیر ایا و

کرد اند ()Darban Astaneh and Haji-Hosseini, 2019

به اعاقاد مایونگا ،تا آور عبارت است از توانیایی بازییابی پیس از شیرایط ییا روییداداا
غبرمناظر از نظر واکرز ،ظرفبت و توانایی تطبب مه ترین شاخص در نظیامایا تیا آور محسیو
میشود و بازتوانی و احبا ظرفبت تحمل و جذ فشار و سرعت بازگشت به شرایط عاد و تثببیت
و ارتقا موقعبت نظام و عملکرد آ در رد اا بعد قرار میگبرند ()Lan et al., 2004
بدیهی است تا آور جامعه زمانی رخ میداد که مناب کافی برا خنثی کرد سیری
ایرات مخر بحرا وجود داشاه باشد به دیگر سخن ،تیا آور زمیانی شیکل مییگبیرد کیه
مناب بسبار قو و مازاد بر احاباج وجود داشاه باشد و بهسرعت در برابر تیثیبرات عمیل کنید ییا
واکن

نشا داد ()Hajizadeh and Istgaldi, 2018
جامعه تا آور قادر به برگشت نسبااً سری به وضعبت قبلی است ،در حالی که جامعیها

با تا آور کمار ممکن است زما ببشار را برا بازیابی صرف کند یا چهبسا حایی قیادر بیه
بازیابی نباشد تا آور یی

مفهیوم چندسیطحی ،چندرشیاها  ،چندسیاخاار و چنیدکانونی

است ویژگی چندسطحی آ را میتوا از طری اناسا تا آور به سطوح مخال

اجاماعی

از قببل تا آور فرد ،خانواد  ،گرو  ،سازما  ،اجامیاع و جامعیه جهیانی تببیبن کیرد ویژگیی
چندرشاها تا آور نبز بدین مفهوم است کیه مییتیوا آ را از دییدگا ایا مخالی

مثیل

1. C.S. Holling
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روا شناسی ،جامعهشناسی ،مهندسی ،برنامهریز روساایی ،برنامهریز شهر و بررسی کیرد
( )Bahrami, 2008ماابت چندساخاار تا آور را میتوا بیه سیاخااراا مخالی

از جملیه

سییاخاار اجامییاعی ،سییازمانی ،کالبیید  ،بییومشییناخای و نسییبت داد ویژگییی چنییدکانونی آ نبییز
مجموعها مانوع از ااداف را نشا میداد که دسااورد آ ترکببی از تا آور اا ماننید تمرکیز
بر حفاظت از محبط زیست ،انرژ  ،اوا ،آ و حفاظت از مبرا فرانگی و حفظ زنیدگی انسیا
و داراییاا و بهویژ حفظ محبط در برابر وقیوع بالییا طببعیی اسیت بیدین ترتبی  ،بیا توجیه بیه
و دیدگا اا ماعدد در زمبنه تا آور  ،برخی از آنها بهشرح زیر یادآور میشود:

تعاری

 تا آور ی

زیستبوم عبارت است از مبیزا قیدرت زیسیتبیوم در جیذ تغببیرات و

ادامه حبات
 تا آور نظاماا اجاماعی و فبزیکی ترکببی از ویژگیایا شیامل پاییدار  ،ای افزاییی،
اباکار و سرعت عمل است
 تا آور زیسیتمحبطیی و اجامیاعی ،از طریی وابسیاگی ،بیا زیسیتبیومایا جوامی و
فعالبتاا اقاصاد آنها در ارتباط است
 تا آور عبارت است از ظرفبت ی

نظام ،که ممکن اسیت فیرد ،جنگیل ،شیهر ،روسیاا،

اقاصاد و را دربرگبرد تا برا مقابله با بالیا و ادامه تکامل خود تالش کنند و
 تا آور به ظرفبت و توانایی ی
ی

جامعه در برابر فشاراا ،حفظ حبات ،انطباق و بازگشت به عق

بحرا یا حادیه و دور شد سری از آ اشار دارد ()Nouri and Sepahvand, 2016
شایا ذکر است که در این مبا  ،مه ترین بعد تیا آور اجامیاعی تیا آور جامعیه

است ،بهگونها که تویگ )2009( 1تیا آور جامعیه را ظرفبیت جامعیه بیرا پیب ببنیی ،بیه
حداقل رساند و توا جذ اسارساا یا نبرو مخر از طری سازگار  ،میدیریت ییا حفیظ
کارکرداا و ساخااراا پایها در زما وقوع حواد فاجعهبار و بازییابی (برگشیت بیه عقی )
بعد از ی

حادیه تعری

میکند این تعری

شامل تمام ابعاد چرخیه میدیریت بحیرا (قبیل از
1. Twigg
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وقوع ،حبن وقوع و پس از وقوع) میشود ( )Rokaneddin Eftekhari et al., 2009در مقابل،
از دیدگا تا آور فرد و روانی ،عوامل ایرگذار بر تا آور جامعه عبارتاند از :انسیجام،
توانمندسییاز  ،ارتبییاطپییذیر  ،ایییر جمعییی ،عییدالت احامییاعی ،و دسارسییی بییر اییین اسییاس،
رویکرداا تا آور را میتوا به سه دساه بهشرح زیر تقسب بنید کیرد کیه جنبیه مشیارک
امه آنها توانایی ،ایساادگی ،مقاومت و واکن

مثبت به فشار یا تغببر است:

تا آور بهعنوا پایدار  :این رویکرد از مطالعیات بیومشیناخای کیه تیا آور را بیهعنیوا
توانایی بازگشت به حالت قبل تعری
مقدار اخااللی که ی

میکند ،بسط یافاه است تا آور  ،در اینجا ،بهصیورت

نظام قبل از اینکه به حالت دیگر مناقل شود ،میتواند تحمل یا جیذ

کند ،ببا میشود
تا آور بهعنوا بازیابی :رویکرد بازیابی در ارتباط با توانایی جامعه برا بازگشت به گذشیاه
یا برگشت به حالیت اولبیه آ اسیت تیا آور  ،در اینجیا ،معبیار اسیت کیه بیهعنیوا زمیا
صرفشدة ی

جامعه برا بازیابی انداز گبر میشود ()Bazrafshan et al., 2018

تا آور بهعنوا دگرگونی :این رویکرد ببشار بهعنوا ظرفبت جامعه بیرا واکین

در برابیر

تغببرات به شکل سازگارانه ببا میشود که بهجا بازگشت ساد بیه حالیت قبیل ،مییتوانید بیه
معنی تغببر به حالت جدید در محبط پایدارتر باشد
رویکرد مدیریت ریس

زلزله روشی مناس

برا کاا

آسب پذیر در برابیر زلزلیه

قلمداد می شود شیکل  1نحیو تعامیل مؤلفیهایا اساسیی میدیریت ریسی
آسب پذیر را نشا میداد
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شکل  -1نحوه تعامل مؤلفههای اساسی مدیریت ریسک زلزله در کاهش آسیبپذیری

مناط روساایی ،بهدلبل نبود زیرساختاا کالبد و اجاماعی مناس  ،بات بود سیط
فرسییودگی سییاخاما اییا ،عییدم اسییاحکام مسییاکن و رعایییت نکییرد اسییااندارداا فنییی در
ساختوسازاا ،با خسارات جانی و مالی زیاد مواجه میشوند ()Amanpour et al., 2018
در ایرا  ،بب

از ببست مبلبو نفر از ساکنا روساااا در خانهاایی زندگی میکننید کیه

ببشار آنها بدو ابچگونه تمهبد برا تحمل در برابر مخاطرات ساخاه شد انید ایین سیاز ایا
کامالً شکنند و در برابر زلزله آسیب پذیرنید و فرصیت واکین
حادیه سل

را از سیاکنا در زمیا وقیوع

میکنند ()Blaikie et al., 2015

بهطور کلی ،ابعاد و شاخصاا مؤیر بر آسب پذیر در فضا سکوناگاای بهوییژ در

سکوناگا اا روسیاایی در چهیار بعید (کالبید  ،اجامیاعی ،اقاصیاد و محبطیی) دسیاهبنید
میشوند ( )Zareei, 2019در بخ

کالبد و اقاصاد  ،تخری

زیرسیاختایایی مثیل را ایا،

خانهاا ،خطوط آ رسانی ،گازرسانی و برقرسانی و از ببن رفان مناب کشیاورز و دامیی و در
بخ

اجاماعی ،تلفات جانی ،تخلبه روساااا ،شبوع ببمار و ایجاد وحشت و در بخ

نبز فرسای

خاک ،تخری

محبطی

مناب طببعی ،پوش گباای ،مزارع و جنگلایا و اخیاالل در چرخیه

زیستمحبطی را میتوا بهعنوا نمونیهایایی از ایین ابعیاد و شیاخصایا تثیبرگیذار برشیمرد
()Haji-Babaei, 2013
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بر اساس معباراا یادشد  ،میتوا نابجه گرفت که آسیب پیذیرترین اقشیار در منیاط
روساایی افراد اساند که با ریس

بات زندگی میکننید و در برابیر پدیید تین سیاز زلزلیه

حساسبت زیاد دارند و در نهایت ،برا مقابله با زلزله از مهارت و دانی
نامناس

پیایبن و سیاخااراا

برخوردارند ( )Nayeri et al., 2018در این راساا ،کاواتا ( )Kawata, 2011میدیریت

سانحه را زییر عنیوا دو سرفصیل عمید «محافظیت قبیل از سیانحه» و «بازییابی بعید از سیانحه»
دساهبند کرد  ،که شامل اجزا فرعی ارزیابی ریسی

 ،تخفبی  ،آمیادگی ،امیداد ،نوسیاز

(توا بخشی) و بازساز است ( )Abrishami et al., 2020در ی
اصلی ریس

را میتوا در قال

تقسب بند کلیی ،عناصیر

موقعبت ،ساخااراا ،مخاطرات و آسب پیذیر طبقیهبنید

کرد بنابراین ،آسب پذیر یکی از عناصر کلبد مخاطرات قلمداد میشیود آسیب پیذیر
در برابر مخیاطرات طببعیی در نابجیه ترکببیی پبچبید از عوامیل طببعیی ،اجامیاعی ،سباسیی،
فرانگی و اقاصاد است که مردم را مجبور میکند تا در نواحی با ریس
( )Norouzi Khatiri et al., 2014در ایین راسیاا ،تشیخبص نقی

بات زندگی کننید

مرکیز جوامی محلیی در

مدیریت مخاطرات ضرور اسیت تیا از ایین راگیذر ،فعالبیتایا میدیریت بالییا در راسیاا
تمرکز بر واکن

فور  ،توانبخشی و تجدید سیاخااراا بیرا آمیادگی ،کیاا

پبامداا تغببر یابند ( )Gopalan, 2001در راابیرد کیاا

و پبشیگبر از

تیثیبرات مخیاطرات ،ظرفبیتسیاز

بهمثابه تالشی ادفدار برا ارتقا مهارتاا انسانی و زیرساختاا اجاماعی در داخل ایر
جامعه با ادف کاا

سط خرد مخاطرات طببعی تعری

شد اسیت بنیابراین ،بیهطیور کلیی،

میتوا گفت که ظرفبتساز دربرگبرند توسعه نهاد  ،میالی ،سباسیی و سیایر منیاب از قببیل
فناور در بخ اا مخال

جامعه است ( )Zareei, 2019برنامیه توسیعه سیازما ملیل ماحید

توسعه ظرفبای را فرآیند میداند که از طری آ  ،افراد ،نهاداا و جوام تواناییایا (فیرد و
جمعی) خود را برا اجرا کارکرداا ،حل مسئله و تدوین و دسابابی به ااداف توسیعه بیهکیار
میگبرند ( )UNDP, 2017راابرد کاا

اییرات سیوان ملیل ماحید توسیعه ظرفبایی را تالشیی

ادفدار برا ارتقا مهارتاا انسانی یا زیرساختاا اجاماعی در داخل یی
یا سازما در راساا کاا

سط خطرات ناشی از مخاطرات تعری
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در ظرفبتساز جوام بهمنظور پایدار در برابر مخاطرات طببعی رویکرد مشارکای ایین جوامی
است که بهمثابه اسافاد از تمام ظرفبتاا ی

جامعه تلقی میشود ()Mekaniki et al., 2019

رویکرد مدیریت مبتنی بر جوامع محلی (مشارکت روستاییان)

رویکرد مبانی بر جوام محلی بهدلبل تثکبد بر ظرفبتساز و توانمندسیاز روسیاایبا
مورد توجه قرار گرفاه است بر اساس این رویکرد ،این مسؤلبت جوام و حکومت محلی اسیت
که در ار بالیی ،نق

اولبه در مدیریت بازساز  ،تنظیب و اجیرا اایداف و برنامیهایا ،توزیی

مناب و اناخا اولویتاا را برعهد گبرد نق

حکومتایا مرکیز و اییالای صیرفاً در حید

تهبه بودجه ،مناب مالی و ارائیه پبشینهاداا و مشیاور ااسیت ( )Rezvani, 2011بیر اسیاس ایین
رویکرد ،نق

جوام محلی نهتنها تا حدود در تولبد طرحاا و تصمبمات بلکیه در اجیرا آ

نبز بهعنوا بازیگر عمد مطرح است این رویکرد بدین نکاه اذعا دارد که به اندازة نبیاز ،بایید
افراد شاخص و کارامد را در فرآینداا شیرکت داد در ایین رویکیرد ،میوارد نظبیر مشیارکت
اجاماعی و ظرفبتساز مورد توجه قرار میگبرد مطیاب ایین رویکیرد ،میردم بایید در تمیامی
مراحل مدیریت بالیا از برنامهریز تا اجرا نق
این ،بهارین رااکار در راساا کاا
مدیریت قبل از وقوع حواد
خطر بالیا دارا ش
آ  ،بهمنظور کاا

داشاه باشند ( )Najafi Kani, 2019افیزو بیر

بالیا طببعی در نیواحی روسیاایی میدیریت ریسی

بهمنظور کاا

ییا

خسارت ناشی از وقوع بالیاست فرآینید کیاا

مرحله ماوالی است که ار کدام میتواند قبیل از رخ داد بالییا و بعید از
خطرات آیند مؤیر باشند از نظر رایفا ( ،)1982میدیریت ریسی

است از :شناسایی ،تخمبن و ارزیابی ،آگاایبخشی ،سنج

مبزا ریس

عبیارت

و کنایرل آ از قببیل

پبشگبر  ،خنثییسیاز و جلیوگبر از ایجیاد نابسیامانی ( )Heidari Sarban, 2014میدیریت
ریس

 ،بهدلبل فیراا کیرد امکیا درک عمبی از ریسی

پبشگبر از ریس
مناب کم

ایا بیالقو و نایایج نیامطلو آ ،

را ارتقا میبخشد ،تصمب گبر را تقویت کرد  ،به تعببن اولوییتایا و تقسیب

میکند بهطور کلیی ،مهی تیرین اایداف میدیریت ریسی

مناس برا کیاا

طراحیی و ایجیاد شیرایط

تلفیات انسیانی و محافظیت از دارایییااسیت ( )Rostami, et al., 2019از

مه ترین موضوعاتی که در مدیریت ریس

میورد توجیه کارشناسیا قیرار مییگبیرد ،بیرآورد

مبزا خطر و برنامهاا پبشگبر از بروز خطرات است ()Zolfaghari, 2011
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پژوا

حاضر از نوع توصبفی -تحلبلی و از نظر روش ،مبدانی است در آغیاز ،پیس از

طرح و شناسایی دقب مسئله و بازدید مقدماتی ،بهمنظور تهبیه ادببیات و مبیانی نظیر  ،مطالعیاتی
سازما یافاه بهصورت کاابخانها انجام گرفت و در مرحله مبدانی ،پیس از مشیااد و مصیاحبه
سازما یافاه ،با اسیافاد از ابزارایا میورد نبیاز تحقبی (پرسشینامه محقی سیاخاه) ،جمی آور
داد اا مورد نباز انجام و پرسشنامه بهصورت تصادفی نظاممند ببن جامعیه آمیار توزیی شید
روایی ابزار تحقب با بهر گبر از نظر ماخصصا تثیبد شد و پایایی آ نبز با اسافاد از آلفیا
کرونباخ با سط اطمبنا  79درصد بهدست آمد است سپس ،تحلبل داد اا جم آور شید
در محبط نرمافزار  ،SPSSبا اسافاد از شبوة تحلبل خوشها سلسلهمراتبیی (از نیوع تراکمیی)
انجام گرفت برا تحلبل خوشها  ،سیؤالی کیه طیرح مییشیود ،ایین اسیت کیه «چیه معبیار ییا
قاعد ا مناس

برا گرو بند تیا آور روسیاااا وجیود دارد؟» و ایدف آ بیه حیداکثر

رسییاند واریییانس بییبن خوشییهاییا نسییبت بییه واریییانس درو خوشییهااسییت بییرا سیینج
الگوریا اا مطرحشد  ،روش خوشها سلسیلهمراتبیی (از نیوع تراکمیی) میورد اسیافاد قیرار
گرفت در روش تراکمی ،روساااا با خوشها خاص آغاز میشوند و دو میورد بیا ای ترکبی
شد  ،خوشه تراکمی جدید ایجاد میکنند بنابراین ،در ار مرحله ،تعداد خوشهاا ی
کاا

به ی

مییابند گاای میورد سیومی بیا خوشیها دومیورد ادغیام شید  ،خوشیها جدیید را

بهوجود میآورد و در بعضی موارد ،ممکن است دو خوشه با یکدیگر ترکب

شوند و خوشها

جدید را خل کنند بدین ترتب  ،تمام روساااا با یکدیگر ادغیام شید  ،یی

خوشیه بیزرگ را

پدید میآورند به ببا ساد تر ،در این روش ،الگوریامی اناخا میشود که روساااا بیر اسیاس
شبااتاا ،با یکدیگر ترکب

میشوند ،تا جایی که از ترکب خوشهاا مخالی  ،یی

خوشیه

بزرگ خل میشود ( )Kalantari, 2017در محاسبات ماتریس امسایگی نبز فاصله اقلبدوسیی
ار روساا نسبت به روساا بعد مقایسه میشود در ایین میاتریس ،مقیادیر کوچی
مبزا مشابهت یا امگنی دو روساا مربوط به آ عدد است و با افزای
ببن روساااا ،مقدار ماتریس شباات مربوط به موارد یادشد افزای
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خوشهاا با پنج روش مخال

انجام میشود که در تحقب حاضر ،از روش پبوند ماوسط اسیافاد

شد در این روش ،معبار طبقهبند مقادیر ماوسط تمام اعضیا خوشیه اسیت بیرا انجیام ایین
روش ،از شاخصاا ماعدد در مقباساا مافاوت (اسمی ،فاصلها  ،ترتببی و نسبای) اسیافاد
شد  ،که شرح آ در جدول  1آمد است
جدول  -1شاخصهای مورد بررسی برای تبیین تابآوری روستاهای مورد مطالعه
ردیف

1

2

شاخصهای مورد بررسی

ابعاد مطالعه
o

مقاوم بود بنااا روساا از نظر مصال ساخامانی

o

اسافاد از روشاا جدید در ساخت مساکن (آرماتور و شناژ ،پیریز و اسکلتبند
و )

کالبدی و
فضایی

اقتصادی

o

مقاوم بود مساکن امجوار از نظر مصال ساخامانی و رعایت اصول معمار جدید

o

در اخابار داشان اطالعات مربوط به موقعبت گسلاا و نقاط آسب پذیر

o

رعایت کاربر اراضی مطاب طرح ااد روساایی برا ساختوسازاا

o

اعطا وام و تسهبالت ک بهر برا بهساز و مقاومساز مسکن روساایبا

o

ببمه بود ساختوسازاا و اماکن و منازل روساایی

o

افزای

o

برگزار دور اا آموزشی امداد و نجات در روساا در مواجهه با زلزله

o

درآمد روساایبا برا ساخت مساکن با رعایت اصول فنی و مهندسی
و کارآمد محلی در ساعات اولبه وقوع حادیه و مدیریت پیس از

وجود تجهبزات مناس
وقوع

o

دسارسی به اطالعات مفبد در زمبنه مدیریت کاا

o

ارائة خدمات پبشگبرانه در زمبنة خسارات احامالی در انگام وقوع زلزله توسط نهادایا

ایرات زلزله

روساایی و امکار نهاداا محلی بهمنظور مقاومساز مساکن روساایی
o

3

ساختوسازاا برا کاا

نهادی و
زیرساختی

وجود شورا فنی ماشکل از دابار ،شورا اسالمی و معمیارا محلیی بیرا نظیارت بیر

o

ارائة کم
کاا

o

اا امداد و نجات ،کمی

رسیانی ،کمی

ایا فنیی و بازسیاز و بیرا

ایرات زلزله در روساا توسط نهاداا روساایی

ادایت ،رابر و نظارت شورا اسالمی و دابار بهمنظور اتخیاذ تیداببر و روشایایی
برا واکن

o

آسب پذیر در برابر زلزله

به زلزله

ایجاد مکا اا امن برا زلزله توسط نهاداا روساایی

مثخذ :دیانی و امکارا ()Dayyani et al., 2020
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شهرساا آمل در قسمت مرکز اساا مازندرا واق شد و بر اسیاس سرشیمار سیال
 ،1395دارا  401639نفر جمعبت است این شهرساا مشامل بر پنج بخ به ناماا مرکیز ،
تریجا  ،دابودشت ،دشتسر و امامزاد عبداهلل است شهرسیاا آمیل حیدود افایاد کبلیومار از
مرکز اساا فاصله دارد و از شیمال بیه شهرسیاا ایا فرییدو کنیار و محمودآبیاد ،از شیرق بیه
شهرساا بابیل ،از غیر بیه شهرسیاا نیور و از جنیو بیه دامنیهایا شیمالی البیرز مرکیز و
شهرساا تهرا محدود میشود (نفشهاا  1و )2
شهرسییاا آمییل بییا تهییرا  180کبلییومار فاصییله دارد و روسییاااا اییین شهرسییاا دارا
موقعبت جلگها و کواساانی است روساااا حاشبه جاد اراز با موقعبت کواساانی ،بیهدلبیل
آ واوا مطبوع و نزدیکی به تهرا بهعنوا قطی جمعبیت اییرا  ،در حیال گسیارش بیود و
الباه ،با توجه به دارا بود موقعبت کواساانی ،آسب پذیر ریاد در برابر بالیا طببعی دارند
از اینرو ،تحقب حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی تیا آور روسیاااا کواسیاانی شهرسیاا
آمل در مقایسه با روسیاااا جلگیها ایین شهرسیاا  ،در راسیاا کیاا خسیارت احامیالی،
مدیریت ریس را در دساور کار مدیرا محلی قرار داد

نقشه  -1تقسیمات سیاسی شهرستان آمل

180

تحلیلی بر تابآوری سکونتگاههای روستایی در برابر.....

نقشه  -2پراکندگی روستاهای شهرستان آمل

نتایج و بحث

در پژوا حاضر ،برا مقابله بیا اییرات زلزلیه ،عیدد  3بیهعنیوا حید ظرفبیت عیدد
مطلو در نظر گرفاه شد است بیهمنظیور تببیبن اامبیت شیاخصایا کلبید در زمبنیهایا
کالبد  ،اقاصاد  -اجاماعی و نهاد از آزمیو ایا تیی ( )tتی نمونیها (بیرا مؤلفیهایا
کمی) و آزمو فریدمن (بیرا مؤلفیهایا کبفیی) اسیافاد شید و نایایج نشیا دانیدة تفیاوت
معنیدار ببن شاخصاا میورد بررسیی در سیه بعید کالبید  -فضیایی ،اقاصیاد  -اجامیاعی و
نهاد تا سط اطمبنیا  99درصید ییود اسیت تحلبیل مبیانگبن عیدد حاصیل از ظرفبیت ایا
نشا داند بات بود ظرفبت در دو بعد کالبد  -فضایی و نهاد و پایبن بیود ظرفبیت در بعید
اقاصاد  -اجاماعی در راساا کاا خسارات ناشی از زلزله احامالی است بر ایین اسیاس ،بیا
توجه ناایج بهدستآمد  ،تقویت شاخصاا اقاصاد و اجامیاعی از قببیل ایجیاد فرصیتایا
شغلی ،افزای درآمد روساایبا  ،تنوع شغلی و افزای انگبیز مانیدگار روسیاایبا بیهمنظیور
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تثببت جمعبت روساایی میتواند تا آور سکوناگا اا در برابر بالیا طببعی را افزای داید
به دیگر سخن ،علت پایبن بود تا آور سکوناگا اا بهویژ در روساااا کواساانی را بایید
در عدم اسکا دائمی روساایبا در مساکن روساایی و یا اسیافاد از مسیاکن روسیاایی فقیط در
فصول گرم بهعنوا تفریحگا جستوجو کرد بر ایین اسیاس ،اگیر روسیاایبا بیا داشیان شیغل
مناس و درآمد کافی بهطور دائمی در روساااا اسکا یابند ،قدر مسل تا آور سکوناگا ایا
به تب تقویت مساکن روساایی و اسکا دائمی ،افزای خوااد یافت (جدول )2
جدول  -2مقایسه میانگین مؤلفههای کمی مورد بررسی با استفاده از آزمون تی تکنمونهای
مؤلفهها

میانگین
رتبهای

آماره آزمون
تی ()t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

تفاوت از
حد مطلوب

کالبد  -فضایی
اقاصاد  -اجاماعی

3/44
2/37

17/136
23/526

3/16

11/345

نهاد

**

مطلوببت عدد ظرفبت= 3
مثخذ :یافاهاا پژوا

فاصله اطمینان
 95درصد
پایینتر

باالتر

7
7

** 0/003
** 0/006

0/221
0/356

0/203
0/316

0/286
0/395

7

** 0/000

0/280

0/264

0/308

معنیدار در سط  99درصد

امچنبن ،بر اساس ناایج آزمیو ناپاراماریی فرییدمن ،در بیبن مقیادیر بیهدسیتآمید ،
ظرفبت کالبد  -فضایی ببشارین مبانگبن و ظرفبت اقاصاد  -اجامیاعی کمایرین مقیادیر را بیه
خییود اخاصییاص داد انیید بعیید کالبیید  -فضییایی بییا مبییانگبن  3/33از ببشییارین ظرفبییت و بعیید
اقاصییاد  -اجامییاعی بییا مبییانگبن  2/25از کماییرین ظرفبییت بییرا کییاا مبییزا ایییرات زلزلییه
برخوردارند (جدول )3
جدول  -3مقایسه میانگین رتبهای ظرفیتهای خانوارهای نمونه با آزمون فریدمن
مؤلفه ها
کالبد  -فضایی
اقاصاد  -اجاماعی
نهاد

تعداد
270
270
270

میانگین عددی
3/33
2/25
3/11

ضری کا دو
درجه آزاد
معنیدار

** معنیدار در سط  99درصد

میانگین رتبه ای فریدمن
3/23
1/35
2/75
53/116
2
**0/004
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بررسی میزان تابآوری روستاها در برابر زلزله
الگوریتم خوشهای کردن روستاها

اما گونه که در جدول  5مشااد میشود ،فرآیند خوشهبند در افت مرحله انجام شید،
بهگونها که در مرجله اول ،روساااا ردی دوم و چهیارم ،در مرحلیه دوم ،روسیاااا ردیی
پنج و اشا  ،در مرحله سیوم ،روسیاااا ردیی پینج و ششی  ،در مرحلیه چهیارم ،روسیاااا
پنج و افا  ،در مرحلیه ششی  ،روسیاااا

ردی

دوم و سوم ،در مرحله پنج  ،روساااا ردی

ردی

اول و پنج و در مرحله افا  ،روساااا ردی اول و دوم خوشهبند شدند
در اجرا دساور خوشهبند پژوا حاضر ،با توجیه بیه طبقیهبنید روسیاااا در قالی

چهار خوشه ،روساااا مورد مطالعه از نظر مبزا تا آور در برابر زمبنلیرز بیه چهیار دسیاه
طبقهبند شدند روساا خوشه اول (روساا چالو) و روساااا خوشه دوم (نشل ،آ اسی
و وانییا) ،بییهترتب ی  ،بییهعنییوا آسییب پییذیرترین روسییاااا و امچنییبن ،روسییاااا خوشییه سییوم
(داودکال  ،الموسر ،محمدآباد) و روساا خوشه چهارم (نظامآباد) بهعنوا مقاومتیرین روسیاا
در برابر زلزله محسو میشیوند (جیداول  4و  )6بیر ایین اسیاس ،مییتیوا نابجیه گرفیت کیه
روساااا کواساانی ناحبه مورد مطالعه ،اگرچه از زیبایی و جلو بسبار مناس

برخوردارند ،اما

با توجه به امبن موقعبت کواساانی ،در صورت وقوع حیوادیی مثیل زلزلیه ،عیالو بیر امیواج و
لرزش زمبنلرز  ،ببشار تحت تایبر ریزش سنگاا و قرار مییگبرنید و از سیویی ،چیو دارا
فونداسبو محک نسبت به روساااا جلگها نبساند ،آسب پذیرترند (شکل  1و نمودار )1
جدول  -4ماتریس تخمینی تحلیلخوشهای /ماتریس همسایگی
اندازهگیری فاصله اقلیدوسی

ردیف

روستاهای
مورد مطالعه

چالو

نشل

آب اسک

وانا

هلومسر

محمدآباد

نظامآباد

داودکاله

1

چالو

0/000

35/929

27/094

25/445

27/987

14/238

28/400

19/003

2

نشل

35/929

0/000

11/215

9/159

52/699

45/734

49/204

37/827

3

آ اس

27/094

11/215

0/000

15/793

53/152

47/599

45/565

38/902

4

وانا

25/445

9/159

15/793

0/000

49/325

42/473

47/108

37/150

5

الومسر

14/987

52/699

53/152

49/325

0/000

13/622

12/540

10/132

6

محمدآباد

14/238

45/734

47/599

42/473

13/622

0/000

13/455

11/604

7

نظامآباد

28/400

49/204

45/565

47/108

12/540

13/455

0/000

17/646

8

داودکال

19/003

37/827

38/902

37/150

10/132

11/604

17/646

0/000
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جدول  -5ترکیب تراکمی خوشهها در بین گروهها
مرحله

ترکیب خوشهها

مقادیر خوشهها

اولین خوشه مرحله که ظاهر میشود

مرحلة

(خوشه )1

(خوشه )2

(ضرایب)

(خوشه )1

(خوشه )2

بعدی

1

2

4

9/159

0

0

4

2

5

8

10/132

0

0

3

3

5

6

12/613

2

0

5

4

2

3

13/504

1

0

7

5

5

7

14/547

3

0

6

6

1

5

22/407

0

5

7

7

1

2

42/347

6

4

0

أخذ :یافاهاا پژوا
جدول  -6میزان تابآوری روستاهای مورد مطالعه /اعضای خوشهها
ردیف

روستاها

خوشههای چهارگانه

میزان تابآوری

1

چالو

1

کامالً ناپایدار

3

آ اس

2

ناپایدار

2

نشل

2

ناپایدار

4

وانا

2

ناپایدار

5

الومسر

3

نسبااً پایدار

6

محمدآباد

3

نسبااً پایدار

7

نظامآباد

4

پایدار

8

داودکال

3

نسبااً پایدار
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• نشل

• چالو

• آب اسک
• وانا

• هلومسر

خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

خوشهچهارم
• نظامآباد

• محمدآباد
• داودکاله

شکل  -1میزان تابآوری روستاها در برابر زمینلرزه با استفاده از مدل تحلیلخوشهای سلسلهمراتبی
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نمودار  -1نمودار درختی /خوشهای سلسلهمراتبی تابآوری روستاها در برابر زمینلرزه

نتیجهگیری و پیشنهادها

ار ساله ،روساااا بهدلبل زیرساختاا کالبد و اجاماعی نامناس  ،فرسودگی شدید کالبد ،
عر

ک معابر و  ،در برابر حواد پب ببنینشد خساراتی سنگبن و جبرا ناپذیر را ماحمل می شیوند

بر این اساس ،رعایت اسااندارداا برا احدا ساخاما اا در راساا افزای

مقاومت آنها در برابر نبرو

امواج زمبنلرز ضرور و اجانا ناپذیر است ( )Najafi Kani and Bargahi, 2019قیدر مسیل ،
تحق این ادف مه با ارتقا سط اقاصاد و معبشای روساایبا و امچنیبن ،ااامیام مسیئوت و
برنامهریزا در نواحی روساایی امکا پذیر خوااد بود مطالعیات انجیامشید در تحقبی حاضیر در
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خصوص تا آور سکوناگا اا روساایی نشا میداید کیه نایایج پیژوا

حاضیر بیا نایایج و

یافایهایا تحقبقیات باکیل ( ،)Buckle, 2016ظفیر و ویسیی ( )Zafari and Veisi, 2011و
دریا آساانه و حاجیحسبنی ( )Darban Astaneh and Haji-Hosseini, 2019مطابقیت دارد
از نظر باکل ،ضع

در دان

در مناط روساایی افزای

مدیریت بحرا ببن مدیرا محلی آسب اا ناشی از بحرا ایا را
میداید و از موانی اصیلی جلی

میشود و در این راساا ،برا کاا
اقدام در مراحل مخال
طببعی و کاا

مشیارکتایا مردمیی محسیو

آسب اا ناشی از بالیا ،آگا ساز میدیرا محلیی بیرا

بحرا ضرورت دارد امچنبن ،بهارین رااکیار بیرا مقابلیه بیا بالییا

خطر «مدیریت یکپارچیه مخیاطرات بیا مشیارکت روسیاایبا » اسیت ظفیر و

ویسی نبز در راساا مقابله با بالیا طببعی و افزای

تا آور سیکوناگا ایا ،نقی

مشیارکت

امییهجانبییه مییردم و نبییز حمایییت دولییت را مه ی تلقییی میییکنن ید امچنییبن ،دربییا آسییاانه و
حاجیحسبنی بر نق

نجو طراحی مساکن در روساااا در افیزای

تیا آور سیکوناگا ایا

روساایی تاکبد دارند در این راساا ،تحقب حاضر با بررسی و خوشهبنید روسیاااا شهرسیاا
آمل ،کوشبد است که به تعببن مبزا تا آور ار کیدام از آنهیا در برابیر زلزلیه بپیردازد و بیا
ارائه رااکاراا مناسی

در راسیاا افیزای

مبیزا تیا آور روسیاااا میورد مطالعیه گیام

بردارد بدین منظور ،با اسافاد از روش تحلبل خوشها سلسلهمراتبیی ،فرآینید خوشیهبنید در
افت مرحله انجام شد و در نهایت ،روساااا میورد مطالعیه از نظیر مبیزا تیا آور در برابیر
زمیبنلیرز بییه چهیار خوشیه مافییاوت طبقیهبنید شییدند روسیاااا خوشیه اول و خوشییه دوم،
بهترتب  ،بهعنوا آسب پذیرترین روسیاااا شیناخاه شید و از وضیعبت ناپاییدار برخوردارنید و
روساااا خوشه سوم و چهارم نبز بهعنوا مقاومترین روساااا در برابر زلزله محسو شد و از
پایدار مناس

و قابل قبول برخوردارند از اینرو ،بهمنظور کاا

خسارات احامیالی روسیاااا

بر ایر زلزله ،پبشنهاداایی بهشرح زیر ارائه میشود:
 مدیریت یکپارچه بحرا در صورت وقیوع بالییا طببعیی بیا امکیار تمیام دسیاگا ایاماولی بهویژ در سط منظومهاا روساایی
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 -ایجاد نظام مدیریت جام اطالعات به کم

شبکهاا اطالعاتی مراکز علمی -پژواشی و

سازما اا اجرایی مسئول ،بهمنظور اشدار بهموق و اطالعرسانی دقبی و بیهروز در زمیا
وقوع حادیه
 -تهبه و تنظب شبو نامهاا مناس

برا ساخت مساکن روساایی و نظارت مدیرا روسیاایی

از جمله دابار و شورااا اسالمی روساااا برا رعایت کامل آ
 بهساز و نوساز مساکن روسیاایی و دیگیر سیاخاما ایا دولایی ،عمیومی و تثسبسیاتزیربنایی و نبز بازساز بافتاا فرسود روساایی
 نظارت کامل بر ساختوسازاا در مناط روساایی بهمنظور ایمنساز سکوناگا اا -افزای

و گسارش آموزش ،آگاای و فرانگ ایمنی و آماد ساز مسئوت و میردم بیرا

رویارویی با عوار

ناشی از سوان طببعی و حواد غبرمارقبه بهویژ خطر زلزله

 تقویت آمادگیاا و امکانات تزم برا اجرا سری و مؤیر عملبات جستوجو و امیداد ونجات در ساعات اولبه ،امداد و اسکا موقت آسب دیدگا  ،تنظب سباستاا تبلبغیاتی و
اطالعرسانی و سازما دای کم

اا داخلی و خارجی

 در اخابار گرفان کلبه امکانات و توانمند اا مورد نباز اع از دولای و نهادایا عمیومیغبردولای و نبرواا مسل در طول زما بحرا
 تدوین برنامیهایا جیام علمیی بیه منظیور بیازتوانی روانیی و اجامیاعی آسیب دییدگا وبازساز اصولی و فنی مناط آسب دید
 گسارش نظامات مؤیر جبرا خسارت نظبر انیواع ببمیه ایا ،حماییتایا میالی و تشیویقی،تسهبالت ویژ و صندوقاا حمایای
 مکا یابی مناس کاربر اا در مراکز جمعبای روساایی و تثسبسات حساس و مه ماناسبا پهنهبند خطر نسبی زلزله در کشور
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 بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با بهکارگبر نبرواا ماخصیص و ترببیت نبیروکار ماار در کلبه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلاا فنی و حرفیه ا و اسیافاد از
تجربهاا موف کشوراا پبشرفاة زلزلهخبز
 غبیرفنیی و نیاامن در برابیر زلزلیه و سیایر بالییا، جلوگبر از ساختوسازاا غبراصولیطببعی
، اساانداردساز مصال پایه و اصلی ساز ا و الزامی کیرد اسیافاد از مصیال اسیاانداردباکبفبت و مقاوم و
در محیبط روسیاایی بیهوییژ
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