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ABSTRACT
Earthquake is one of the natural disasters that cause irreparable damages to human settlements. Therefore, in order to reduce its impact, the resilience approach has been proposed. It is believed that by having the knowledge of resiliency and proper planning, the damaging effects of such natural disasters can
be reduced significantly. Thus, in this descriptive-analytic study, we identify and analyze the resiliency of
villages in the district of Shirvan against earthquakes. In order to collect the required data, both documentary and field (questionnaire) methods were employed. Questionnaires were used to collect data
in nine villages, and statistical methods were used to analyze the collected data. The analysis units were
the heads of households living in sample villages. Based on Cochran’s method, 260 administrators were
randomly selected. The results showed that the resiliency condition against earthquakes in the sample
villages was lower than the average level; however, there was a significant difference in the resiliency
levels among the sample villages. In addition, among the economic, social, infrastructural, and social
capital aspects in rural areas, the social capital was found to have the most contribution and effect on
the resilience of rural settlements.

Extended Abstract

T

1. Introduction

he occurrence of natural disasters is a prevailing phenomenon associated with both
severe physical and psychic damages.
Therefore, scientists, scholars, and planners have attempted to reduce the damages
caused by such disasters via approaching different patterns
and putting suitable plans into place. One of these approaches is disaster resilience. As many researchers have
suggested, resilience is one of the most important subjects

in the way to sustainability. Resilience has been introduced
as a way for strengthening communities in view of their potentials, and it has been formed various definitions, indices,
approaches and measure models around it. Local resilience
regarding disaster type means that local society would be
able to stand against severe natural disasters without compromising its destructive losses and damages or losing production power or life quality or receiving huge help out of
their society.
Lorestan Province located on the Zagros seismic fault
counts as one of the seismic areas of Iran. In this Province,
the Shirvan district (Boroujerd County) is a seismic area
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because its location on the Silakhor fault. Quake occurrence has repeatedly left harmful effects on the residents,
particularly rural areas that are more vulnerable due to their
spatial conditions. Therefore, this study tries to answer the
following questions: 1) What is the level of disaster resilience of these villages? 2) Are there any significant differences between these sample villages in terms of the level of
their disaster resilience against earthquakes? 3) Is there any
significant relationship between resilience against earthquake and economic, social and cultural status and infrastructures and social capital? and 4) Which one of these
aspects has the most effect on the level of resilience?

2. Methodology
Our study is an applied study in terms of its goal, and its
method of accomplishment is descriptive and analytic. To
collect the required information, we used both library and
field (questionnaire) methods. Our study field was Shirvan
district (central part), which is located at Broujerd County
(Lorestan Province). Nine villages in this district were less
than one kilometer away from the seismic fault (including
Darb-Astaneh, Papulak, Chegenikesh, Dinarabad, Ghaleh
shekar, Khan amir, Dartoot, Down Sartappe and Oodmola),
and we used all of them as our statistical population. Using
Cochran method, we selected 260 out of 798 households in
these 9 villages as our statistical sample.
In the study of resilience against earthquake, we considered economic, social, cultural, and infrastructural aspects
as our dependent variables and social capital as our independent variable. The level of resilience, as our dependent
variable, has been studied using 5 indicators including
preparation level in case of earthquake occurrence, psychic
status to admit earthquake, ability to keep morale in case
of quake occurrence, ability to help others in case of quake
occurrence, and ability to prepare new jobs in case of quake
and losing current jobs. Eight indicators were used to measure economic status, 6 indicators for social and cultural
status, 9 indicators for infrastructural status of villages, and
6 indicators were used for measuring social capital. To analyze our data and achieve our goals of the study, we used
descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, oneway ANOVA, Pearson correlation, regression method).

3. Results
The study and analysis of the indicators related to resilience level against earthquake show that the most mean
value is for the indicator of ability to help others in case of
quake and the least mean value corresponds to the indicator
of preparation level in case of quake occurrence. The study
of economic status in terms of resilience in our sample vil-
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lages showed that the most and the least mean value correspond to the indicators of satisfaction about buildings’
robustness and not having a fluctuating occupational dependence, respectively.
Regarding the social and cultural status of villages, it
has been determined that the indicator of satisfaction from
public transportation and the indicator of satisfaction from
home insurances have, respectively, the most and the least
mean value. The analysis of indicators related to measuring
infrastructural status against quake also shows that among
its related indicators, the most mean value corresponds to
the indicator of villages enjoying electricity and power infrastructures, and the least mean value corresponds to the
indicator of access to firefighting facilities. Finally, the
study of social capital in the villages suggests that the most
and the least mean values correspond to the indicators of
persistence in village and communication between communities, private sector, and local officials, respectively.

4. Discussion
Natural disasters are considered as dangers repetitively
borne by nature. So, nowadays there are different managerial methods to stand against disasters and reduce their
destructive effects. In this regard, resilience approach has
been recently mentioned. Resilience approach in line with
strengthening communities’ abilities and mitigating vulnerability leads to the improvement of rural lives’ resilience.

5. Conclusion
In this study, we considered resilience status of rural communities of Shirvan district located in Boroujerd County
(Lorestan Province). Our results showed that resilience
status in the sample villages is in the lower level than the
normal level, but among the sample villages, there is a
significant difference in terms of resilience against earthquake. In this study, we also addressed economic, social
and cultural, infrastructural status and social capital in
these villages, and the related results showed that the villages have a higher level in all four mentioned aspects. Our
statistical analyses also suggest that there is a direct statistically significant relationship between the level of resilience
against earthquake, and the four aspects. In other words, an
improvement in the status of these four aspects might lead
to improving resilience level. It has also determined that
the most correlation value corresponds to the social capital
aspect, and the least correlation value corresponds to the
infrastructural status of these villages.
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تحلیل تابآوری سکونتگاههای روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه:
شیروان شهرستان بروجرد)
دهستان
ِ
*سیدهدایتاهلل نوری ،1فرخنده سپهوند
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 -1دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت 02 :اسفند 1394
تاریخ پذیرش 28 :اردیبهشت 1395

کلیدواژهها:
مخاطرات طبیعی،
تابآوری ،ساکنان محلی،
زلزله ،شیروان

ازجمله مخاطرات طبیعی وقوع زلزله است که وقوع آن در سکونتگاههای انسانی آسیبهای جبرانناپذیری بههمراه دارد .در این باره
درراستای کاهش اثرات آن ،توجه به رویکرد تابآوری مطرح شده است .این اعتقاد وجود دارد که با آگاهی و شناخت از میزان تابآوری،
میتوان با برنامهریزی مناسب در زمینه کاهش صدمهها و آثار مخرب گام برداشت .بر همین اساس در پژوهش حاضر میزان تابآوری
روستاهای واقع در دهستان شیروان دربرابر زلزله بررسی و تحلیل شده است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن،
توصیفیتحلیلی است .بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز دو روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسشنامه) بهکاررفته است .در روش
پرسشنامهاي ،دادههاي الزم در قالب پرسشنامه در سطح  9روستاي نمونه ،گردآوري و براي تحليل دادهها از روشهاي آماري استفاده
شده است .جامعه آماری پژوهش ،روستاهای واقع در دهستان شیروان و واحد تحلیل سرپرستان خانوارهای ساکن روستاهای نمونه
است که براساس روش کوکران ،تعداد  260سرپرست تعیین و بهصورت تصادفی انتخاب شده است .یافتهها نشان از آن دارد که وضعیت
تابآوری روستاهای مطالعهشده دربرابر زلزله پایینتر از سطح متوسط قرار و تفاوت معناداری در بین روستاها وجود داشت .نتایج نشان
داد که در بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیرساختی و سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بُعد سرمایه اجتماعی سهم و تأثیر بیشتری در
میزان تابآوری سکونتگاههای روستایی ایفا میکند.

 .1مقدمه
امروزه وقوع مخاطرات طبیعی بهعنوان پدیدهای تکرارپذیر محسوب
میشود که در برخی از مواقع با آسیبهای شدید مادی معنوی همراه
است ) .(Ramezanzadeh Lasbooi, 2008بههمین دلیل اندیشمندان و
متخصصان دانشگاهی و برنامهریزان تالش میکنند با مبنا قراردادن
رویکردها و الگوهای مختلف درراستای کاهش خسارتهای مخاطرات
طبیعی برنامهریزیهای مناسبی انجام دهند .نظريهپردازان بر این
باورند که بسياري از تمدنهاي بزرگ تاريخ ازجمله ماياها ،نورسها،
مينوانها و امپراطوري قديمي حصريها درنهايت بهوسيله دشمنانشان
و تأثيرات مخاطرات طبیعی (مانند سيل ،خشکسالي ،زلزله ،سونامي
و )...به زانو درآمدهاندRamezanzadeh Lasbooi, Badri, Asgari,( .
.)Salmani, Ghadiri Masom, 2013
امروزه دولتها برای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی ،راهبردهای
متنوعی را در پیش میگیرند (Badri, Ramezanzadeh Lasbooi,
 .)Asgari, Ghadiri Masoum, Salmani, 2013یکی از این رویکردها،

تابآوری دربرابر مخاطرات طبیعی است .مفهوم تابآوری ارمغان
تحول مدیریت مخاطرات دهه حاضر است .امروزه دیدگاهها و
نظریههای مدیریت سوانح و توسعه پایدار بهدنبال ایجاد جوامع
تابآور دربرابر مخاطرات طبیعی است .ازاینرو از دیدگاه بسیاری
از محققان تابآوری یکی از مهمترین موضوعها برای رسیدن
به پایداری است .تابآوری بهمنزله راهی بـرای تقویت جوامع با
استفاده از ظرفیتهای آنها مطرح میشود و تعاریف ،رویکردها،
شاخصها و الگوهای سنجشی متفاوتی درباره آن شکل گرفته
است ).(Sadeghloo, & Sojasi, 2015
تابآوري محلي با توجه به حوادث نيز بدين مفهوم است كه
جامعه محلي بتواند دربرابر حوادث شديد طبيعي ایستادگی کند،
بدون اینکه از تلفات مخرب و خسارتها صدمه ببیند و قدرت
توليد يا كيفيت زندگي را از دست دهد و كمك زيادي از خارج
از جامعه دريافت كند (Salehi, Aghababaei, Sarmadi, Farzad
 .)Behtish, 2011در همین باره باید توجه داشت مخاطرات طبیعی
از طریق آسیبهایی از این دست تابآوری را کاهش میدهد:
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 .1آسیبهای فیزیکی :شامل آسیبهای واردشده به کاربریهای
مسکونی ،تجاری ،مدارس ،تجهیزات و تأسیسات؛
 .2آسیبهای اقتصادی :شامل ازبینرفتن اشتغال ،تعلیق
تجارت ،هزینههای تعمیر و بازسازی؛
 .3آسیبهای اجتماعی :شامل تأثیر بر افرادی که به کمکهای
دارویی و سرپناه نیاز دارند ).(Sharifnia, 2012
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن بر کمربند زلزله،
تنوع آبوهوایی و موقعیت مهم راهبردی ،طی دورههای مختلف
شاهد حوادث و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی بسیاری بوده است
) .(Babakhani, Yazdannasab, & Nouri, 2013ازجمله این خطرات
زلزله است .بهدلیل قرارگرفتن ایران روی کمربند زلزلهخیز آلپ-
هیمالیا ،زلزله گاهی اوقات نواحی مختلفی از کشور را تکان میدهد
و با اثرات و پیامدهای خود ،خسارتهای جبرانناپذیری را در ابعاد
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و محیطی ،بهویژه در نواحی روستایی
بههمراه داشته است .بههمین علت امروزه تابآوری بهمنزله یکی
از سنجههای مؤثر در فرایند مدیریت مخاطرات محسوب میشود.
همچنین رویکردی اجتماعمحور است که آمادگی جوامع محلی را
دربرابر ناپایداریهای ناشی از مخاطرات ارتقا میدهد .هدف اصلی
تابآوری زیستپذیرترکردن سکونتگاههای روستایی است.
استان لرستان بهعلت قرارگرفتن بر منطقه لرزهای زمینساخت
زاگرس ،از نواحی لرزهخیز محسوب میشود .وقوع زمینلرزههای
مخرب در سیمره ،سایروان ،سیالخور و بروجرد در دورههای مختلف
تاریخی بهترین گواه لرزهخیزی این منطقه است (Rafieh, Zare,
شیروان
 .)Gheitanchi, & Maleki, 2011در این استان ،دهستان
ِ
شهرستان بروجرد ازجمله مناطقی است که بهسبب قرارگرفتن
بر گسل سیالخور عمدتاً در معرض خطر زلزله قرار دارد .تاکنون
وقوع این بالی طبیعی بارها اثرات زیانباری را بر سکونتگاههای
انسانی منطقه ،بهویژه بر نواحی روستایی برجای گذاشته است:
سکونتگاههایی که بهعلت شرایط کالبدی آسیبپذیرتر است.
برای مثال بیشتر روستاهای این دهستان در زمینلرزه سال 1385
تخریب شد که در این میان روستای دربآستانه کام ً
ال با خاک
یکسان شد .برهمیناساس الزم است با سنجش میزان تابآوری
نواحی روستایی این دهستان و شناسایی عوامل مؤثر بر تابآوری،
درراستای مدیریت بحران در این مناطق گام برداشت .بنابراین
پژوهش حاضر برای پاسخگویی به سؤاالت زیر انجام شده است:
 .1میزان تابآوری روستاهای مطالعهشده دربرابر وقوع زلزله در
چه سطحی قرار دارد؟؛
 .2در بین روستاهای نمونه از نظر میزان تابآوری دربرابر وقوع
زلزله چه تفاوتی وجود دارد؟؛
 .3چه رابطهای بین میزان تابآوری دربرابر زلزله با وضعیت
اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و سرمایه اجتماعی
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روستاهای بررسیشده وجود دارد؟؛
 .4کدامیک از ابعاد بر میزان تابآوری جوامع محلی تأثیر
بیشتری دارد؟

 .2مروری بر ادبیات موضوع
اساساً بحران درنتیجه رابطه زمانی-مکانی جامعهای
آسیبپذیر و وقوع یک خطر طبیعی مضر بهوجود میآید
 (Gaillard & Texier, 2010).مخاطرات هنگامی تبدیل به فاجعه
میشود که بر جمعیت آسیبپذیر تأثیر بگذارد .این خطرات بهعنوان
مشکالت حلنشده کشورهای توسعهنیافته درنظرگرفته میشود
 (Ainuddin & Routray, 2012b).اثرات و آسیبپذیری ناشی از
مخاطرات طبیعی در جهان درحالافزایش است و ابعاد این اثرات
در زمینههای فیزیکی ،توسعه اقتصادیاجتماعی ،ازدستدادن
جان و مال ،منابع و تخریب همهجانبه ،شدید و گسترده است .بنابراین
برنامهریزی ،کاهش مخاطرات و بهسازی برای تابآوری جوامع
درمقابل مخاطرات بسیار ضروری است (Ainuddin & Routray, 2012a).
تالش برای کاهش آسیبپذیری نشان میدهد که باید راهبردی
ارزشمند برای کاهش اثرات مخرب ناشی از بحران در دستور کار
سیاستهای اجتماعی روز قرار گیرد ).(Paten & Johnston, 2001
با وقوع زلزلهای مخرب در جامعهای حوادثی از این دست اتفاق
میافتد :فروریختن ساختمانها ،زخمی یا کشتهشدن مردم،
آسیبدیدن زیرساختها و متوقفشدن اقتصاد.
اثرات ناشی از زلزله بر جوامع میتواند بسیار ویرانگر باشد.
برای رهایی از این مشکالت باید برنامههایی مانند احیای خدمات
ضروری ،شروع روند بهسازی و افزایش میزان تابآوری مدنظر
قرار گیرد .توانایی یک جامعه برای ترمیم خود از چنین فاجعهای،
نشاندهنده انعطافپذیری آن است (Hamilton, Andrews, Bauer,
 .)Bullock, Chang, et al, 2011باری تابآوری ظرفیت مقاومت
جامعه درمقابل آثار منفی زلزله و توانایی جامعه دربرابر آثاری است
که زلزله میتواند درآینده بهوجود آورد .بنابراین با آگاهی و
شناخت از میزان تابآوری میتوان با برنامهریزی مؤثر قبل
از رویداد (زلزله) مرگومیر ،صدمات ،زیان و ...را کاهش داد.
).(Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O’Rourke, 2003
شایان ذکر است که امروزه تحليل و افزايش تابآوري دربرابر
سوانح طبيعي به حوزهاي مهم و گسترده در فرایند توسعه تبديل
شده است؛ بهطوريکه درحالحاضر از حرکت همزمان و متقابل
توسعه پايدار و مديريت سوانح بهسمت افزايش تابآوري بحث
ميشود .برايناساس تحليل و افزايش تابآوري دربرابر سوانح
طبيعي در مسير نيل به آرمان توسعه پايدار از اهميت ويژهاي
برخوردار است.
واژه تابآوری اغلب به مفهوم «بازگشت به گذشته» بهکار میرود
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شیروان شهرستان بروجرد)
تحلیل تابآوری سکونتگاههای روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه :دهستان
ِ

که از ریشه التین  Resilioبهمعنای «پرش به گذشته» گرفته شده
است ) .(Rafieian, Rezaei, Askari, Parhizkar & Shayan, 2011درواقع
تابآوری بهمعنای توانایی یک سیستم برای بازگشت به تعادل پس از
اختاللهای موقتی است ) .(Rose, 2007بهعبارتديگر شدت اختاللي
كه سيستم ميتواند آن را جذب كند ،قبل از اینکه ساختار سيستم
از طريق تغيير متغيرها و فرايندهايي كه رفتار آن را كنترل ميكند،
به ساختار متفاوتي تبديل شـود .این اصطالح به غلبه بر استرس و
نامالیمتها اشاره میکند ).(Rutter, 1999
تابآوری ریشه در مطالعات طبیعی زیستمحیطی دارد.
براساس گفته هولینگ ،)1973(1میزان تابآوری یک محیط
به این معناست که محیط تا چه اندازه دربرابر عامل مانند زلزله
میتواند بهآرامی مرحله انتقال به یک محیط جدید را سپری کند
و به محیطی پایدار تبدیل شود ).(Petak, 2002
تابآوری توانایی یک سیستم اجتماعی برای عکسالعمل و
بهسازی خود بعد از حادثه است و مشمول قابلیتهای بالقوهای
میشود که سیستم را قادر میسازد فشارهای واردشده در اثر حادثه
را جذب کند و بتواند از عهده یک رویداد و پسرویدادهای آن برآید
) .(Cutter et al., 2008بنابراين چنانچه درجه محركهاي بيروني ثابت
باشد ،براي كاهش آسيبپذيري به افزايش تابآوري نياز است.
در سطح جهانی ،تغییرات چشمگیری در نگرش دربرابر مخاطرات
دیده میشود؛ بهطوریکه دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش
آسیبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده
است ).(Eftekhari, Mosavi, Poortaheri, & Farajzadeh, 2014
باید توجه داشت که برنامههای کاهش مخاطرات ،باید
بهدنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای جوامع تابآور باشد
و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری نیز توجه
کند (Rafieian, & Motahhari, 2012).در این زمینه سازگاری و
توانایی ذینفعان در سیستم برای افزایش حداکثری تابآوری
مطرح میشود ).(Walker, Holling, Carpenter, & Kinzig, 2004
توانایی واحدهای اجتماعی (سازمانها و جوامع) برای کاهش خطر
شامل تأثیرات مخاطره و انجام عملیات بهسازی برای بهحداقلرساندن
اختالالت جامعه کنونی است که اثرات مخرب (مخاطرات) بر جامعه
آینده را کاهش میدهد & (Hamilton, Andrews, Bauer, Bullock,
) .Chang, 2011در این زمینه این اعتقاد وجود دارد که تابآوري
جامعه زماني رخ ميدهد که منابع کافي براي خنثيکردن سريع
اثرات مخرب بحران وجود داشته باشد .بهعبارتديگر ،تابآوري
زماني شکل ميگيرد که منابع بسيار قوي و اضافي بر احتياج وجود
داشته باشد و بهسرعت درمقابل تأثيرات عمل کند يا عمل متقابل
نشان دهد ).(Ride, 2011
در کمیته کاهش مخاطرات ( )SDR, 2005ویژگیهای جوامع
1. Holling

وقوع زلزله ،مدیریت اثرها و پیامدهای آن

رویکرد تابآوری

تحلیل میزان تابآوری دربرابر زلزله و
شناسایی عوامل مؤثر بر آن

وضعیت اقتصادی

اجتماعی فرهنگی

سرمایه اجتماعی

وضعیت زیرساختی

ارتقای تابآوری جوامع محلی
تصویر  .1الگوی مفهومی تحقیق.

تابآور عبارت است از:
 .1مخاطرات مناسب و مرتبط شناسایی و درک میشود؛
 .2جوامع درخطر میدانند که چهموقع خطر زودهنگام است؛
 .3افراد درخطر از مخاطرات درامان هستند؛
 .4جوامع تابآور ،حداقل اختالل را در جریان زندگی و
اقتصادیشان پس از گذر از حوادث تجربه میکنند
).(Salehi, Aghababaei, Sarmadi, & Farzad Behtish, 2011
در این زمینه مطالعات گایالرد ) (Gaillard, 2007و کافله (Kafle,
) 2012بیانگر آن است که در تابآوری سکونتگاهها عوامل و سرمایه
مختلفی نظیر وضعیت اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و
سرمایه اجتماعی نقش و تأثیر دارد (Badri, Ramezanzadeh Lasbooi,
.)Asgari, Ghadiri Masoum, & Salmani, 2013

در یک نتیجهگیری کلی براساس آنچه مطرح شد ،باید اذعان
داشت بررسی تابآوری یکی از رویکردهای مطرح در مدیریت آثار و
پیامدها بالی طبیعی زلزله محسوب میشود .در این باره درراستای
ارتقای تابآوری جوامع محلی روستایی دربرابر وقوع این بالی
طبیعی ،سنجش میزان تابآوری و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن از
گامهای اساسی بهشمار میآید .نتایج گردآوری مبانی نظری در قالب
مدل مفهومی قابل مشاهده میباشد (تصویر شماره .)1

 .3روششناسی تحقیق
هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن
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تصویر  .2موقعیت محدوده و روستاهای نمونه.

توصیفیتحلیلی است .برای جمع آوری اطالعات الزم از دو روش
اسنادی و میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است .محدوده
بررسیشده دهستان شیروان (بخش مرکزی) شهرستان بروجرد
استان لرستان است .شیروان از نظر مساحت بزرگترین دهستان
بخش مرکزی محسوب میشود که براساس سرشماری سال
 21 ،1390روستا دارد که تعداد خانوارهای آنها از بیست خانوار
بیشتر است (تصویر شماره  .)2از مجموع این روستاها ن ُه روستای
دربآستانه ،پاپولک ،چگنیکش ،دینارآباد ،قلعهشکار ،خانامیر،
دارتوت ،سرتپه پایین و عودموال در فاصله یک کیلومتری گسل
قرار دارد که تمامی آنها بهعنوان جامعه آماری پژوهش تعیین
شد.
با توجه به  798خانوار ساکن در این ن ُه روستا با استفاده از
روش کوکران  260سرپرست بهعنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .در فرایند پژوهش تابآوری دربرابر زلزله بهعنوان متغیر
وابسته تحقیق و ابعاد اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و
نیز سرمایه اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل درنظرگرفته شدهاند.
میزان تابآوری بهعنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از پنج
نماگر ارزیابی شد .این نماگرها عبارت است از :میزان آمادگی در
صورت وقوع زلزله ،وضعیت روحي و رواني برای کنارآمدن با زلزله،
توانایی حفظ روحیه در صورت وقوع زلزله ،توانایی کمک به دیگران
در صورت وقوع زلزله و میزان توانایی مهیاکردن شغل جدید در
صورت وقوع زلزله و ازدستدادن شغل فعلی (جدول شماره .)2
همچنین تعداد نماگرهای استفادهشده برای سنجش وضعیت
اقتصادی هشت نماگر (جدول شماره  ،)4وضعیت اجتماعی
فرهنگی شش نماگر (جدول شماره  ،)6وضعیت زیرساختی
روستاها ن ُه نماگر (جدول شماره  )8و تعداد نماگرهای بررسی
وضعیت سرمایه اجتماعی شش نماگر (جدول شماره  )10است.
پايايي پرسشنامه در آزمون آلفاي کرونباخ  0/732محاسبه
شده است .بهمنظور تجزی هوتحلیل دادهها و دستیابی به اهداف
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پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون تی
تکنمونهای ،روش تحلیل واریانس یکطرفه ،ضریب همبستگی
پیرسون و روش رگرسیون استفاده شده است.

 .4یافتهها
بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد از مجموع
آنها  95درصد را مردان و  5درصد را زنان تشکیل میدهند.
متوسط سن افراد  48/4سال و متوسط تعداد خانوار  5/5است.
از نظر وضعیت تحصیلی ،بیشتر پاسخگویان تحصیالت راهنمایی
( 33/5درصد) و از نظر وضعیت شغلی بیشترین آنها (62/3
درصد) در بخش کشاورزی فعالیت دارند .همچنین بررسی میزان
درآمد بیانگر آن است که درآمد ماهیانه بیشترین آنها (45/4
درصد)کمتر از  500تا 700هزار تومان است (جدول شماره .)1
بررسی و تحلیل نماگرهای مربوط به سنجش سطح تابآوری
دربرابر زلزله نشان میدهد که در بین نماگرهای مرتبط بیشترین
مقدار میانگین به نماگر توانایی کمک به دیگران در صورت وقوع
زلزله ( )3/75و کمترین مقدار میانگین به نماگر میزان آمادگی
در صورت وقوع زلزله ( )2/4مربوط است (جدول شماره  .)2در
همین زمینه برای تعیین سطح وضعیت تابآوری دربرابر زلزله
در روستاهای نمونه از آزمون تی استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد که میانگین محاسبهشده برای وضعیت تابآوری 14/06
است که در مقایسه با میانه نظری ( )15میزان پایینتری محسوب
میشود .عالوهبراین ،سطح معناداری محاسبهشده ( )0/001از
توافق معنادار نگرشهای ذهنی پاسخگویان دربرابر وقوع زلزله
حکایت دارد .درمجموع میتوان گفت که سطح تابآوری در نواحی
روستایی مطالعهشده پایینتر از حد متوسط است .در همین رابطه
و براساس نتایج محاسبهشده در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
مالحظه میشود که سطح معناداری کمتر از  0/05بهدست آمده
و برابر با  0/001است .در زمینه میزان تابآوری دربرابر وقوع زلزله
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جدول  .1ویژگیهای پاسخگویان.
ویژگی

جنس

تحصیالت

شغل

درآمد (درصد)

تعداد

درصد

مرد

247

95

زن

13

5

ابتدایی

84

32/3

راهنمایی

87

33/5

متوسطه

79

30/4

لیسانس و باالتر

10

3/8

کشاورز و دامدار

162

62/3

خدمات

88

33/8

اداری

10

3/8

کمتر از 500هزار

 500تا 700هزار

بیشتر از 700هزار

36/2

45/4

18/5

متوسط سن

48/4

متوسط تعداد خانوار

5/5

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،

تفاوت معنادار آماری در میان روستاهای بررسیشده وجود دارد
(جدول شماره .)3
بهمنظور بررسی وضعیت اقتصادی در روستاهای نمونه 8 ،نماگر
انتخاب شد (جدول شماره  .)4براساس محاسبههای انجامشده
میانگین نماگرهای مطالعهشده از حداکثر  3/8در نماگر رضایتمندی
از استحکام مسکن تا حداقل میانگین  2/45در نماگر نداشتن
وابستگی شغلی در نوسان است .در همین زمینه برای تعیین سطح
وضعیت اقتصادی در روستاهای نمونه از آزمون تی استفاده شده
است .نتایج نشان میدهد که میانگین محاسبهشده  24/48است
که در مقایسه با میانه نظری ( )24میزان باالتری را نشان میدهد
و سطح معناداری محاسبهشده کمتر از  0/05بهدست آمده است.

برایناساس مالحظه میشود که وضعیت اقتصادی در روستاهای
بررسیشده باالتر از حد متوسط است .همچنین براساس نتایج
بهدستآمده در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مشاهده میشود
که سطح معناداری کمتر از  0/05و برابر با  0/001بهدست آمده
است .بنابراین در بین روستاهای مطالعهشده از نظر وضعیت اقتصادی
تفاوت معنادار آماری وجود دارد (جدول شماره  .)5درباره وضعیت
اجتماعی فرهنگی روستاهای نمونه ،محاسبهها بیانگر آن است که در
بین شش نماگر انتخابی ،نماگر رضايتمندي از حملونقل عمومي
با میانگین  3/55و نیز نماگر رضایتمندی از بيمهکردن مساکن و
ميزان هزينه پرداختي با میانگین  2/5بهترتیب بیشترین و کمترین
مقدار میانگین را کسب کرده است (جدول شماره  .)6در همین

جدول  .2یافتههای توصیفی مربوط به وضعیت تابآوری دربرابر زلزله.
نماگر

خيلي کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

میزان آمادگی در صورت وقوع زلزله

28/8

30/8

23/1

5/8

11/5

2/4

وضعیت روحي و رواني برای کنارآمدن با زلزله

8/5

31/2

33/5

25/4

1/5

2/8

توانایی حفظ روحیه در صورت وقوع زلزله

6/2

30/8

27/7

29/6

5/8

2/98

توانایی کمک به دیگران در صورت وقوع زلزله

4/6

11/9

12/3

45/4

25/8

3/75

میزان توانایی مهیاکردن شغل جدید در صورت وقوع زلزله و ازدستدادن شغل فعلی

30/8

43/5

12/7

9/2

3/8

2/11

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
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جدول  .3تحلیل سطح تابآوری روستاهای بررسیشده دربرابر زلزله براساس آزمون تی تکنمونهای و تحلیل واریانس.
نتایج آزمون تی تکنمونهای
میانگین
کل

میانگین
نظری

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

مقدار تی

سطح معناداری

14/06

15

3/28

0/203

-4/593

0/001

فاصله اطمینان در سطح  95درصد
کمترین

بیشترین

-1/33

-0/533

تحلیل تفاوت تابآوری در روستاهای نمونه براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
سطح معناداری

مقدار F

0/001

87/238

میانگین مجذورات

جمع مجذورات
بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

2050/44

737/443

256/3

2/938

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،

جدول  .4یافتههای توصیفی مربوط به وضعیت اقتصادی تابآوری دربرابر زلزله.
نماگر

خيلي کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

رضایتمندی از استحکام مسکن

4/6

6/2

4/2

60

25

3/8

آگاهي از کمیت و کیفیت مسکن

5

26/2

35/8

20/8

12/3

3/09

رضایتمندی از کارکرد مسکن

5/4

21/5

28/1

35

10

3/22

رضایتمندی از آینده شغلی

18/1

19/6

18/8

28/1

15/4

3/03

بروزنکردن مشکل و اختالل در فعالیت شغلی در صورت وقوع زلزله

11/9

53/8

14/2

6/9

13/1

2/55

نداشتن وابستگی به یک شغل

42/3

27/3

5/4

11/5

13/5

2/45

وضعیت برابری درآمدی بین اقشار مختلف روستا

10/8

7/3

44/6

14/2

23/1

3/31

میزان رضایت از درآمد شخصی خود

6/2

31/5

20/4

35/4

6/5

3/04
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جدول  .5تحلیل وضعیت اقتصادی تابآوری روستاهای بررسیشده دربرابر زلزله براساس آزمون تی تکنمونهای و تحلیل واریانس.
نتایج آزمون تی تکنمونهای
میانگین
کل

میانگین
نظری

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

مقدار T

سطح معناداری

24/48

24

3/13

0/194

2/449

0/015

فاصله اطمینان در سطح  95درصد
کمترین

بیشترین

0/0935

0/8603

تحلیل تفاوت تابآوری در روستاهای نمونه براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
سطح معناداری

مقدار F

0/001

6/096

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
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میانگین مجذورات

جمع مجذورات
بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

415/304

2137/558

51/913

8/516
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شیروان شهرستان بروجرد)
تحلیل تابآوری سکونتگاههای روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه :دهستان
ِ

جدول  .6یافتههای توصیفی مربوط به وضعیت اجتماعی فرهنگی تابآوری دربرابر زلزله.
نماگر

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

خيلي زیاد

میانگین

رضايتمندي از حملونقل عمومي

2/3

15/8

25

36/9

20

3/55

ميزان رضايتمندي از شبکه ارتباطات مانند تلفن و تلفن اضطراري

5

11/9

42/7

23/8

16/5

3/35

ميزان سالمت جسمي شما

6/2

10

27/3

46/9

9/6

3/43

ميزان سالمت روحي و رواني شما

9/6

5/4

25/4

45

14/6

3/49

میزان رضایتمندی از دسترسی به پزشک

1/5

30/4

32/3

28/1

7/7

3/1

رضایتمندی از بيمهکردن مساکن و ميزان هزينه پرداختي

32/3

30/8

5/8

16/9

14/2

2/5

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
جدول  .7تحلیل وضعیت اجتماعی فرهنگی تابآوری روستاهای مطالعهشده دربرابر زلزله براساس آزمون تی تکنمونهای و تحلیل واریانس.
نتایج آزمون تی تکنمونهای
میانگین
کل

میانگین
نظری

انحراف
معیار

خطای استاندارد

مقدار تی

سطح معناداری

19/45

18

3/291

0/204

7/103

0/001

فاصله اطمینان در سطح  95درصد
کمترین

بیشترین

1/048

1/852

تحلیل تفاوت تابآوری در روستاهای نمونه براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
سطح معناداری

مقدار F

0/001

33/851

میانگین مجذورات

جمع مجذورات
بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

1456/449

1349/901

182/056

5/378
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جدول  .8یافتههای توصیفی مربوط به وضعیت زیرساختی تابآوری دربرابر زلزله.
نماگر

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

خيلي زیاد

میانگین

میزان رضایتمندی از کیفیت و کمیّت راههای ارتباطی

9/6

34/2

21/2

23/5

11/5

2/93

میزان رضایتمندی از دسترسی به بیمارستان در زمان وقوع زلزله

8/1

26/9

32/3

21/2

11/4

3/01

برخورداری روستاهای منطقه از آب لولهکشی

11/9

2/3

15/4

36/5

33/8

3/78

برخورداری روستاهای منطقه از شبکه برق مناسب

6/2

5/4

0/8

34/8

38/8

4/09

دسترسي به مراكز آموزشي مدارس ،مهدكودك ،دانشگاه و...

5

14/2

20/8

33/8

26/2

3/62

دسترسي به نهادهاي امدادرسان ،مركز مديريت بحران و...

47/7

12/7

16/5

15/8

7/3

2/22

دسترسي به پليس و نيروي انتظامي

2/3

23/5

46/9

15

12/3

3/11

دسترسي به آتشنشاني

66/5

23/1

5/4

3/5

1/5

1/5

دسترسي به شبكه معابر اصلي

1/5

26/9

8/5

51/5

11/5

3/45

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
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جدول  .9تحلیل وضعیت زیرساختی تابآوری روستاهای مطالعهشده دربرابر زلزله براساس آزمون تی تکنمونهای و تحلیل واریانس.
نتایج آزمون تی تکنمونهای
میانگین
کل

میانگین
نظری

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

مقدار تی

سطح معناداری

27/81

27

4/13

0/256

2/808

0/005

فاصله اطمینان در سطح  95درصد
کمترین

بیشترین

0/2148

1/2236

تحلیل تفاوت تابآوری در روستاهای نمونه براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
سطح معناداری

مقدار F

0/001

36/651

میانگین مجذورات

جمع مجذورات
بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

2380/61

2037/893

297/576

8/119

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،

برایناساس مشاهده میشود که وضعیت اجتماعی فرهنگی در
روستاها بیشتر از حد متوسط است .البته نتایج محاسبهها در آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه حکایت از آن دارد که از لحاظ این شاخصها
در بین روستاها تفاوت معنادار آماری وجود دارد (جدول شماره .)7

زمینه نتایج بهدستآمده از آزمون آماری تی تکنمونهای نشان از
آن دارد که مقدار میانگین مشاهدهشده  19/45و بیشتر از میانگین
نظری است و سطح معناداری کمتر از  0/05بهدست آمده است.
جدول  .10یافتههای توصیفی مربوط به سرمایه اجتماعی تابآوری دربرابر زلزله.
نماگر

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

خيلي زیاد

میانگین

ماندگاری در روستا

5/4

3/1

4/6

31/2

55/8

4/29

میزان همبستگی بین مردم در صورت وقوع زلزله

6/5

8/8

7/3

32/7

44/6

4

چشمپوشی از منافع شخصی برای رعایت مصالح جامعه

11/9

2/9

5

21/5

52/3

3/93

کمک به مدیران محلی در اثر وقوع زلزله

8/1

16/2

10

26/5

39/2

3/72

تمایل به عضویت و فعالیت در شورا و دهیاری

24/2

23/8

26/5

21/2

4/2

2/57

مشارکت میان جوامع ،بخش خصوصی و مقامهای محلی براي کاهش
خطرپذیري

20/8

36/5

32/3

4/6

5/8

2/38

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
جدول  .11تحلیل سرمایه اجتماعی تابآوری روستاهای بررسیشده دربرابر زلزله براساس آزمون تی تکنمونهای و تحلیل واریانس.
نتایج آزمون تی تکنمونهای
میانگین
کل

میانگین
نظری

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

مقدار تی

سطح معناداری

20/9

18

4/68

0/290

9/989

0/001

فاصله اطمینان در سطح  95درصد
کمترین

بیشترین

2/33

3/47

تحلیل تفاوت تابآوری در روستاهای نمونه براساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
سطح معناداری

مقدار F

0/001

95/947

مأخذ :یافتههای پژوهش.1394 ،
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میانگین مجذورات

جمع مجذورات
بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

4276/851

1398/549

534/606

5/572

تابستان  .1395دوره  .7شماره 2

شیروان شهرستان بروجرد)
تحلیل تابآوری سکونتگاههای روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه :دهستان
ِ

جدول  .12تحلیل رابطه میزان تابآوری با وضعیت اقتصادی و اجتماعیفرهنگی و زیرساختی روستاها.
میزان تابآوری دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله

وضعیت اقتصادی
وضعیت اجتماعیفرهنگی
وضعیت زیرساختی
سرمایه اجتماعی

میزان همبستگی

0/222

سطح معناداری

0/001

میزان همبستگی

0/517

سطح معناداری

0/001

میزان همبستگی

0/193

سطح معناداری

0/002

میزان همبستگی

0/674

سطح معناداری

0/001

جدول  .13تأثیر ابعاد مطالعهشده در میزان تابآوری دربرابر زلزله.
بعد

مقدار تی

مقدار بتا

سطح معناداری

وضعیت اجتماعیفرهنگی

4/019

0/216

0/001

وضعیت اقتصادی

1/854

0/082

0/065

وضعیت زیرساختی

2/14

0/103

0/033

سرمایه اجتماعی

12/122

0/580

0/001

مأخذ :یافته های پژوهش.1394 ،

بررسی و تحلیل نماگرهای مربوط به سنجش سطح وضعیت
زیرساختی دربرابر زلزله نشان میدهد که در بین نماگرهای مرتبط
بیشترین مقدار میانگین به نماگر برخورداری روستاهای منطقه از
وضعیت برقرسانی مناسب ( )4/09و کمترین مقدار میانگین به
نماگر دسترسي به آتشنشاني ( )1/5مربوط است (جدول شماره .)8
در همین رابطه برای تعیین سطح وضعیت زیرساختی در روستاهای
نمونه از آزمون تی استفاده شده است .نتایج بیانگر آن است که
میانگین محاسبهشده برای وضعیت تابآوری  27/81است که در
مقایسه با میانه نظری ( )27میزان کمتری را نشان میدهد .همچنین
سطح معناداری محاسبهشده ( )0/001از توافق معنادار نگرشهای
ذهنی پاسخگویان حکایت دارد.
درمجموع میتوان گفت سطح وضعیت زیرساختی در نواحی
روستایی بررسیشده باالتر از حد متوسط است .در همین زمینه
و براساس نتایج محاسبهشده در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
مشاهده میشود که سطح معناداری کمتر از  0/05و برابر با
 0/001بهدستآمده است .در زمینه وضعیت نماگرهای وضعیت
زیرساختی در بین روستاهای بررسیشده تفاوت معنادار آماری
وجود دارد (جدول شماره .)9
بهمنظور بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای نمونه،
 6نماگر انتخاب شد (جدول شماره  .)4براساس محاسبههای

انجامشده در بین نماگرها ،بیشترین و کمترین مقدار میانگین
بهترتیب به نماگرهای ماندگاری در روستا و مشارکت میان جوامع،
بخش خصوصی و مقامهای محلی براي کاهش خطرپذیري
مربوط است (جدول شماره  .)10در همین راستا نتایج آزمون
تی تکنمونهای نشان میدهد که وضعیت سرمایه اجتماعی
روستاهای مطالعهشده باالتر از حد متوسط است .البته در این باره
براساس نتایج روش تحلیل واریانس یکطرفه مالحظه میشود که
تفاوت معناداری در بین روستاها وجود دارد (جدول شماره .)11
بهمنظور بررسی رابطه بین میزان تابآوری دربرابر زلزله و
مؤلفههای وضعیت اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و
سرمایه اجتماعی در روستاهای نمونه با توجه به ماهیت دادهها
که فاصلهای است ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
براساس نتایج محاسبهشده از آزمون مشاهده میشود که بین میزان
تابآوری با هر چهار مؤلفه اشارهشده رابطه معنادار و مستقیم آماری
وجود دارد .بهعبارتدیگر از دیدگاه روستاییان این مطالعه با افزایش
سطح وضعیت اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و سرمایه
اجتماعی سکونتگاههای روستای ،تابآوری آنان دربرابر زلزله نیز
افزایش مییابد .همانطورکه جدول شماره  12نشان میدهد ،در
میان چهار مؤلفه ذکرشده بیشترین رابطه و میزان همبستگی به
سرمایه اجتماعی ( )0/674و کمترین میزان وابستگی به وضعیت
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زیرساختی ( )0/193مربوط است.
از دیگر اهداف این پژوهش ،بررسی تأثیر هریک از ابعاد
بررسیشده در میزان تابآوری جوامع محلی بود .در این زمینه
با بهرهگیری از روش رگرسیونی مشخص شد که براساس مقدار
ضریب بتا محاسبهشده ،سهم وضعیت اجتماعی در تابآوری
 ،0/216وضعیت اقتصادی  ،0/082وضعیت زیرساختی 0/103
و سرمایه اجتماعی  0/580است .در همین زمینه براساس مقدار
 Pمشاهده میشود که به غیر از وضعیت اقتصادی ()P<0/05
در سه بُعد دیگر سهم و میزان تأثیر معنادار است .با این تفاسیر
مالحظه میشود که در بین ابعاد چهارگانه مطالعهشده ،وضعیت
سرمایه اجتماعی سهم و تأثیر بیشتری در تابآوری سکونتگاههای
روستایی نمونه ایفا میکند .همچنین با توجه به مقدار R2
محاسبهشده ميتوان گفت که  51/4درصد از تغييرات متغير
وابسته (میزان تابآوری) متأثر از وضعیت اجتماعیفرهنگی و
زیرساختی سکونتگاههای بررسیشده است (جدول شماره .)13

 .5بحث و نتیجهگیری
مخاطرات طبیعی بهعنوان پدیدههای مخرب طبیعی در مرحله
اول بال محسوب نمیشود؛ بلکه مخاطراتی است که بهصورت
تکرارپذیر در طبیعت وجود دارد .امروزه مهمترین مخاطرات
طبیعی شامل زلزله ،سیل ،طوفان ،خشکسالی ،لغزش ،آتشفشان
و ...است .کشورهای جهان در این زمینه شیوه مدیریتی متفاوتی را
برای مقابله با انواع مخاطرات درنظرمیگیرند تا بتوانند برنامههای
کاهشدهنده مخاطرات را اجرا کنند .درواقع هدف تمامی
شیوههای مدیریتی کاهش اثرات است .ایران نیز با قرارگرفتن
در موقعیت خاص جغرافیایی ،انواع مخاطرات را تجربه میکند
که مهمترین آنها وقوع زلزله است .رویکرد تابآوری درراستای
تقویت توانمندیهای جوامع و نیز کاهش آسیبپذیری آنان،
تابآوری سکونتگاههای روستایی را ارتقا میبخشد.
در این پژوهش وضعیت تابآوری جوامع روستایی دهستان
شیروان از توابع شهرستان بروجرد (استان لرستان) بررسی شد.
نتایج نشان داد وضعیت تابآوری در روستاهای نمونه پایینتر
از سطح متوسط قرار دارد .البته بین روستاهای بررسیشده از
نظر تابآوری دربرابر زلزله تفاوت معنادار آماری وجود دارد .این
یافته با نتایج مطالعه رضایی و همکاران ( )2016مبنیبر تفاوت
میزان تابآوری در بین مناطق همسو است .در این پژوهش
نیز وضعیت اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیرساختی و سرمایه
اجتماعی روستاها ارزیابی شد و نتایج نشان داد که در هر چهار
مؤلفه ذکرشده روستاها در وضعیت باالتر از حد متوسط قرار دارد.
همانطورکه در مبانی نظری بدان اشاره شد ،عوامل و مؤلفههای
مختلفی بر میزان تابآوری تأثیرگذار است .در همین رابطه
تحلیلهای آماری نشان از آن داشت که بین میزان تابآوری
با وضعیت اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،سرمایه اجتماعی و نیز
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زیرساختی رابطه معنادار آماری مستقیم وجود دارد .بهعبارتدیگر
با بهبود وضعیت در این چهار مؤلفه میزان تابآوری ارتقا
مییابد .این یافته با نتایج پژوهش صادقلو و سجاسی ()2015
همراستاست .در همین زمینه مشخص شد که بیشترین میزان
همبستگی به سرمایه اجتماعی و کمترین میزان همبستگی به
وضعیت زیرساختی روستاها مربوط بود.
درمجموع با توجه به نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
 .1افزایش سطح آگاهی ساکنان نواحی روستایی؛
 .2برگزاری کالسها و دورههای آموزشی با هدف آشنایی
مدیران محلی و روستاییان با وقوع زلزله و نحوه مواجهه با این
بالی طبیعی و پیامدهای آن؛
 .3مشارکت روستاییان در طرحها و برنامههای مختلف در این
زمینه؛
 .4بهکارگیری اصول برنامهریزی کالبدی روستایی مانند
برنامهریزی کاربری اراضی و مقاومسازی بافت روستاها بهمنظور
کاهش سطح آسیبپذیری روستاها و ارتقای تابآوری نواحی
روستایی دربرابر زلزله.

2  شماره.7  دوره.1395 تابستان

)شیروان شهرستان بروجرد
 دهستان:تحلیل تابآوری سکونتگاههای روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه
ِ
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