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 چکیده
در  زلزله مخاطرات با مقابله یی برايروستا جوامع ۀتوسع در تیریمد نقشبررسی  ،این پژوهشانجام از هدف  :هدف

یزي براي مقابله و پیشگیري از این مخاطرات و آثار ربنابراین، مدیریت و برنامه است؛ دآباخرم شهرستان ۀزاغ دهستان
   ها، در زمرة اهداف این تحقیق مطرح است.بار آنزیان

هاي از روش ،هاآوري دادهو براي گرد استتحلیلی  -نوع تحقیق کاربردي، روش مورداستفاده توصیفی روش تحقیق:
 t هايها از آزمونوتحلیل دادهو براي تجزیهه شده است اي و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفادکتابخانه

  بهره گرفته شده است. GISافزار اي، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره و نرمنمونهتک
محیطی و کالبدي فرهنگی، زیست -اقتصادي، اجتماعی ابعاد تفاوت معناداري در، اينمونه tبراساس آزمون  :هایافته

 آزمون فریدمن ،از مطلوبیت عددي نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است. همچنین تفاوتاین وجود دارد و 
هاي نهادي، به ظرفیت ،محیطی و کمترین آن -هاي کالبدياي به ظرفیتبیشترین میانگین رتبه دهد کهنشان می

که بین عوامل  ن استدهندة ایآزمون رگرسیون نشان از نتایج حاصل اجتماعی و اقتصادي اختصاص یافته است.
  وجود دارد.  داریمعن کامالً ۀرابط ،محیطی -اجتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبدي ۀچهارگان

ها نشده است سو، توجهی به قرارگرفتن روستاها در مسیر گسلدر منطقۀ موردمطالعه، ازیکها/ راهبردها: محدودیت
درصورت بروز زلزله، با اثرات جانی و مالی زیادي مواجه خواهند گسترش است و وساز بسیار روبهو در این منطقه، ساخت

  هاي مقابله با این بحران چندان اطالعی ندارند.دیگر، مردم منطقۀ موردمطالعه از روششد و ازسوي
ها قرار دارند، بیشتر گسل توان گفت روستاهایی که در مسیرآمده میدست: با توجه به نتایج بهراهکارهاي عملی

  اي کرد.هاي جانی و مالی هستند؛ بنابراین، قبل از بحران باید به آن توجه ویژهپذیري و خساراترمعرض آسیبد
کردن مردم با اثرهاي ناشی از بر آگاهتواند عالوهاهمیت پژوهش حاضر در این است که مدیریت میو ارزش:  اصالت

رساندن خسارات مالی و جانی در حداقلشگیري از وقوع زلزله و بهبراي پی دستورالعمل بحران، کردناجرایی وقوع زلزله و
  محدودة موردمطالعه وارد عمل شود.

 مدیریت روستایی، توسعۀ روستایی، سانحۀ زلزله، دهستان زاغه. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
  . طرح مسئله1. 1

-بـه هاي علمی و فناوري بشر، هنـوزامروزه،باوجود پیشرفت    
هـاي مخـاطرات طبیعـی بـراي جوانب مختلف پدیدهطورکامل، 

جهـانی  هـايها شناخته نشـده اسـت. آمـار، ارقـام و دادهانسان
 سـوانح اخیر، دهۀ دو درطی که هستند واقعیت این دهندةنشان

 و انـدپیوسـته وقـوعبـه گذشته به نسبت زیادي تکرار با طبیعی
، 1دي انـد (یـو. اس. اي.داشـته همـراهبـه را تـريمخـرب اثرات

 براسـاس. )6، ص. 1391 قرجه و ادریس،قدسنقل از به ،2011
تـا  1980 هـايسـال دربـین سـانحه، المللیبین پایگاه گزارش
دنیا،  در شدهگزارش هايسانحه ، تعداد2009تا  1999 و 1998

 2است (اسکاپ و یونیسدر یافته افزایش مورد 3886 به 1690 از
 ســانحۀ مــورد 140 انی،زمــ دورة همــین در .)1، ص. 2011
 انسـانی تعـداد تلفـات کـه اسـت شده گزارش ایران در طبیعی
ــوده اســت. در 77987 آن از ناشــی ــر ب  اقیانوســیه،  و آســیا نف

 42050000 درحدود هاآن از متأثر افراد و بوده نفر 1163983
در سـال  سـوانح، ایـن از ناشـی واردشـدة اند. خسـارتنفر بوده

ـــو 24978 حـــدود ،2005 ـــا دالر نمیلی  و و در آســـیا آمریک
(اسـکاپ و  اسـت آمریکا بوده دالر میلیون 823041 اقیانوسیه،
  . )2011همکاران، 

منــاطق روســتایی یکــی از منــاطقی هســتند کــه بیشــترین     
پذیري را دربرابر سوانح زلزله دارند و هر سال شاهد وقوع آسیب
تیم. هاي زیادي درسراسر روستاهاي کشورهاي جهان هسـزلزله

پـذیري، شـکنندگی اقتصـاد دلیـل آسـیبمناطق روسـتایی بـه
 مناســب، اجتمـاعی و فیزیکـی هايزیرســاخت نبـودروسـتایی، 
 نداشـتن و روسـتا معـابر کـم عرض کالبدي، شدید فرسودگی
 تأسیسات کمبود و فقدان ارتباطی، هايراه به مناسب دسترسی
 از تفادهاسـ محرومیت، و فقر زیادبودن میزان  مناسب، زیربناي

-آسـیب میـزان زیـادبودن دوام،کم مصالح و نامناسب هايسازه
 روسـتایی، جمعیت شدید کاهش و مهاجرت زیاد رشد پذیري،
 و زمین کم ارزش روستا، در ساختمان فرسودگی سطح باالبودن

-رعایـت و روسـتایی نداشـتن مسـاکنآن، استحکام بهابودنکم
 مناطق، این در سازوساخت فنی استانداردهاي و اسلوب نکردن

محمـدخانی و شـوند (مواجـه مـی زیـادي خسـارات عمـالً بـا
-عبارت). به24، ص. 1392رومیانی، ؛ 7، ص. 1389سلیمانیان، 

-هاي تولیدي مرتبط بـا آن، بـهجوامع روستایی و فعالیتدیگر، 

دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با محـیط طبیعـی و نیـز داشـتن 
ن تهدیدات محیطی، از دیربـاز بـیش توان محدود در مقابله با ای

-از دیگر جوامع درمعرض مخاطرات طبیعی (زلزله) قرار داشـته
بنابراین، الزم است که اقـداماتی  )؛5، ص. 2000، 3(یودامانیاند

رسـاندن ابعـاد حـداقلبراي مقابله و برخـورداري منطقـی و بـه
؛ 2000، 4آمیز چنین رخدادي صورت گیرد (سرا پراجکتفاجعه
-درایـــن ).2007، 6؛ بـــانکوف8، ص. 2006، 5ديآي. .اف.  دي

هاي پذیري نسـبی بیشـتر سـکونتگاهراستا، با توجه بـه آسـیب
-هاي توسـعۀ روسـتایی، کـمترین چالشمهم روستایی، یکی از

توجهی به نقش مدیریت روستایی درراسـتاي کاسـتن از اثـرات 
وسـتایی دیگـر، توجـه بـه مـدیریت رعبارتناگوار زلزله است. به

ریزي بـراي توسـعۀ تواند نقش مهمی در بهبود رونـد برنامـهمی
ریـزي درجهت کاستن از اثرات سوانح طبیعـی، برنامـهروستایی 

کـارگیري آن درهنگـام رخـداد و بعـد از آن قبل از سانحه و بـه
-، ص. 1391،  هقرجـقـدساز  نقـلبه ، 2007، 7(کامبسباشد 

 مدیریت وظایف از یکی بحران شناخت و آمادگی این،)؛ بنابر25
 باشـد؛سانحه می »پیشگیري و آمادگی«تر، مهم آن از اما است؛
 به بروز بحران آن، آیندة به نگاه قدرت و پیشگیري بدون چراکه

-چون طوفانی ما را بـه هـر سـو خواهـد  که» منجر خواهد شد
-که کشور مـا ازیـکازآنجایی). 66، ص. 1381 کشاند (رودینی،

دارد   قـرار دنیـا خیـزسـانحه اول کشـور ده ارشـم طـرف، در
 و گسـتردگی بـاوجود دیگر،). و ازطرف88، ص. 1381(عنبري، 
-مـی محیطـی متفاوت شرایط و وهواییآب تنوع داراي وسعت،
 احتمال مسئله این ؛)17، ص. 1388زیاري و جانبابانژاد، باشد (
اطق ویـژه در منـکشور را بـه در طبیعی بالیاي از بسیاري وقوع

مـدیریت و  فراینـد رابطـه،درایـن .اسـت ساخته فراهم روستایی
وتحلیـل، تجزیه اجرا، هماهنگی، بینی، تجهیز،پیش ریزي،برنامه

 روسـتایی حوادث سازيباز سپس، و موقت اسکان مستندسازي،
 رانـش طوفـان، سـیل، هاي مهیب، برف،سوزيآتش زلزله، چون
دانسـت  بحـران مـدیریت از مهمـی بخش توانمی را... و  زمین

در توسعۀ روستایی،  )؛ بنابراین،251، ص. 1386 فر،(سوادکوهی
زیسـت خـود کـه در مدیریت؛ یعنی، تنظیم رابطۀ انسانبا محیط

-بـوم هـايهاي اجتماعی، اقتصادي با نظـارتآن، به پیوند نظام
افتخاري، قدیري، پرهیزکار، و الدین(رکنشود شناختی توجه می
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 مـردم يهـاتیظرف تیتقو بارو، نیازا)؛ 31، ص. 1388شایان، 

 و منـابع تیریمـد يبرا مناسب يهاوهیش اتخاذ قیازطر ،یمحل
 و کنونی يهانسل تیامن نیمأت به توجه با ،آن از نهیبه ةاستفاد

 ،يسازهآگا و آموزش ،نیهمچن و منابع به برابر یدسترس ینده،آ
 ،یمحل ينهادها و یجتماعا سازمان ةخانواد يزیربرنامه به توجه
 و مهـار يبـرا ،نهـایا ماننـد و خـوب یحکمران ها،ییدارا حقوق

 شــودیمــ تــالش ي منــاطق روســتاییهــامخــاطره از اجتنــاب
بنابراین، با توجه به مطالب باال، در  ؛)756، ص. 2003، 8(پاراسد

، توان مدیریت را در سـه بعـد اقتصـاديفرایند توسعۀ پایدار می
حیطی درنظر گرفت که هریک از ایـن ابعـاد داراي اجتماعی و م

هـا هـاي خـاص خـود هسـتند و اهـداف مـدیریتی در آنجنبه
 و تیریمـد ربـبتنـی م يداریـپا تیقابلمتفاوت است؛ بنابراین، 

 به که است جامعه يهاتیظرف قیدق یدهسازمان و يزیربرنامه
 هبـنیـز  و رسـاندیمـي اریـ هامخاطره هايریتأث بهبود و اصالح
ي، پورطاهر( کندیم  کمک آن از بعد یابیباز يندهایفرا لیتسه

بنابراین، هدف از انجام ایـن ؛ )1390قیداري، و صادقلو، سجاسی
 بـراي ییروستا جوامع ۀتوسع در تیریمد نقشپژوهش، بررسی 

 دآبـاخـرم شهرسـتان ۀزاغ هستاندر د زلزله مخاطرات با مقابله
آیـا هسـتیم:  بـراي ایـن سـؤال دنبال یافتن پاسـخباشد و بهمی

در منطقـۀ  زلزلـه،مقابلـه بـا مخـاطرات  برايمدیریت روستایی 
  ؟بوده است موفقموردمطالعه 

  . روش شناسی تحقیق 2
  قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

-مـی آبادهاي شهرستان خرمدهستان از دهستان زاغه یکی     
 47 قعیـتمو بـا آبادشهرستان خرم شرق این دهستان در باشد.
 56 و درجـه 32 و شـرقیطـول جغرافیـایی  دقیقۀ 41 و درجه
 سـطح از متـر 2158 با ارتفـاع ،شمالی عرض جغرافیایی دقیقۀ

ایـن بخـش  شناسی، زمین ازلحاظ جایگاهدریا واقع شده است. 
 تکـوین، اسـت تـا گردیـده سـبب آبـاددر شرق شهرستان خرم

 حـاکم شـرایط بعتا آن، شناسیزمین هايتنوع ویژگی و تکامل
باشـد؛  جنوب در زاگرس و شمال در سیرجان - سنندج پهنۀ بر

 سـیرجان، - سـنندج بر روي پهنـۀ دلیل قرارگرفتنبنابراین، به
هاي فرعـی اسـت کـه از اصلی و تعداد زیادي گسل داراي گسل

درصورت بـروز سـوانح، اند که غربی متصل شدهجنوب به جنوب
هاي جـانی و مـالی ایی و خسارتهاي روستناپایداري سکونتگاه

  دنبال خواهد داشت.فراوانی را به

  
موقعیت روستاها در حریم گسل در دهستان   -1شکل 

  موردمطالعه
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  . روش تحقیق2. 2
گردآوري  تحلیلی است و براي -روش تحقیق، توصیفی    
ده، پرسشنامه و اي و میدانی (مشاهها از دو روش کتابخانهداده

ها، از وتحلیل دادهتجزیه مصاحبه) استفاده شده است. براي
اي، فریدمن و نمونهتک tهاي هاي آماري مبتنی بر آزمونروش

جامعۀ آماري این رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده است. 
باشند که جمعیت این روستاهاي داراي دهیار می تحقیق

و حجم نمونه،  05/0حاظ خطاي نفر هستن. بال 8145روستاها 
شدة اند که ازطریق فرمول اصالحپرسشنامه تعیین شده 322

روستاي  22اند که دربین پرسشنامه تکمیل شده 106کوکران، 
اند. براي تبیین آوري گردیدهداراي دهیار و شورا پخش و جمع

نقش و اثرات مدیریت درجهت کاهش سوانح طبیعی در توسعۀ 
از دیدگاه مسئولین،  چهار بعد اقتصادي، مناطق روستایی 

و اند محیطی و کالبدي بررسی شدهفرهنگی، زیست -اجتماعی
  اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت گردید.



  هشتمةشمار                                                                              ییروستا يزیربرنامه و پژوهش مجلّه                                                                          96
  ها و متغیرهاي مورداستفاده در تحقیقشاخص -1جدول 

  1392، فراهانی و عاشري، 1392؛ جعفري، 1389مآخذ: عینالی، 

  متغیرها  معیارها  یر وابستهمتغ

مدیریت سانحۀ 
  زلزله

  اقتصادي

ایجاد انگیزه توسط مدیران درراستاي  ،کمک مدیران براي دسترسی به خدمات اعتباري و مالی
هاي هزینه کاهش استفاده از اعتبارات مسکن، نقش اعتبارات در رعایت ضوابط فنی ساختمانی،

ستایی و رعایت ضوابط فنی و نظارت مهندسی، همکاري هاي مسکن رواستفاده از وام مسکن، ساخت
-موسازهاي جدید، تمایل به بازسازي مسکن با کمک اعتبارات و وانمودن ساختمدیران براي بیمه

هاي مدیران ، افزایش درآمدهاي خانواده براي بهبود مسکن، استفاده از دانش و نوآوريیهاي دولت
  سازي.براي مقاوم

  اجتماعی 

 بنیاد مهندسان مدیران و مردم با همکاري روستا براي نوسازي مساکن، مردم با مدیرانهمکاري 
همکاري  مجرب، معماران با مشورت مدیران به تمایل و متخصصان، معماران نظرات پذیرش مسکن،

همکاري مدیران با  سازي،مقاوم هايروش از آگاهی مدیران اولیه، هايکمک مدیران در ارائۀ
همکاري  ،وجو و انتقال و مداواري مصدومان درصورت بروز زلزلهر آواربرداري، جستروستاییان د

مدیران با سایر مردم روستا، اعتقاد به همکاري مدیران در امور عمومی روستا، میزان تمایل به 
  مشورت با معماران و افراد خبرة محلی در استفاده از مصالح ساختمانی.

  محیطیزیست

 هايطرح در نقشه تهیۀ و فرعی هايگسل وساز و نیزبراي ساخت مدیران کانیم اطالعات ارائۀ
 نیازهاي و محیطی -جغرافیایی هايویژگی به مسکن بنیاد هاينامهآیین به نکردن، توجهتوسعه

-هاي مقاومروستاییان، توجه به اشتغال اراضی طبیعی با هدف دوري از مناطق پرخطر، اتخاذ روش
هاي جغرافیایی روستا و آموزش استفادة صحیح از مصالح محلی، تهیۀ نقشه ویژگی سازي متناسب با

هاي جغرافیایی در افزایش اثرات زلزله، گیري روستا و ویژگیتوسط مدیران با توجه به موقعیت قرار
آوري و دفن توجه مدیران محلی به جمعخیز توسط مدیران به مردم محلی، معرفی موقعیت زلزله

  ها، کاهش اتالف منابع آب. د، پرهیز از استقرار واحدهاي مسکونی در حریم سیالبمواد زائ

  کالبدي

ها، نقش هاي هادي و نوسازي در رابطه با معابر و دسترسیشده در طرحتوجه مدیران به اصول اعالم
 دیدةآموزش کار نیروي و مدیران و مشاوران از سازي، استفادههاي مقاوماجرایی (مدیران) در برنامه

همکاري مدیران  وساز،ساخت در مهندسی هاينقشه و الگوها از ، استفادهمسکن براي ساخت محلی
وساز مساکن  ساخت بر و نظارت مدیریت تجهیزات در مواقع ضروري بحران، و تأسیسات در بهبود
  روستایی.

  توسعۀ روستایی

ی، کسب درآمد در مشاغل کشاورزي، میزان زاد و ولد، امنیت اجتماعی، مشارکت در امور عموم
بودن درآمد نسبت به جمعیت خانوارها، میزان مهاجرت، دسترسی به زمین مسکونی براي کافی

، مشارکت با شوراها و دهیارها، معابر تیفیکوساز، وضع معابر، کیفیت مصالح، عرض معابر، ساخت
  وساز مساکن.هاي اعتباري براي ساختاستفاده از وام

  نی نظري تحقیق. مبا3
هاي مرتبط با مخاطرات و هاي اخیر، بیشتر پژوهشدر سال    

به مدل سوانح، پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خسارت 
هاي اجتماعی و تر مدیریت سانحه مبتنی بر سیستمجامع

اند. رویکرد معیشت رویکردهاي حل مسئلۀ اجتماعی تغییر داده
جاي تأکید صرف بر ها، بهاین پارادایمعنوان یکی از پایدار به

روي کاهش خسارات، به توانمندسازي جوامع محلی با هدف 
ایجاد جوامعی که قادر به تحمل و بازگشت از اثرات ناگوار 

کند (اسکپ و آمیز هستند، توجه میرویدادهاي مخاطره

). این رویکرد بر روي تقویت 22، ص. 2011یونیسدر، 
زطریق همکاري و ارتباطات دربین هاي اجتماعی اسیستم
هاي اجتماعی تمرکز هاي مختلف، نخبگان و گروهسازمان

 10)، بورتن، کیتس و وایت1971( 9کند. افرادي چون کیتسمی
) معتقد هستند که 1975( 11)، میلیتی، درابک و هاس1978(

سوانح طبیعی، انحرافی از عملکرد اجتماعی نرمال، شکستن در 
» کنندهآور و منزويیجاد گسیختگی و انقطاع رنجا« و 21الگوها 

، 2009، 41؛ یونیسدر 8، ص. 2004، 13اند (ویسنرفرض شده
) اثر عمدة سوانح 1994( 51همچنین، پریز و تامپسون).10ص. 
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دانند. مدیریت را ایجاد اختالل در جامعه و عملکردهاي آن می

و  کارگیري اقدامات ساختاريخطر سانحه بایستی با به
- پذیري (درمعرضغیرساختاري، به کاهش عناصر متعدد آسیب

عنوان بخشی از استراتژي یکپارچۀ بودن و حساسیت جوامع) به
فایده به اقدامات راهبردي توجه  -توسعۀ پایدار، ازطریق هزینه

 71که دیویسطوري)؛ به2007، 61بوك، روس و دچکند (توبین
هاي ر روي توانایی) معتقد است پایداري هر جامعه ب2008(

با توجه به این  .داردمدیریت خطر اتخاذشده در آن بستگی 
هاي ارتباط توسعۀ پایدار با کاهش خطر سوانح مسئله، در بحث

عنوان یک اصل مطرح طبیعی، چرخۀ مدیریت سانحه به
)، در زمانی مدلی 2شود. چرخۀ مدیریت سانحه (شکل می

ناسب در مراحل متوالی ریزي مهنجاري براي مداخالت برنامه
آشکارشدن باشد و هدف (دائمی) است که وقوع سوانح درحال

وسیلۀ توانند بهدادن این است که اثرات سوانح میآن نشان
کاهش یابند که این دو  91و اقدامات آمادگی 81پیشگیري اولیه

دنبال بروز یک مرحله با توسعه مرتبط هستند؛ درحالیکه به
هاي دوستانه با اقداماتی ازقبیل فعالیتسانحه، پاسخ انسان

نوسازي و بازسازي، سعی در کاهش پیامدهاي ناشی از بروز 
  ). 17، ص. 2005سوانح دارد (دي. اف. آي. دي.، 

  
  مدیریت خطر سوانح ۀچرخ -2 شکل

  68. ص ،1389 عینالی، مأخذ:
بنابراین، کاهش خطر سوانح طبیعی به همۀ اقداماتی که     

گسیختگی همرساندن اثرات مخرب و ازحداقلدرراستاي به
گیرند، اشاره دارد. دربرابر مخاطرات و سوانحی که صورت می

هاي کاهش سوانح، طیف وسیعی از اقدامات فیزیکی، فعالیت
گیرند که ها را در برمیگذاري، آموزش و ارتقاي آگاهیقانون

هستند درقالب فازهاي قبل، حین و بعد از سوانح داراي کاربرد 
هاي پاسخ ها نیازمند محدودة متفاوتی از فعالیتو هریک از آن
، 12؛ لین مو و پاسراناراکولی2006، 20باشند (لنزسربه سانحه می

  ).2005؛ دي. اف. آي. دي.، 2006، 22زوریال  -؛ سالدنا2006
  . توسعۀ روستایی و مخاطرات1. 3

ابعاد و روستاي خوب روستایی است که در آن متناسب با      
نیازهاي زندگی و کار همۀ ساکنانش، درمقابل خطرهاي طبیعی 
- و اجتماعی، مصونیت و ایمنی وجود داشته باشد. در محیط

-و به» انطباق مناسب« زیست متناسب و در روستایی خوب، 
 دکنننقش مهمی را ایفا می» مدیریت بحران«کارگیري اصول 

ترین ب، درستاین مطل. )7، ص. 2005، 32(آي. دي. آر. سی
نکته در امر طراحی فضایی روستایی مناسب با قوانین مدیریت 

راستا، حفظ جان و مال بحران براي همۀ افراد است. دراین
عنوان یک روستاییان باید بیشتر موردتوجه باشد. اگر روستا را به

سازمان درنظر بگیریم، الزم است که در رأس آن، عنصري براي 
 ادارة جاري قرار گیرد. این عنصر را ریزي آینده وبرنامه
هاي (شورااساس، مدیریت نامند؛ براینمی» مدیریت روستایی«

تواند درزمینۀ پیشگیري از سوانح زلزله ها) میاسالمی و دهیاري
  در سه عرصه وارد عمل شود:

-یابی صحیح ساختمانوساز: با تأکید بر مکانالف. عرصۀ ساخت
  وسازها؛ت صحیح ساخت، نوع مصالح و مدیریها

برداري عرصۀ فعالیت: کنترل و نظارت مؤثر بر نحوة بهرهب. 
 هاي گیاهی؛متناسب از آب، زمین و پوشش

هاي ها، ایجاد فضاپ. عرصۀ محیطی: حفاظت از مراتع و جنگل
ها را این گروه). 70، ص. 1391توکلی، (ها سبز و حفاظت از آن

نامید؛ البته، در قوانین و » روستاستاد مدیریت بحران در «توان می
بینی نشده است؛ هاي موجود هنوز چنین ستادي پیشنامهآیین

درحالیکه ضرورت و نیاز به آن بدیهی است که در اغلب موارد 
- طور غیر رسمی تشکیل میچنین گروهی هنگام وقوع بحران به

 که ازقبل دربارة ترکیب وظایف و نحوة هماهنگیشود؛ اما ازآنجایی
که باید در مدیریت شود، آنگونهو عمل گروه تدابیري اندیشیده نمی

). با 70. ، ص1391سریع و صحیح بحران موفق نیست (توکلی، 
» ستاد مدیریت بحران«توانند توجه به چنین ضرورتی، دهیاران می

هاي غیررسمی تشکیل دهند که ترکیب مثابۀ گروهدر روستا را به
هاي الزم در این ستاد، در مل و هماهنگیاعضا، وظایف و برنامۀ ع

جریان همفکري و کار جمعی مسئوالن روستا و رهبران محلی 
توانند نقش محوري را میان، دهیاران میشود. دراینمشخص می

برعهده گیرند و با پیشنهادهاي مشخصی این ستاد را با ترکیبی 
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اد نظیر دهیار، اعضاي شوراي ده، برخی از مسئوالن ده و افر

ترین (رهبران) محلی تشکیل دهند. در چنین موقعیتی، مهم
از  نگهداري و حفظ در همکاري - اند از: اوظایف این ستاد عبارت

، نیمسئول به اطالعات ۀارائ در یارتباطۀ حلق جادیا ،یعیطب منابع
موقع به رسانی بهاطالع ی وعمران و یعموم ساتیسأت از مراقبت

ات امداد و نجات افرادي که زیر آور کمک به عملی - 2مسئوالن؛ 
تأمین آب آشامیدنی و غذاي مناسب  - 3اند؛ اند یا آسیب دیدهمانده

ترمیم  - 4اند؛ و کافی براي مجرومان و افرادي که باقی مانده
- هایی که ویران شدهدیده و ساخت مسکنهاي خسارتساختمان

براي هاي دولتی جلب مشارکت و خودیاري مردم و کمک - 5اند؛ 
توان گفت در با توجه به مطالب باال میجبران خسارت؛ بنابراین، 

خوبی )، رابطۀ بین توسعۀ یک منطقه و سوانح طبیعی به3شکل (
چین در مسیر شرح داده شده است. در این شکل، خط نقطه

دهندة اهدافی است که در توسعۀ توسعۀ موردانتظار نشان
ست. خط ضخیم یکپارچه (خط ریزان ابلندمدت، موردانتظار برنامه
تأثیر سانحۀ دهد که تحتاي را نشان میسیر نزولی) نحوة توسعه

توانند با تأکید طبیعی قرار گرفته است؛ بنابراین، اثرهاي سانحه می
شده هاي مدیریت خطر سانحه کاهش یابند. بهبود حاصلبر تالش

ازکی (خط بهبودیافته) با خط ممتد نازطریق مدیریت خطر سانحه 
نشان داده شده است که بیانگر کاهش سطوح خسارت و طول 
دورة بازسازي ازطریق کنترل خطر (مانند تخفیف) و خطر مالی 

  (مانند بیمه، وجوه سانحه) موردانتظار است.

  
  اثرات سوانح طبیعی بر روي توسعه و نقش مدیریت خطر سانحه  -3شکل 

  8، ص.  2005مأخذ: آي. دي. آر. سی.، 
 جامع تیریمد و ییروستا تیریمد یهمگام به دنیرس براي

          دیبا ،ییروستا مناطق در هاآن یاساس اهداف نیمأت و بحران
 کهرا  یاساس هدف تا کرد تیریمدو  زيیربرنامه صورتیهب

 داشته همراهبه است، سطوحی تمام در روستاها یمنیا همان
 در...  و یاعاجتم اقتصادي، کالن هايگذارياستیس. باشد
 دیبا را ايمنطقه و یمل سطوح در نیسرزم شیآما هايبرنامه
 در حادثه زمان در بتواند بحران تیریمد تا داد قرار مدنظر
 .باشد داشته را حوادثبه  ییگوپاسخ ییتوانا ییروستا مناطق
 عادي طیشرا در ییروستا ۀتوسع انعطافقابل هايبرنامه داشتن

 یجان و یمال صدمات و تلفات بروز دربرابر را روستاها تواندیم
 ییروستا جوامعی آمادگ نیا. کند محافظت عیوس و گسترده

 بعد ییاجرا اقدامات و اتفاقات بر تواندیم یعیطب حوادث دربرابر
 جوامع یبازتوان و بازسازي سرعت و باشد ثرؤم زین حادثهاز 

نیان، محمدخانی و سلما( دهد شیافزا حادثه از پس را ییروستا
  ).7، ص. 1389

 هاي تحقیق. یافته4
  هاي توصیفی. ویژگی1. 4

هاي توصیفی تحقیق ارائه در ابتدا سعی شده است تا یافته    
گو مرد و با ، بیشترین افراد پاسخپرسشنامه 106شود. از 

گویان اند. بیشترین پاسخسال بوده 45تا  35میانگین سنی 
ها شغل لحاظ شغلی، بیشتر آنبهاند و داراي سواد ابتدایی بوده

  اند.کشاورزي داشته
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  گویانهاي پاسخویژگی -2جدول 

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  فراوانی  نوع شغل  فراوانی  سواد  فراوانی  جنسیت  فراوانی  طبقات سنی

  7  دولتی  16  بیسواد  86  مرد  15  15- 25
  55  کشاورزي  25  ابتدایی  20  زن  20  25- 35
  8  دانشجو  10  راهنمایی  106  کل  35  45-35
  15  دارخانه  23  متوسط      17  45-55
  6  بازنشسته  17  دیپلم      11  55- 65
  15  بیکار  15  دیپلم و باالترفوق      8  65- 75

  106  کل  106  کل      106  کل
به بررسی هرکدام از شده، هاي تکمیلبا توجه به پرسشنامه

ر مناطق دهندگان، دمتغیرهاي موردمطالعه از دیدگاه پاسخ
حاصل از تحلیل میانگین عددي پرداخته شد.  روستاهاي نمونه
گویان، دربین پاسخ در توسعه مدیریتهاي اثرات محاسبۀ مؤلفه

که طوريدست آمده است؛ بهبه هاي پرسشنامهبا استفاده از داده
استفاده شده  اينمونهتک tآزمون براي بررسی این موضوع از 

آمده از حد دستمقادیر میانگین به بودننبیانگر پایی است که
- باشد. بهمی 3هاي موردنظر تحقیق، یعنی، میانگین در مؤلفه

ها از مطلوبیت و تفاوت آناست  يداریدر سطح معنکه طوري
داري تفاوت معنی .ارزیابی شده است منفیعددي نیز به شکل 

 است)،براساس طیف لیکرت در نوسان  5تا  1 بینمیانگین (
ها کمتر از میزان مطلوبیت عددي مورد مؤلفهبراي تمامی 

؛ البته، الزم است ذکر شود که ارزیابی شده است )3آزمون(
مدیریت نتوانسته است در کاهش زلزله در منطقۀ موردمطالعه 

محیطی با  -ابعاد کالبدي ،نیبنابرا چندان مفید واقع  شود؛
 22/2میزان  بیشترین اثرات و ابعاد نهادي با 74/2میزان 

پذیري روستاها در مناطق کمترین اثرات را در کاهش آسیب
این تفاوت در دهند؛ بنابراین، روستاهاي داراي نمونه نشان می

ها از مطلوبیت و تفاوت آناست دار یمعن 01/0 يسطح آلفا
  عددي نیز به شکل منفی ارزیابی شده است.

    tبر آزمون مبتنی ،اساس تفاوت از حد مطلوببرروستا هاي داري تفاوت ظرفیتیمعن -3جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 3 = مطلوبیت عددي ظرفیت موردآزمون

 لفه هاؤم
میان
 گین

 ةآمار
 tآزمون 

 ۀدرج
 آزادي

ی سطح معن
 داري

حد  تفاوت از
 مطلوب

 %95اطمینان  ۀفاصل
 باالتر ترنپایی

232 نهادي
0/2  214/19 -  105 000/0 76800/- 8473/ - 6887/- 

419 اجتماعی
0/2  

058/10 - 
105 00/0 58100/ - 6956/ 4664/ 

624 اقتصادي
0/2  

031/7 - 
105 000/0 37598/ - 4821/ - 2699/- 

743 محیطی -کالبدي
0/2  

769/4 --  105 000/0 25700/ - 3639/- 1501/ - 

 ،براساس آزمون فریدمن ،دهدنشان می )4همانطورکه جدول (
، اقتصادي و نهادي، اجتماعیهاي رفیتبین میانگین ظ

تفاوت  01/0 يخانوارهاي نمونه در سطح آلفا محیطی -کالبدي
اي به بیشترین میانگین رتبه ،بینداري وجود دارد. دراینیمعن

هاي کمترین آن به ظرفیتمحیطی و  -کالبديهاي ظرفیت

بررسی  اختصاص یافته است. نهادي، اجتماعی و اقتصادي
هاي هاي حاصل از تحلیل کمی ظرفیتاي دادهتبهمیانگین ر

 ةدهندنشان ،هاي حاصل از زلزلهمقابله با آسیب برايموجود 
نمونه به  در روستاهايهاي نهادي، اقتصادي بودن ظرفیتپایین

  است.میزان کمتر از حد متوسط 
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  آزمون فریدمن ةآمارنمونه براساس  روستاهاياي داري تفاوت میانگین رتبهیمعن - 4 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 اي فریدمنمیانگین رتبه میانگین عددي تعداد هالفهؤم

2320/2 105 نهادي  88/1 

4190/2 105 اجتماعی  37/2 

6240/2 105 اقتصادي  69/2 

7430/2 105 محیطی -کالبدي  05/3 

 635/44  دوکاي

 3 آزادي ۀدرج

  000/0 داريیسطح معن
توان هاي باال میابراین، با توجه به نتایج حاصل از آزمونبن

هاي روستایی را از دیدگاه بودن توانمندي سکونتگاهدالیل پایین
شرح زیر مسئولین محلی (اعضاي شوراي اسالمی و دهیاري) به

  بیان نمود: 
هاي در گروه متغیرهاي اجتماعی، با توجه به ویژگی -1

رو، وجود یادبودن دیدارهاي رو در هاي روستایی و زسکونتگاه
هاي فامیلی، اعتماد به منافع گروهی و مشترك، وابستگی

اعضاي شوراي اسالمی و مسئولین محلی، همبستگی اجتماعی 
هاي روستایی، اعتماد به معماران محلی و ها و تشکلبین گروه

سازي، کمک به همنوعان ها در امور مقاوممشورت با آن
انح، همکاري با مسئولین محلی درخصوص درصورت بروز سو

است  37/2هاي اجتماعی هاي عمومی و ...، میزان شاخصبرنامه
 باشد؛که کمتر از حد مطلوب می

هاي قانونی و ساختاري در گروه متغیرهاي نهادي، ضعف -2
موجود، تخلف برخی از مسئولین از وظایف و اعمال نفوذ، اعمال 

سازي، ضعف مدیریت وانین مقاوماي برخی از مقررات و قسلیقه
سازي، نارسایی در ایجاد و نظارت نامناسب در مقولۀ مقاوم

هاي دخیل در امر ارتباط بین روستاییان و نهادها و سازمان
- رسانی، آگاهی کمتر مسئولین بهسازي، ضعف در اطالعمقاوم

سازي، آگاهی پایین ویژه اعضاي شوراي اسالمی از قوانین مقاوم
هاي روستایی از ضوابط فنی، نداشتن امکانات کافی براي خانوار
دیده، سطح پایین سواد و اطالعات رسانی به مردم آسیبکمک

بیشتر اعضاي شوراي اسالمی، تبعیض بین روستاییان با توجه 
اند تا میانگین اقتصادي آنان و ... باعث شده -به جایگاه اجتماعی

کمترین مقدار را باشد که  88/1هاي نهادي درحدود شاخص
  دهد؛هاي چهارگانه نشان میدربین ظرفیت

محیطی سعی گردید تا بستر  -در گروه متغیرهاي کالبدي -3
محیطی و شرایط جغرافیایی سکونتگاه و مباحث کالبدي روستا 

دلیل باالبودن موردتوجه قرار گیرد. در منطقۀ موردمطالعه، به
ردم محلی، تکنولوژي و دانش سازندگان مسکن، نظارت م

هاي مالی سازندگان، اطالع بیشتر مردم و دسترسی به سرمایه
هاي هادي در شده در طرحتوجه به اصول ارائهاطالعات، 

ها در هاي روستایی، رعایت حریم دسترسیتعدادي از سکونتگاه
به کاربري اراضی روستایی در توسعۀ  توجهبرخی از روستاها، 

هاي ح ساختمانی مقاوم، شیوهاستفادة بیشتر از مصال آتی،
هاي جغرافیایی و ریزي مناسب درکنار ویژگیبندي و پیاسکلت

-پذیر از دیدگاه مسئولین محلی، باعث شدهبستر طبیعی آسیب
، بیشترین 05/3ها با مقدار اند تا میانگین این گروه از شاخص

 خود اختصاص دهد؛ میزان مطلوبیت عددي را به
اقتصادي، مواردي ازقبیل وجود  در گروه متغیرهاي -4

هاي بسیار زیاد در بستر جغرافیایی منطقه و نقش آن در تفاوت
تبع آن درآمد و وضعیت اقتصادي هاي اقتصادي و بهفعالیت

هاي اقتصادي، نبود منابع مطمئن روستاییان، ضعف پایه
بودن سطح درآمدي، فقدان تنوع شغلی و درآمدي، پایین

سال اخیر،  10هاي متعدد در رات خشکسالیتکنولوژي تولید، اث
بودن بیشتر اراضی کشاورزي، سطح پایین برداشت از دیمی

-بودن مبلغ اعتبارات مسکن، صرفهواحد سطح کشاورزي، پایین
هاي مسکن و کشاورزي و جهی به بیمهتوجویی سازندگان، کم
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  باشد. ترین میزان مطلوبیت عددي، نزدیک69/2نمونه با مقدار هاي اقتصادي در روستاهاي اند تا میانگین شاخص... باعث شده

  
  
  
  
  
  

  خانوارهاپذیري بر شدت آسیبتوسعۀ روستایی ثیرگذاري أتفاوت میان ت جدول توافقی - 5 جدول
  1392وهش، هاي پژمأخذ: یافته

هالفهؤم  
مجموع توسعۀ روستاییشاخص   زیاد متوسط کم کل 

-آسیب ضریب
پذیري دربرابر 

 زلزله

 27 11 11 5 کم
 45 13 15 17 متوسط
 33 8 11 14 زیاد

 105 32 37 36 کل

دو پیرسنآزمون کاي ةآمار  
آزادي ۀدرج ارزش داريیسطح معن   

18/111a 3 000/0  
پذیري خانوارهاي نمونه ي بین شدت آسیبتحلیل روابط آمار

 22به تفکیک  شاخص توسعۀ روستایی کلو نیز  دربرابر زلزله
 ۀطبق 3اي در که ازطریق تحلیل خوشه -روستاي موردمطالعه 

براساس آزمون همگونی  -اندجاي گرفته(کم، متوسط و زیاد) 
 بیانگر ،)5دو مبتنی بر جداول توافقی مندرج در جدول (کاي
شدت (دار آماري میان متغیر وابسته یود تفاوت معنوج

توسعۀ شاخص (و متغیر مستقل  )پذیري دربرابر زلزلهآسیب
ست که براساس ا معنا ه اینب باشد وروستایی کل خانوارها) می

هاي مقابله با آسیب خانوارها برايمتفاوت  توسعۀ روستایی
زلزله ري پذیآسیبداري در شدت یتفاوت معن ،حاصل از زلزله

 است برآورد شدهنیز منفی این رابطه  جهت حاصل شده است.
توان بنابراین، می ؛معکوس ناقص است ۀوجود رابط بیانگرکه 

، افزایش میزان توسعۀ روستایی خانوارهاي نمونهبا پذیرفت 
روستاهاي نمونه خانوارهاي ساکن در پذیري ان آسیبزمی

همانطورکه ذکر شد، با  .یافته استزلزله کاهش سانحۀ دربرابر 
توجه به نقش خانوارها و مسئولین روستا در کاهش شدت 

یابی تخریب ناشی از سانحۀ زلزله، از جدول توافقی براي  دست
مدل برازش رگرسیونی به دقت بیشتر بهره گرفته شده است. 

پذیري در سطح روستاهاي عوامل تأثیرگذار در کاهش آسیب
پذیري  امل مؤثر بر کاهش آسیبدهد تأثیر عونمونه نشان می

، در پایین آوردن خسارات 671/0تأثیر مثبتی با ضریب 
  :)6اند (جدول داشته

گذار در کاهش تحلیل رگرسیون عوامل تأثیر -6جدول 
  هاي روستاییپذیري سکونتگاهآسیب

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

-ضریب
 تعیین

تعیین ضریب
 هشدتصحیح

اشتباه 
 معیار

671/0  450/0 427/0 861/0 
و استفاده از مدل  SPSSافزار گیري از نرمدرنهایت، با بهره    

هاي تأثیرگذار در کاهش رگرسیونی چندگانه همراه با شاخص
هاي روستایی بخش رومشگان مشخص پذیري سکونتگاهآسیب

دهد ازبین عوامل چهارگانۀ گردید. نتایج حاصل نشان می
محیطی، در منطقه مورد  -جتماعی، اقتصادي، نهادي و کالبديا

باشد می دارمعنیمطالعه در ابعاد نهادي و اجتماعی تأیرگذاري 
  ):7(جدول 

  پذیري از زلزلهآسیب سطحو  عوامل تأثیر گذارخطی بین  ۀرابط رگرسیون تحلیل -7جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 مؤلفه ها
مجموع 
 ۀ آزاديدرج مربعات

میانگن 
 مربعات

F آمارة
 آزمون

سطح         
 داريمعنی

 000/0  448/19 407/14 4 801627/547 اثر رگرسیونی
   /741 101 373/70 ماندهباقی

    105 000/128 کل 
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روشن است که یک واحد تغییر در  ßبا نگاهی به مقادیر     
اقتصادي،  انحراف معیار عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در ابعاد

، 588/0اندازة ترتیب بهمحیطی و اجتماعی، به -نهادي، کالبدي

واحد در کاهش اثرات ناشی از  -199/0و 075/0، 078/0
پذیري سانحۀ زلزله در خانوارهاي ساکن در روستاهاي آسیب

  ):8 دهستان زاغه ایجاد خواهد شد (جدول

  هاز زلزل روستا پذیريآسیب ر میزانبتأثیرگذار ضرایب شدت روابط میان متغیرهاي  -8جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 نام متغیر
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب 
 T استانداردشده

سطح 
 داريمعنی

B  خطايB  بتاß 
 908/0 -618/0  -  792/0 - 490/0 عرض از مبداً
 000/0 842/0 078/0 262/0 221/0 نهادي
 0045/0 - 152/2 - 199/0 182/0 - 392/0 اجتماعی
 479/0 800/6 588/0 185/0 260/1 اقتصادي

 926/0 856/0 075/0 184/0 152/0 محیطی -کالبدي
دهد، در رابطه با تأثیر ) نشان می8همانطورکه نتایج جدول (

پذیري مستقیم توانمندي جامعه و سکونتگاه در کاهش آسیب
داراي ترتیب محیطی، به -آن، عوامل نهادي، اقتصادي و کالبدي

بیشترین تأثیر هستند و عامل اجتماعی داراي کمترین تأثیر 
  مستقیم است.

 
  بندي ارتفاعینقشۀ توزیع روستاها برحسب طبقه -4شکل 

1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
بندي ارتفاعی، روستاها دهد براساس طبقه) نشان می4شکل (

بین که روستاهاي طورياند؛ بهبندي شدهطبقه دسته 7به 
که با رنگ سبز پررنگ و رنگ  1600- 1800و  2000-1800
پذیري بیشتري اند، درمعرض آسیبرنگ مشخص شدهقرمز پر

ها تر هستند و بعضی از آنقرار دارند؛ زیرا، به خط گسل نزدیک
و  1575-1600اند و روستاهاي بین روي خط گسل قرار گرفته

  اند.فتهپذیري قرارگرکمتر درمعرض آسیب 2200-2000

  گیري و ارائۀ پیشنهادها. نتیجه5

ها هاي موجود در ظرفیتها و ضعفسوانح طبیعی نارسایی     
سازند. هاي جوامع را براي حفاظت از خود آشکار میو توانایی

ویژه ساکنان پذیر بههاي آسیباین مسئله دربین افراد و گروه
جغرافیایی و  مناطق روستایی که داراي ارتباط مستقیم با بستر

مخاطره هستند، بیشتر مشهود شناختی در محیطی پرزمین
توان گفت وقتی با توجه به مبانی نظري تحقیق می است.

افتد، اگر ساکنان منطقه اي طبیعی مانند زلزله اتفاق میمخاطره
صورت مقاوم ساخته باشند، نشستگاه شهر یا منازل خود را به
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اي گسل باشد، همکاري مردم با هاي دارروستا به دور از مکان

تواند به سانحه تبدیل شود. هم زیاد باشد و ...، مخاطره نمی
 ویژهبه اخیر دهۀ چند در پیامدهاي زلزله شد، بیان همانطورکه

 زیادي هايانجام پژوهش توسعۀ به منجر در مناطق روستایی،
- به است؛ شده کاهش مخاطرات زلزله در مناطق روستایی براي

با انجام تحقیقی با عنوان  )1388(ی میرح و زرنگاره کطوري
زدة بم ارزیابی مشارکتی مدیریت فاجعه در روستاهاي زلزله«

 کهبه این نتیجه رسیدند » (مطالعۀ موردي: روستاي درب باغ)
 يتاحدود یمردم يهاکمک و نهادها مشارکت با تیریمد

 واقع فیدم ،موردمطالعه ۀقطمن در زلزله هنگامبه است توانسته
ي، عینالی، و پورطاهر .کند فراهم را مردم اعتماد ۀنیزم و شود
 نقش«اي با عنوان ) در مطالعه1389(افتخاري الدینرکن
 در) زلزله( یعیطب مخاطرات راتیثأت کاهش در يسازتیظرف

به این نتیجه » یکم يهاروش بر دیکأت با ییروستا مناطق
 ییروستا ۀمنطق در جودمو يهاتیظرف نبودنیکافرسیدند که 
 خط يریپذبیآس و راتیثأت کاستن يبرا ،خدابنده شهرستان

-) در مطالعه1389محمدخانی و سلمانیان ( .باشدیم لرزهنیزم
 در بحران تیریمد و ییروستا زيیربرنامه نقش«اي با عنوان 

 يزیربرنامه تیریمد که ندداد نشان »یعیطب مخاطرات کاهش
 خطرات شناخت ،یعیطب يهابحران با ییارویرو در  ییروستا
 تیریمد ،يریخطرپذ تیریمد به توجه و روستا در دکنندهیتهد

 و یمردم يهاارکان یتمام نیب یمنطق یتعامل جادیا و بحران
) در تحقیقی با عنوان 1392. فراهانی و عاشري (باشدیمي ادار
نقش مدیریت روستایی در توسعۀ جوامع روستایی جهت «

 -مطالعۀ موردي: دهستان گوزلدرهمخاطرات طبیعی ( مقابله با
به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت و » شهرستان ابهر)

 - توسعۀ پایدار روستایی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي
داري در داري وجود ندارد و کمترین معنیمحیطی، رابطۀ معنی
 حاضر پژوهش با تحقیق اینبنابراین، بعد کالبدي است؛ 

  دارد. خاصی همسویی
بـا براي بررسی نقش مدیریت در توسـعۀ جوامـع روسـتایی     

مطالعـۀ حاضـر انجـام شـد و  ،زلزلـه مخـاطرات بـا مقابله هدف
هـاي روسـتایی نیـز بـا سـکونتگاهدرنهایت، مشخص گردید که 

اجتمـاعی  -یـابی نادرسـت و عوامـل اقتصـاديتوجه بـه مکـان
ي درزمینـۀ سـوانح طبیعـی پذیري بیشـترمختلف داراي آسیب

هستند که توسـعۀ سـرمایۀ روسـتایی در ایـن نـواحی رویکـرد 
-پـذیري و دسـتمناسبی براي کاستن از اثرات سانحه و آسیب

ــتایی ــعۀ روس ــه توس ــابی ب ــی ی ــد؛ م ــه باش ــه ب ــابراین، توج بن

عنوان بخشـی از پذیري ناشی از سوانح طبیعی بایستی بهآسیب
جـه قـرار گیـرد. نتـایج تحقیـق مدیریت روزانۀ تغییرات موردتو

دهد از دیـدگاه مسـئوالن روسـتایی، ضـعف در حاضر نشان می
بـودن تبـع آن، پـایینهاي اقتصادي و بـهها و توانمنديظرفیت

ــاهش  ــه ک ــر ب ــه، منج ــۀ موردمطالع ــتاییان منطق ــد روس درآم
هاي خود سازي مساکن در زیستگاهها براي مقاومهاي آنتوانایی

کـه ایـن امـر درکنـار فقـدان ایفـاي نقـش طوريشده است؛ به
نهادي موجـود و  -مناسب نظارتی و ضعف در سیستم اجتماعی

-حاکمیت ساختارهاي فیزیکی فرسوده، استفاده از مصـالح کـم
ــم ــی، ک ــه دوام محل ــر ب ــی و ...، منج ــوابط فن ــه ض ــوجهی ب ت

پذیري نسبی بیشتري در منطقۀ موردمطالعه شده اسـت. آسیب
هـاي منـاطق روسـتایی موردمطالعـه، فیـتبودن ظربر کمعالوه

نتــایج حاصــل از تحلیــل بــرازش رگرســیونی عوامــل ظرفیتــی 
پذیري از دیدگاه مسئوالن روستاهاي تأثیرگذار در کاهش آسیب

نمونه، بیانگر این نکته است که با دارابـودن ضـریب همبسـتگی 
تعیـین ) و ضـریب671/0چندگانۀ باال بـین عوامـل تأثیرگـذار (

توانـد نقـش رگونه تغییر مثبت در ابعاد ظرفیتـی می)، ه45/0(
هاي روسـتایی پذیري سـکونتگاهمهمی در کاهش میزان آسـیب

 -موردمطالعه داشته باشـد؛ بنـابراین، ابعـاد چهارگانـۀ کالبـدي
عنوان متغیر مسـتقل و محیطی، اقتصادي، اجتماعی و نهادي به

توجـه عنـوان متغیـر وابسـته موردپذیري روستا بهضریب آسیب
دهنـدة بیشـترین تـأثیر اند که نتیجۀ حاصـل، نشـانقرار گرفته

)، تنوع زیاد درآمـد و 588/0ترتیب اقتصادي (مستقیم عوامل به
) -199/0ها، دسترسی به اعتبارات و ... و ابعاد اجتماعی (فعالیت

مانند سطح پایین آموزش، اعتماد کم به مسـئوالن و نظـایر آن 
ویـژه ضـعف در به )075/0د کالبدي (است و کمترین آن به ابعا
گزینی روسـتاي و نکـردن اصـول مکـانساختار مسکن و رعایت

رسد با توجه به شرایط نظر میباشد؛ بنابراین، بهغیره مربوط می
زندگی روستایی و اثرگذاري عوامل اقتصـادي در افـزایش سـایر 

-هـاي جامعـۀ روسـتایی درایـنابعاد ظرفیتی، تقویت توانمندي
ازطریق افزایش میـزان اعتبـارات بـراي رهـایی و جبـران  زمینه

شدن بـا اتفاقـات آتـی، از اهـداف ها و مواجهخطر، جذب شوك
ــاهش آســیباس ــدار اســت. اســی ک ــن درپذیري پای ــه  ای زمین

هـاي مشـارکتی کـارگیري رهیافتفعاالنه با بهریزي پیشبرنامه
یم سـازي ازطریـق دخالـت غیرمسـتقهاي ظرفیتازقبیل برنامه

ریزي با همراهی مـردم دولت براي حمایت از روستاییان و برنامه
و خبرگان محلـی و تأکیـد بـر آمـوزش و افـزایش سـطح آن و 
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هاي کاهش اثرات سوانح هاي مختلف ازجمله روشاعطاي کمک

  ها است.پذیري آنطبیعی و کاستن از سطح آسیب
  اند از:پیشنهادهاي تحقیق حاضر عبارت     
Ø موجود، با توجه به مستقربودن روستاها در  شناخت وضع

شده که نشانگر خطرپذیري هاي استفادهمنطقه طبق نقشه
 باشد؛بعضی از روستاها می

Ø  ایجاد سازوکار مناسب براي دریافت و توزیع منابع مالی و
 ها و کالبد روستاها؛تأمین اعتبارات ریالی براي زیرساخت

Ø  ت واحد بحران در تدوین دستورالعمل اجرایی طرح مدیری
 ها براي پیشگیري از وقوع زلزله؛کشور، توسط مدیران و دهیاري

Ø  پذیري روستاها؛هاي آسیبهاي هادي براي پهنهتهیۀ طرح 
Ø  سازي ساختمانتقویت تجهیزات ویژة امدادرسانی ومقاوم-

  هاي حیاتی و مهم روستایی.
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Abstract 
Purpose: This study aims to study the role of management in rural development to cope with 
earthquake hazards in Zaghe village-khoram Abad city. Thus, management and planning to 
prevent and secure these hazards and its dangerous effects were among the goals of this research.  
Methodology: The nature of this research was applied and descriptive - analytical. The library 
and field work (questionnaire, interview and observation) were used for data collection. For data 
analysis, statistical methods such as one sample t-test, Friedman and multivariable regression 
were used. 
Finding: The results show that according to one-sample t-tests of various dimensions 
(economic, sociality and cultural, environmental and spatial), there was meaningful relationship 
between them and also their difference according to numerical utility was analyzed and 
determined. Friedman test also showed that the most ranged mean was spatial-environmental and 
the least to institutional, social and economic capacity. The results of regression test showed that 
there was meaningful relationship among four factors: social, economic, institutional and spatial 
environmental.  
Research limitations: In the investigated area, on the one hand, the location of the country is on 
track the route faults was not considered  and the construction in this region is growing strongly 
and if earthquake happens, it will face human and economic costs. On the other hand, the people 
of this area are not familiar with coping methods for the disaster. 
Practical implications: The obtained results could be said that the route faults villages are more 
exposed and vulnerable before the crisis, so Losses of lives and property should be given special 
attention. 
Original/value: The importance of this study is that management could be aware of their role 
during the effects of the earthquake and administrative guidelines for the prevention of 
earthquake disaster and minimize damages in the study area. 
Key words: Rural management, rural development, earthquake accident, Zaghe Dehestan. 

 
 

How to cite this article: 
Roumyani, A., Eynali, J. & Salehi-Mishani, H. (2015). The role of management in 
rural development to cope with earthquake hazards (Case study: Zaghe village in 
Khoramabad County). Journal of Research & Rural Planning, 3(8), 93-106. 
URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/33573    

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  
 

                                                            
¬   . Corresponding Author: aromyani@gmail.com  Tel: +989370315623 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/33573
mailto:aromyani@gmail.com

