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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Resilience and vulnerability represent two related 

yet different approaches to understanding the 

response of systems and actors to environmental 

changes. Rural community resilience assessment 

can be regarded as a recent development in the 

field of resilience assessment and the last decade 

has been a proliferation of works focused on this 

topic. Research into vulnerability and resilience to 

hazard is increasingly growing during the last 

decades. Vulnerability and resilience can be 

viewed as separate but often linked together. 

Vulnerability is a degree of harm in a system that 

exists before events like disasters or contributes to 

the amount of risk of exposure, while resilience is 

the condition that helps systems to absorb, deal 

with, and adapt to hazard and disasters. The 

purpose of this study is to develop an innovative 

integrated approach to deal with natural hazard and 

to promote rural community resilience capacity in 

terms of rural planning. Under the grounded main 

approach of this research, the entire paper attempts 

to answer this question: is there any significant 

relationship between environmental vulnerability 

and rural community resilience capacity? If so, 

where and which spheres are most vulnerable in 

the environmental condition or where is the most 

resilient in the term of rural communities?  To 

answer these question East-Azarbijan is used as 

study area.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

While the tree concepts of resilience, adaptive 

capacity, and vulnerability have developed 

isolation, they have to converge within different 

disciplinary fields.  The concept of vulnerability is 

used among a variety of fields and disciplines such 

as disaster management, ecology, development, 

economics, anthropology, geography, global 

change, and environmental studies. Vulnerability 

does not only show exposure to hazards, but also it 

exists in the resilience of the systems experiencing 

the hazard. In the term of social-ecological system 

introduced four clusters of factors which seem to 

be important in building resilience. These factors 

include 1) learning to live with change and 

uncertainty 2) fostering diversity in the variety 

forms 3) promoting learning with multidisciplinary 

approach, and 4) making opportunity for self-

organization. 

Environmental vulnerability spheres identification 

is an important step for sustainable environmental 

protection framework.   

3. METHODOLOGY  

In order to explore the relationship between 

environmental vulnerability and rural community 

resilience, we developed an innovative research 

methodology by using vulnerability and resilience 

assessment literature review. In this sense, EVI and 

RCRI Indies were used to gain insight of the 

distribution of environmental vulnerability and its 

relation with rural community resilience. It was 

decided that to better understanding of the linkage 

between EVI and RCRI, GIS-based analysis had to 

be used. Therefore, six criteria for each one of the 

aforementioned indices were selected. The 
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selection of evaluating criteria plays a pivot role in 

an environmental vulnerability and resilience 

assessment, and should be operational, indicative 

and representative.  

 In the next step, fuzzy normalization and pairwise 

comparison (AHP) for weighting criteria 

separately in each phase were used.  

4. DISCUSSION 

The above method yielded important results, which 

are presented below, focusing first on environmental 

vulnerability, then rural community resilience 

followed by classification of resilient condition in 

rural area at rural district units. Finally, the 

relationship between environmental vulnerability 

and rural community resilience have been argued.  

The analysis of results indicates that the most 

vulnerable areas are located in the low level of 

rural resilience capacity. Regional differences in 

the distribution of community resilience and 

environmental vulnerability was also found with 

the west being particularly resilient. The Southeast 

and central region of study area are prone to low 

levels of resilience and high level of vulnerability. 

5. CONCLUSION 

This paper elaborated two new empirical 

frameworks (EVI and RCRI) that address the 

critical question of why and how rural 

communities should do in order to move toward a 

more resilient state in the future. 

This article contributes to the disaster literature by 

assessing and linking two concepts that are highly 

related. To do so, environmental vulnerability and 

rural community assessment in counties across the 

East Azarbijan province was measured.   The results 

show that the study area is threatened by 

environmental vulnerability in central area which 

encompassed in Heris, Varzegan and Tabriz 

counties. The environmental vulnerability 

increased with reduction of rural community 

resilience capacity. On this basis, there is a 

significant relationship between environmental 

vulnerability and rural community resilience which 

needs to be more considered in the local planning 

and rural development challenges. In other words, 

the findings show that there is a correlation 

between high levels of vulnerability and low levels 

of resilience capacity.  However, this method still 

needs further attention to be improved for reducing 

the subjectivness of judgments. In applying this 

method in other regions, it is need to pay attention 

to what factors seem to be important in 

determining the local environmental vulnerability, 

but it is eristic to need a coherent approach to 

choose appropriate rural or even community 

resilient factors.  

Key words: Environmental vulnerability, 

resilience, spatial assessment, rural communities, 

East-Azarbijan. 
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 روستایی ةآوری جامعپذیری محیطی و ظرفیت تابآسیب ةسنجش فضایی رابط

 در استان آذربایجان شرقی
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 چکیده

آوری در نوواحی آوری جوامع روستایی به منظور ارتقای ظرفیت تابپذیری محیطی و تابهدف اصلی از تدوین پژوهش حاضر، ارزیابی رابطۀ بین آسیب هدف:

ها پذیر در کشور، رویهع روستایی به عنوان یکی از جوامع آسیبآورسازی جوامریزی مخاطرات محیطی و تابآور در برنامهضرورت وجود تفکر تاب روستایی است.

 کند.کارهای مقابله با وقوع مخاطره را از پیش در نواحی روستایی ایجاد میو راه

ة ریزی محلی و توسعۀ روستایی است. پس از بررسوی ماوانی نظوری و ادبیوات حووزدر نظام برنامهتحلیلی و ماهیت آن کاربردی روش پژوهش توصیفی روش:

نجش های استان آذربایجان شرقی ارائه شد. بر این اساس، دو شاخص کلی سآوری رویکردی بدیع به این منظور در سطح دهستانپذیری و تابسنجش آسیب

 انجام گرفت. GISافزار معیار در محیط نرم 12با استفاده از ( RCRI) آوری جوامع روستایی( و تابEVIپذیری )آسیب

رزی موهوای کز، جنوب و شمال شرق استان در محودودههایی از مرپذیری محیطی باال در پهنهدهندة میزان آسیبنتایج حاصل از این پژوهش نشان ها:یافته

توایج نشوان اند. تحلیل نآوری روستایی قرار گرفتهه مناطق ذکرشده در پایین ترین وضعیت تابهای ورزقان، هریس، چاراویماق وکلیار است؛ جایی کشهرستان

دهنودة قرارگیوری کرانوۀ آوری روستایی نشانباشد. سنجش تابرو میپذیری روبهدهستان با نیمی از مساحت آسیب 16دهستان به طور کامل و  7داده است، 

 ری است. آوغربی استان در باالترین میزان تاب

عات آوری جوامع روستایی، ناود اطالعات کافی در سطح روستا و عدم اطالعدم وجود ادبیات نظری و رویکرد تجربی منسجم جهت سنجش تاب ها:محدودیت

 مکانی در سطح روستا.

طی زمینه را در تحقق توسوعۀ بر تهدیدات و مخاطرات محیپذیری در براریزی محلی با برآورد میزان آسیبآور در نظام برنامهوجود تفکر تاب ها:اصالت و ارزش

آوری بوه منظوور ارتقوای ظرفیوت پذیری و توابپایدار روستایی محقق خواهد کرد. پژوهش حاضر با محوریت این موضوع سعی کرده است تصویری از آسویب

 آوری در نواحی روستایی ارائه دهد.تاب

   ، سنجش فضایی، جامعۀ روستایی، استان آذربایجان شرقی.آوریپذیری محیطی، تابآسیب ها:کلیدواژه

 
آوری جامعۀ پذیری محیطی و ظرفیت تاب(. سنجش فضایی رابطۀ آسیب1396. )م، پورطاهری. و م، رفیعیان.، ا، پاشانژاد سیالبارجاع: 

 .107-93(، 2)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامهدر استان آذربایجان شرقی.  روستایی
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  مقدمه .1
 له أطرح مس .1 .1

مفوواهیم  ،چنووینپذیری و همآوری و آسوویبمفوواهیم توواب

-بنودی روشاساسی قالب ةمرتاط نظیر انطااق و تحول، شالود

اجتمواعی -وتحلیل تغییرات اکولووییکیههای مختلف در تجزی

بودل  هوادر پایوداری سیسوتمهای اساسوی هستند و به چالش

و  2رو میلو 2008، 1)وانگ، یانگ، لیو، لیو، وانگ و لی. اندگشته

در آوری مفهوم تابامروزه  ،رتیببه همین ت. (2010همکاران، 

هوای پوژوهش ةمحیطی در حوزعلوم محیطی و پایداری زیست

 های توسوعه درعلمی و کاربرد آن در الگوی نظری طرح ۀجامع

هووای هایی هماننوود مقابلوه بووا چوالشابعواد مختلووف در زمینوه

هوای موالی و تهدیودات امنیتوی در وهوایی، بحرانییرات آبتغ

، 3)ریوگ و اون انوداز شوده اسوتنیافته طنینکشورهای توسعه

2015) . 

 ۀآوری از دهولموی، مفهووم توابهوای عپوژوهش ةدر حوز

به طووری کوه در  ؛حیاتی ظهور کرد ةتود یک به عنوان 1960

چون اکولویی و هایی همادامه به عنوان پارادایم اصلی در رشته

 گزینجوای هبرای پایداری به عنوان هدف غایی توسع ایگزینه

و  2014، 4وود)بنه، نیوشوام، دیوویس، اولوری  و گوودفری  دش

هوای انسوانی بوه طوور ویوژه و سیستم زیرا ؛(2012، 5ویلسون

های اجتمووواعی وابسوووته بوووه محووویط طایعوووی در سیسوووتم

محیطوی نقوش  پذیری جوامع انسانی در برابر مخاطراتآسیب

-یمپذیری اجتماعی ایفا آسیب ةاید رتمرکز بدر ای را برجسته

در واقوع، بوا  (.2015، 6یر، براماک و یانوگ)برگستراند، مه کند

هوای رویکردهای نظری همانند ارتاوا  سیسوتم کردن بهتوجه

وای پوارادایم لواجتماعی تحوت -کولوییکیاانسانی و یا -طایعی

آوری، پذیری، تووواببپایوووداری، مفووواهیمی چوووون آسوووی

 ۀخطربودن، ظرفیت سازگاری در کانون رویکرد توسعدرمعرض

 پایدار قرار گرفتند. 

محیطی و عودم توجوه بوه اتورات با وقوع تغییورات زیسوت

نووامطلوب آن بوور جوامووع انسووانی، نووواحی روسووتایی از جملووه 

تیر قورار گرفتوه و در معورض أمناطقی است که بیشتر تحت تو

روستایی کشور با دارابوودن  ۀجامع گیرند.میپذیری قرار آسیب

ملوی  ۀترین سورمایهای فراوان به عنوان مهمها و قابلیتارزش

مهوری تیر بیأهایی همانند تولیدات کشاورزی تحت تدر زمینه

کشوور قورار  ۀریزی چندین سوالو سوء مدیریت در نظام برنامه

 ۀنقطو 2911بوودن ااستان آذربایجوان شورقی بوا دار اند.گرفته

 ،گیوردموی درصد جمعیت کل استان را در بر 31روستایی که 

هوای در معرض تهدیود مخواطرات محیطوی متفواوت در پهنوه

آور در باشد. از ایون رو، ضورورت وجوود تفکور توابمختلف می

آورسازی جوامع روسوتایی ریزی مخاطرات محیطی و تاببرنامه

هووا و پذیر در کشووور، رویووهبووه عنوووان یکووی از جوامووع آسوویب

کارهووای مقابلووه بووا وقوووع مخوواطره را از پوویش در نووواحی راه

-عالیوتف پارچگیبه طوری که فائو یک ؛کندروستایی ایجاد می

هوای اصولی آوری جوامع را از اولویوتتاب یها به منظور ارتقا

 (.2009، 7)فائو داندریزی و مدیریت در توسعه مینظام برنامه

 ۀرابطوومحوریووت در پووژوهش پوویش رو بووا اهتمووام بوور 

جوامووع روسووتایی اسووتان  آوریپذیری محیطووی و تووابآسوویب

. دشومطالعواتی انتخواب  ةآذربایجان شرقی به عنووان محودود

پرسش بنیادین تحقیق حاضور بور ایون اصول اسوتوار  بنابراین،

پذیر و پتانسویل وقووع هوای آسویببیشوترین پهنوه است کوه

 ا قابلیوت یواآن ب ۀمخاطرات محیطی در استان کدامند؟ و رابط

  باشد؟آوری جوامع روستایی به چه صورت میظرفیت تاب

 تحقیق ةپیشین. 2 .1
های ها و مودلارچوبهآوری، چپذیری و تابمفاهیم آسیب

جواموع و  ۀمفهومی ارزشمندی را برای شناخت چگونگی مقابل

 محیطی و اجتماعیهای انسانی در برابر تغییرات زیستسیستم

گرفته در هوای صوورتپوژوهش .(2006، 8ار)ادگ فراهم آوردند

طیوف وسویعی از  ،آوری به طور عوامپذیری و تابآسیب ۀزمین

ر به طوو ؛گیردمی های مختلف علمی را در بررویکردها و حوزه

-آوری اکولوویکیبه بررسی ارتاوا  تواب( 2000)دگار ا ،نمونه

-شپذیری در برابر تغییرات و چالیا آسیب و اجتماعی پرداخته

و  9ترنور ارچوبی در پوژوهشهوچ ۀمحیط زیسوت بوا ارائو ایه

مورد توجه قورار گرفوت. بور هموین منووال، ( 2003) همکاران

آوری در مفهووم ظرفیوت سوازگاری در های توجه به تابزمینه

پذیری بوه آسویب (2006) 10اسمیت و وانودل پژوهشی توسط

 .مورد بررسی قرار گرفتهای انسانی سیستم

پذیری آوری و آسویبسونجش تواب ةحوزدر  ،به طور ویژه

و ارتاوا  ایون دو مفهووم از منظور پایوداری  جوامع روسوتایی

انسانی مطالعات ارزشومندی -پیوسته طایعیمههای بهسیستم

آوری جوامع روسوتایی پذیری و تابآسیب صورت گرفته است.

تجربوی در جزایور  ۀدر برابر تغییرات جهانی به صوورت مطالعو

انجوام گرفوت. ( 2011) و همکواران 11وارزشو ساالمون توسوط

وهووا در مورتاط بوا آب ایبالی آوری جوامع در برابرارزیابی تاب
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 12جوورین، شواو، تکیووچی و کریشونامورتی توسط کشور هند

آوری جوامووع روسووتایی در کشووور اسووترالیا در توواب، (2012)

با تمرکوز بور نقوش  (2012) 13منیوس و همکاران)مک تحقیق

پذیری اقتصوواد محلووی، ارزیووابی ارتاووا  آسوویب کشوواورزی در

آوری جوامع در برابر مخاطرات محیطی به طور اجتماعی و تاب

  برگسوتراند و همکواران گرفته توسوطویژه در پژوهش صوورت

 ۀلأاز نگواهی متفواوت بوه مسو مورد توجه قرار گرفت. (2015)

گرفته پوژوهش صوورتتووان بوه آوری جوامع روستایی میتاب

نقوش  کوه در آن بور( 2014) 14رودریگز و ویکاری-رداب توسط

 یمواالوروستایی در کشور  ۀآوری جامعتعاون روستایی در تاب

آوری لیاورال در رشود بوه ایجواد تواب ،چنینو هم کید شدهأت

بووازار در نووواحی بووا اقتصووادی نووواحی روسووتایی و ارتاووا  آن 

  ریووگ و اون شووده توسووطدر تحقیووق انجام روسووتایی آسوویا

گرفته در هوای صوورتدر میوان پوژوهشاشاره کورد. ( 2015)

( 1393)زاده ، موسوی، پورطاهری و فور داخل کشور افتخاری

آوری خانوارهووای بووه تحلیوول نقووش تنوووع معیشووتی در توواب

 ؛سوالی در اسوتان اصوفهان پرداختنودروستایی در برابر خشک

 ۀ( رابطوو1393) عووالوه بوور ایوون، صووادقلو و سجاسووی قیووداری

در  آوری آن راهای روسوتایی و توواباهگیری سووکونتپذزیسوت

برابر مخاطرات طایعی نواحی روستایی مورد بررسی قرار دادند 

( 1391)کواران همزاده لسواوئی و و در تحقیقی دیگور رمضوان

خیز بوا سویل ۀگوری در حوضوگردش ۀآوری مناطق نمونوتاب

هوای تصومیم گیوری چندشاخصوه را استفاده از رویکورد روش

 د مطالعه قرار دادند. مور

 تحقیقشناسی روش .2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1 .2

 ةدر این مطالعه استان آذربایجان شرقی به عنووان محودود

 د. برای انجام اهداف تحقیوق و بررسویشمورد مطالعه انتخاب 

روستایی  ۀآوری جامعپذیری محیطی و تابارتاا  میان آسیب

ر هوا دبودن تحلیولجه به فضاییبا تو ،مورد مطالعه ةدر محدود

های اسوتان صوورت ها در سطح دهستانتحلیل ،GISافزار نرم

کول  ةپذیری در محودودسنجش آسیب ،گرفته است. از این رو

 زنیو های اطالعواتیآوری با توجه به کاربست دادهاستان و تاب

 های استان صورت گرفته است.در سطح دهستان

از شومال غربوی خوا   استان آذربایجوان شورقی قسومتی

دقیقه و  36گیرد که در مختصات جغرافیایی می کشور را در بر

 45النهارات درجه شمالی و نصوف 26دقیقه و  39درجه و  45

د. رشورقی قورار دا ۀدرجو 22دقیقوه و  48درجه و  5دقیقه و 

از نظوور تقسوویمات  1390اسووتان آذربایجووان شوورقی در سووال 

 59دهسوتان،  142ش، بخو 44شهرستان،  20کشوری، داری 

آبوادی  2562باشد کوه از ایون میوان، آبادی می 2911شهر و 

ده است. جمعیت کل استان در سوال شدارای سکنه شناسایی 

نفور بووده اسوت کوه از ایون مقودار  3724620برابر با  1390

درصوود در نقووا   75/30درصوود در نقووا  شووهری و  25/69

 . اندروستایی سکونت داشته

 قروش تحقی. 2 .2
حاضر که درصودد شوناخت  ۀمطالعهدف اصلی با توجه به 

آوری و بوه توابی های نواحی روستایی به منظوور ارتقواقابلیت

نقوا  ضوعف نوواحی روسوتایی و  از اندازیچشوم ۀارائ ،عاارتی

شناسی پوژوهش شوامل روشاست. از این رو،  آن پذیریآسیب

پذیری محیطووی و سوونجش آسوویبدو بخووش مجووزا اسووت: 

ز ابوا اسوتفاده این پژوهش  ،ی جوامع روستایی. بنابراینآورتاب

آوری جوامووع محیطووی و تواب پذیریآسویبدو شواخص کلووی 

هوای دو در سوطح دهسوتاناین بین  ۀتحلیل رابط هب روستایی

 های کلیشاخص (1) ۀ. رابطپردازدمیاستان آذربایجان شرقی 

شوان آوری مورد استفاد در این پژوهش را نپذیری و تابآسیب

پذیری دهنده شاخص آسویبنشان EVIدر این رابطه  دهد.می

آوری جوامووع شوواخص توواب ةدهندنشووان RCRIمحیطووی و 

اختصوا  یافتوه بوه هور  ةشدوزن نرمال روستایی است.  

 باشد.می iهر الیه و معیار در بخش  ةدهندنشان معیار و 
پذیری محیطووی و آسوویبشوواخص  ۀ: نحوووه محاسووا(1) ۀرابطوو

 آوری جوامع روستاییتاب

 
 ,Hou, Li, Wang, & Zhang, 2016; Sahoo): مأخذ

Dhar, & Kar, 2016; X. D. Wang et al., 2008) 
در حالت کلی سوه روش بورای سونجش آسویب محیطوی 

موودل  -2، مانووا -پوشووانی شوواخصروش هم -1وجووود دارد:

 Sahoo et) تحلیل آمار استنااطی -3، مانا -یندآریاضیاتی فر

al., 2016)شووواخص در پوووژوهش پووویش رو ،. بنوووابراین ،

از منظور  آوری جواموع روسوتاییو تواب پذیری محیطیآسیب

 شده مورد استفاده قرار گرفته است. رویکرد اول ذکر

ساازی و مقیاسبی ۀنحو؛ ها و معیارمعرفی شاخص .3 .2
 معیارها به دهیوزن
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پذیری بر مانوای پتانسویل در بخش آسیب معیارهاانتخاب 

هوای محیطوی و ویژگیمخاطرات محیطی در نواحی روستایی 

اموا معیارهوای  ؛استان آذربایجان شرقی صوورت گرفتوه اسوت

هوا و گر قابلیت زیرساختآوری جوامع روستایی بیانبخش تاب

هوای محیطوی شرایط کلی نواحی روستایی در مقابله با بحوران

ها با اسوتفاده سازی دادهسازی و یا نرمالمقیاساست. روش بی

صووورت  (33،  . 1392 رطوواهری،)پو سووازی فووازیاز نرمال

دویی بوا بوهدو ۀدهوی بوه معیارهوا مقایسوگرفته و مانوای وزن

افووزار گیووری از نرمبووا بهرهو اسووتفاده از نظوورات کارشناسووان 

Expert Choice  معیارهوای شواخص  (2)بوده است. جودول

را آوری جواموع روسوتایی پذیری محیطوی و توابکلی آسویب

-دویی نشانبهدو ۀآمده از مقایستدسهمراه با اهمیت نسای به

نجارسازی فازی با توجوه بوه جهوت م اوت یوا هدر به دهد.می

اگر  ،د. بنابراینشومیسازی نرمالمعیارها  ،منفی بودن معیارها

 (2) ۀاز رابط ،داشته باشدجناۀ م ات ک مطالعه شاخصی در ی

 شود.استفاده می

 نجارسازی فازی م اتهبه (2) ۀرابط

 

 
 

 ۀرابطاز  ،منفی داشته باشد ۀها جناورتی که شاخصدر ص

 شود. استفاده می (3)

 نجارسازی فازی منفی هبه (3) ۀرابط

 

 
 
 

 

 هاها و معیارهای تحقیق و اهمیت نسبی آنشاخص -1جدول 

E
V

I
 

 وزن معیار نام معیار

R
C

R
I

 

 وزن معیار نام معیار

 133/0 نرخ بیکاری  062/0 تراکم جمعیت

 105/0 نرخ فعالیت  289/0 های فعالاز گسل فاصله

 233/0 اصلی های فاصله از جاده 097/0 فاصله از نقا  لغزش زمین

 260/0 کیفیت مصالح ساختمانی 121/0 خیزهای سیلفاصله از پهنه

 195/0  نواحی شهریفاصله از  057/0 فرسایش خا  

 074/0 اسوادی درصد ب 374/0 های ریزگردفاصله از کانون

 04/0 ضریب سازگاری   06/0 ضریب سازگاری  

  

ایون الیوه جمعیوت نقوا   ۀبوه منظوور تهیو -تراکم جمعیت

 ۀو شناسونام 1390آمواری سوال  ۀنامروستایی از طریق سوال

ده و سوو س شوواسووتخرا   1390هووای کشووور در سووال آبووادی

مجموع جمعیت دهستان محاساه و بر مسواحت هور دهسوتان 

 ده است. شتقسیم 

ۀ موقعیوت قرارگیوری منطقو -هاای فعاالفاصله از گسا 

های قفقاز در شمال و الارز در شورق و آذربایجان در میان کوه

سواختن بسویاری از موجب فعال ،با فاصله از زاگرس در جنوب

های اصلی و بزرگ از جمله گسل تاریز و گسول ارس در گسل

 1391در سوال ورزقان  ةلرزقوع زمینوده است. شبخش غربی 

موجب خسارت جدی و آسیب بور منواطق روسوتایی و ایجواد 

در امور  ،د. بنوابراینشواختالل در زندگی ساکنان این منطقوه 

مدیریت بحران و مقابله با مخاطرات محیطی ضرورت توجه بوه 

 ۀلرزه از ضروریات آن است. به منظور تهیومناطق مستعد زمین

ای فعال از طریوق توابع هگسل ۀاقلیدسی الی ۀاین معیار، فاصل

Euclidean Distance د.م شترسی 

تورین مخواطرات هوا از مهملغوزشزمین -قاط لغزش زمای ن

آیند. شناسایی مناطق حسواس بوه یئومورفولوییک به شمار می

لغزش از اقدامات اساسی در مدیریت منابع طایعوی خطر زمین

 ۀبه منظور تهیو ،از همین روو کاهش مخاطرات محیطی است. 

لغوزش نقوا  زمین ۀاقلیدسوی بورای الیو ۀاین الیه نیوز فاصول

 . شده است محاساه

اسوتان آذربایجوان شورقی  -های سی  خیازفاصله از پهنه

شود. افزایش میزان خیز کشور محسوب میسومین استان سیل
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 ۀرویوتصرف در حریم رودخانه، افزایش حجوم چورای بیودخل

عوامل اصلی افزایش آموار  ها از جملهرفتن جنگلمراتع و ازبین

شووند. از ایون رو، بسوتر وقوع سیل در این استان محسوب می

های گاهگیری سکونترودخانه و مسیر آن از جمله عوامل شکل

بووه عنوووان یکووی از  ،روسووتایی محسوووب شووده و بووه تاووع آن

هوای گاهریزی سکونتمخاطرات محیطی توجه به آن در برنامه

 ت. روستایی الزم و ضروری اس

معنی طایعی فرسوایش خوا  بوه معنوای  -فرسایش خاک 

ینووودهای متنووووع طایعوووی آفرسوووایش خوووا  توسوووط فر

ایش سووویئومورفولووووییکی اسوووت. هرچنووود بوووه عنووووان فر

 شود. ضعف مدیریت انسان بر رویشناختی نیز نامیده میزمین

دهوود توا بوا قوودرت ینودهای طایعووی اجوازه مویآزموین بوه فر

،  . 1393، آزاد و منصووری ،)تروتوی نودکن لدوچندانی عمو

وجووود فرسووایش خووا  موجووب بووروز سووایر  ،از ایوون رو (.94

د و اهمیوت آن در مطالعووات شوومخواطرات محیطوی نیوز موی

ریزی جهوت مقابلوه بوا آن مدیریت مخاطرات طایعی و برناموه

 شود. دوچندان می

ارومیه به  ۀبحران دریاچ -ریزگردهای نمکیفاصله از کانون

 ۀمحیطی منطقوهوم تورین تهدیودهای زیسوتعنوان یکی از م

شودن آن خشک ،شود. بنوابراینغرب کشور محسوب میشمال

د. باشوهای تولید گرد و غاار میموجب تادیل دریاچه به کانون

مرکوز تحقیقووات سونجش از دور دانشووگاه صونعتی شووریف بووا 

 ۀچوهوایی از دریاای پهنوهاستفاده از پردازش تصواویر مواهواره

-دههای احتمالی ریزگرد عمل کوربه عنوان کانونکه را  ارومیه

اقلیدسوی از ایون  ۀفاصول ،بنوابراین. ده اسوتکورمشوخص  ،اند

های ریزگرد نموک بوا توجوه بوه عملکوردی کوه زنودگی کانون

بوه  ،باشوندغربی می ۀدریاچه در منطق ۀجوامع روستایی حاشی

 د. شتیرگذار انتخاب أعنوان یکی از معیارهای ت

طور هموان -آوری جوامع روستاییابمعیارهای شاخص ت

د، معیارهای این بخش بیشتر شومشاهده می (1)که در جدول 

ها و ظرفیت موجود در نوواحی روسوتایی زیرساخت ةکنندبیان

های محیطوی اسوت. بور هموین اسواس، جهت مقابله با آسیب

برخی از معیارها از جمله نورخ بیکواری، نورخ فعالیوت، درصود 

الح ساختمانی از نتایج سرشماری عمومی کیفیت مص ،باسوادی

در نقا  روسوتایی اسوتخرا  و در  1390و نفوس مسکن سال 

ه اسوت. دو معیوار شودمجموع آن برای هر دهستان محاسواه 

هوای اصولی بوه عنووان فاصله از نواحی شهری و فاصله از جاده

ساختار فیزیکی در نواحی روستایی با سطح وضوع  ةدهندنشان

ظرفیووت نووواحی روسووتایی بوورای مقابلووه بووا  یافتگی وتوسووعه

 Euclideanمخوواطرات محیطووی اسووت کووه از طریووق تووابع 

Distance د. شاین معیارهای نیز ترسیم  ۀالی 

 تحقیقظری مبانی ن .2
م و تئووری تووان در مفهووپذیری را میریشۀ مفهوم آسیب

وجو کرد که به عنووان اجتماعی جست-های اکولوییکیسیستم

هوا هایی موجود در اکوسیستمم در فهم پویاییرویکردی منسج

ا بودیگر در ارتاا  هستند. و جوامعی که به طور پیچیده با یک

، مفهووم 2003شده توسط ترنور در سوال توجه به تعریف ارائه

-پیوسته طایعیمهک سیستم بهپذیری احتمال وجود یآسیب

ر کند؛ جایی که خسارات قابل توجهی بور هوانسانی را بیان می

ای از در معورض یوک دو سیستم محتمل و آن به عنوان نتیجه

 فشار )تغییر یا شو ( قرارگرفتن که محیط و جامعوۀ پیراموون

دف بنوابراین، هو .(2009دهد )فائو، خود را تحت تأتیر قرار می

هوایی پذیری شناسوایی موردم و مکواناولیه از سنجش آسویب

-الیوتاست که در معرض خطر هستند و سو س شناسوایی فع

ان و شوند )استفپذیری میهایی است که موجب کاهش آسیب

 (. 2001، 15داوینگ

 پذیری از منظر جغرافیای انسانی و اکولویی انسوانیآسیب 

محیطی تعمویم یافتوه اسوت بیشتر در برابور تغییورات زیسوت

اجتمواعی -هوای اکولووییکی(. در رویکرد سیستم2006)ادگار، 

پذیری، ظرفیوت نظور آسویبهنگام مطالعۀ یوک سیسوتم از م

-آوری آن نیز مورد بررسی قرار میسازگاری یا به عاارتی، تاب

 گیرد. 

آوری (، توابIPCC) الدول تغییرات آبی و هواییت بینأهی

بینوی، آن بورای پیش یرا همانند توانایی یک سیسوتم و اجوزا

جذب، تطایق و یا بازیابی از اترات یک رخداد خطرنا  در یک 

(. 2012، 16)پانلکنودشوده و کارآمود تعریوف مویزمان تعیین

رویکرد اکولویی آن  ةتوان در حوزآوری را میتاب ۀمفاهیم اولی

آن  17هولینوگ به طوری که اکولوییست معروف ؛به دست آورد

ها و توانوایی آن در جوذب تغییور و را معیاری از تداوم سیستم

تغیرهای اختالالت در زمانی است که روابط بین جمعیت و یا م

ماهیوت (. 2012، 18)وانگ، هوانوگ و بوادحالت را ممکن سازد

علووم محیطوی،  ةآوری در حوزبودن موضوع تاب ایبین رشته

های اخیر با توجه اکولویی و جغرافیا تعاریف زیادی را طی دهه

به رویکرد غالب و پارادایم پایداری در مااحث علمی به ارمغوان 
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پذیری ت برای مااحوث آسویبآوری از سه جهتاب آورده است.

آوری داشوتن در کول دارای اهمیت است: نخسوت، تفکور تواب

رویکردهای مخاطرات محیطی، روندی از مطالعوات مخواطرات 

طایعی و ارزیوابی تواریخی آن فوراهم آورده اسوت. از ایون رو، 

انسوانی -پیوسوته محیطویهمهای بوهچنین تفکری در سیستم

یری خواهود داشوت. دوم، پذرویکردی جامع در تحلیل آسویب

آوری بر توانایی یوک سیسوتم بورای مقابلوه بوا وجود تفکر تاب

جایی که آن با مخاطرات محیطی تأکید دارد و در نهایت، از آن

هووای مقابلووه بووا مخوواطرات درگیوور اسووت، بووه دناووال پویووایی

های سیاسی برای مقابلوه بوا عودم وجو و کمک به گزینهجست

آوری در (. تواب2007، 19س)بورکها و تغییورات اسوت قطعیت

های اولیۀ آن در اکولویی در دو مسیر کلی مورد استفاده ریشه

قرار گرفته است: اولی، تمرکز بر بهاودی یا بازگشت زموان بوه 

دناال یک اختالل و دیگری تمرکز بور چگوونگی شودت وقووع 

 اختالل و ظرفیت پایداری آن بدون تغییورات کوارکردی اسوت

در پذیری سیر تکامل مفهوم آسویب (.2010، )میلر و همکاران

اجتماعی -اکولوییکیهای رویکرد تئوریک ارتاا  سیستم ةحوز

 شود. می( مشاهده 1در جدول )
 

 . نظری آنآوری در ادبیات روند مفهومی تاب -2جدول 

  2006، 20هفالک :مأخذ
 محتوای عمل تمرکز ةحوز هاویژگی آوریمفاهیم تاب

 شااهتی از تعادل پایدار بازیابی، تاات یا پایداری یی، بازگشت زمانآکار یآوری مهندستاب

 آوری اکوسیستمی و اجتماعیتاب
ل، مقاومت در برابر شو ، یظرفیت حا

 حفظ عملکرد
 تعادل متعدد، پایداری مناظر تداوم و استحکام

 جتماعیا-آوری اکولوییکیتاب
دهی مجدد، اتر متقابل از اختالل و سازمان

 داوم و ایجاد توسعهت

ظرفیت سازگاری، یادگیری، 

 نوآوری، انعطاف پذیری

سیستم، تعامل  ۀپارچبازخورد یک

 پویا در مقیاس متقابل

آوری، با توجوه بوه تعواریف ذکرشوده دربوارة مفهووم تواب

گیرد که قاول از آن رار میقآوری مورد توجه هنگامی وایة تاب

ه مخاطره یا تهدیدی در برابر سیستم مورد مطالعه وجود داشوت

باشد. شایان ذکر است که این تفکور غالوب در رویکورد سونتی 

آوری است. بنابراین، هنگام مطالعۀ یوک سیسوتم از مفهوم تاب

ترین تورین و اصولیآوری آن مهمهای ایجاد تابمنظر ضرورت

پذیری حظه قرار گیرد، مفهوم آسویبمفهومی که باید مورد مال

آوری بووا پذیری و توواباسووت؛ بووه طوووری کووه مفوواهیم آسوویب

دانستن روابط غیرخطی بین ایون دو مفهووم در قالوب مفروض

آوری در پذیری در یک سوی بردار و تاباست طیفی که آسیب

 (1گیرد )شکل جهت مقابل آن قرار می
 

 
 یآورتاب و یریپذبیسآ فیط -1شک  

 (2012)ویلسون، مأخذ: 
 

آوری شود، هرچه ظرفیت تواب( مشاهده می1طاق شکل )

در جامعه یا سیستمی باالتر باشد، بوه هموان انودازه از شورایط 

پذیری در امووان مانووده و قابلیووت سووازگاری در شوورایط آسوویب

بحرانی و هنگام وقوع مخاطره را خواهد داشت. به باور بسیاری 

هوای موؤتر در تفکور نظران، یکی از مهم ترین ویژگیصاحب از

وجودآمده با رویکردی آوری توانایی آن در حل مشکالت بهتاب

که به طور ویوژه و بوه  ای استمند و تفکری جامع، ویژگینظام

دالیل متنوعی با توسعه در ارتاوا  اسوت؛ از جملوه دالیول آن 

از خطوورات و  بودن بووا وقوووع تنوووعیتوووان بووه درارتاووا می

تأتیرقرارگرفتن بخشی از جامعه یا در مواردی کل جواموع تحت

  (.2014)بنه و همکاران،  است

آوری مفهووم طور که مورد بحث قرار گرفت، وایة تابهمان

 وای است که از رویکردی اکولوییکی آن پدیدار گشوته پیچیده

های تخصصی اقتصادی، اجتماعی در این میوان، بر سایر حیطه

 شوود، نفووذ کورده اسوتامل محیط نواحی روستایی نیز میش

آوری روسوتایی براین، تاببنا (.2012منیوس و همکاران، )مک

دربردارنوودة شوورایطی اسووت کووه در آن ظرفیووت یووک منطقووۀ 

روستایی را در سازگاری با تغییر شرایط خوارجی نظیور راهوی 

چنوین، شوامل برای استاندارد رضایت از زندگی حفظ کند. هم

آن شامل ظرفیتی برای بازیابی از سووء مودیریت و اشوتااهات 

 (.2007، 21)هیجمان، هاگالر و هیده حکومتی است

ایوی از چهار عامول اصولی یوا خوشوه 2003در سال  هلکاف

زموان قورار -های فضاییعوامل را که در تعامل در میان مقیاس
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اکولوییکی -های اجتماعیآوری سیستمگیرد و در ایجاد تابمی

توانند نقش مهمی را داشته باشند، به این ترتیب شناسوایی می

کردند: یادگیری زندگی با تغییر و عدم قطعیت، پورورش تنووع 

در اشکال مختلف آن، ترکیب انواع دانش برای یادگیری، ایجاد 

 ده و ارتااطووات در مقیوواس متقابوولهووای خودسووازمانفرصووت

 (.2003)فالکه، 

 تحقیقهای یافته. 4
-عیین اهمیت نسای معیارها در دو بخش شواخصپس از ت

آوری جوامع روستایی بر پذیری محیطی و تابآسیبهای کلی 

دویی( در دوبووه ۀمراتای)مقایسوومانووای روش تحلیوول سلسله

افوزار معیارهوا در محویط نرم ۀ، کلیوExpert Choiceافزار نرم

GIS  ها سازی الیهمقیاسبی ،س س د.شبه حالت رستر تادیل

 Raster Calculatorمال وزن هر الیه با اسوتفاده از توابع و اع

ص های شاخالیه ۀماتریس اولی (2)به ترتیب انجام یافت. شکل 

آوری جواموع روسوتایی را نشوان پذیری محیطی و توابآسیب

 دهد. می

آمایش سورزمین اسوتان آذربایجوان  ۀدر مطالعات طرح پای

 5تان بوه صوورت پوذیرفت، ایون اسو 1384شرقی که در سال 

-همگن از لحاظ شرایط اقتصوادی، اجتمواعی و ویژگوی ۀمنطق

هوای اسوتان های طایعی در قالب مرزهای سیاسی شهرسوتان

شرق استان بوا توجوه  ۀبندی منطقد. در این تقسیمشتفکیک 

محوروم  ۀها بوه عنووان منطقویافتگی شهرستانوضعیت توسعه

هوای جایی که در ایون قسومت در پهنوه ؛دشاستان شناسایی 

جنوب شرقی و شمال شرقی بیشترین توزیع و پوراکنش نقوا  

-ا میهای اولیه در این رابطه راند. تحلیلروستایی مستقر شده

 (2)های سونجش در شوکل الیه ۀتوان در تشکیل ماتریس اولی

به طوری کوه در آن میوزان نورخ بیکواری، نورخ  ؛دکرمشاهده 

نی در نوواحی فعالیت، نرخ باسوادی و کیفیت مصوالح سواختما

ده و دلیلی بر وجوود شهای ذکرشده مشخص روستایی در پهنه

 بندی است.  این ادعا با گذشت یک دهه از این تقسیم

شناسوی پوژوهش حاضور پوس از عنایت بر فرآینود روشبا 

شده تهیه شد، گام بعدی های تعیینکه بانک اطالعاتی الیهاین

سازی فازی بوود. در هنجارها از طریق روش بهسازی دادهنرمال

آمده برای هر معیار مطابق دستمرحلۀ بعدی، اهمیت نسای به

شوده ضورب شوده و در نهایوت، ( در هر الیۀ نرمال2با جدول )

پذیری محیطوی و هوا بوه عنووان شواخص آسویبمجموع الیه

آوری جوامع روستایی در استان آذربایجان شرقی  محاساه تاب

( قابول مشواهده اسوت. 3ل )شد. نتایج این بخش در قالب شک

آمده از طریوق تحلیول فضوایی در دسوتمقایسۀ دو شاخص به

پذیری یوا بوه دهندة میوزان آسویبنشان GISافزار محیط نرم

آوری جوامع پذیر و قابلیت تابهای مستعد آسیبعاارتی، پهنه

آمده در بخووش دسووت(. نتووایج بووه3روسووتایی اسووت )شووکل 

پذیر هوای آسویبیشترین پهنهدهد که بپذیری نشان میآسیب

در منطقۀ مرکزی استان؛ جایی در محدودة مرزهای شهرستان 

ورزقان و تاریز قرار گرفته است؛ عالوه بر ایون، امتوداد هموین 

-محور به سمت جنوب مرکزی استان در محودودة شهرسوتان

هوایی دهندة پهنوهچنین، نشانهای هشترود و چاراویماق و هم

شمال شرق استان در بیشوترین میوزان  از شهرستان کلیار در

 پذیری محیطی هستند.آسیب

آوری جوامع روستایی نتایج حاصل از سنجش شاخص تاب

 مؤید این امر است که منطقۀ کرانه شورقی دریاچوۀ ارومیوه در

هووای شاسووتر، تاریووز، اسووکو، غوورب اسووتان شووامل شهرسووتان

-هنهآذرشهر، عجب شیر، ملکان، بناب و مراغه نسات با سایر پ

آوری روسوتایی قورار های استان در وضوعیت مطلووبی از تواب

هوای ذکرشوده، شهرسوتان سوراب و دارند. عالوه بر شهرستان

آباد در شورق های اهر، هریس و بسوتانهایی از شهرستانپهنه

آوری جامعوۀ روسوتایی در وضوعیت نسواتا  استان از لحاظ تاب

 سورزمین بوا ۀهنآوری در پضرورت ایجاد تابخوبی قرار دارند. 

های محیطی حاکم بر یک منطقه و تلفیوق آن توجه به ویژگی

ن طی فرآیند این پژوهش سعی بر آ های انسانی است.با ویژگی

هوای انسوانی و محیطوی است تا با استفاده از تلفیوق شواخص

آوری جواموع روسوتایی را بورآورد کورد. بوا بتوان ظرفیت تواب

تووان ی( چنین مو3کل )آمده در شدستمقایسۀ دو شاخص به

پذیری بواال در مرکوز هوای واقوع در آسویببیان کرد که پهنوه

آوری قرار گرفته اسوت؛ اموا استان و در وضعیت مطلوبی از تاب

آوری نووواحی بوا تمایوول بوه شهرسووتان ورزقووان از میوزان توواب

پذیری شود، در صورتی که وضعیت آسویبروستایی کاسته می

چنوین، جنووب ر آن اسوت. هممحیطی نیز در بیشوترین مقودا

-مرکزی استان در شهرستان چاراویماق با وضعیتی مشابه روبه

 باشد. رو می

آوری جواموع روسوتایی در که بتوان ظرفیت تواببرای این

استان آذربایجان شرقی را شناخت، میزان تفاضول دو شواخص 

آوری جواموع روسوتایی از طریوق پذیری محیطی و توابآسیب

محاسواه  GISافوزار در محویط نرم Raster calculatorتوابع 
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 دو شاخص اصلی پژوهش استآوری واقعوی و تفاضول دهنده ظرفیت تاب( نشان4شد. شکل )

 

 
 روستایی ةی جامعآورتاب و یریپذبیآس سنجش ةیاول یهاهیال -2شک  
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 یشرق جانیآذربا استان ییروستا جوامع یورآتاب و یریپذبیآس شاخص -2شک  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یشرق جانیآذربا استان در ییروستا جوامع یآورتاب تیظرف -3شک  
 

آوری جواموع پذیری محیطی و تاببین آسیب ۀتحلیل رابط

نشوان بایجان شورقی های استان آذرروستایی در سطح دهستان

های مورزی بوین مرکوزی اسوتان در محودوده ۀکه نیم دهدمی

جایی  ؛آوری پایینهای هریس، ورزقان و تاریز در تابشهرستان
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پذیری بواال قورار گرفتوه آسویب ۀطاقو ۀکه بیشترین توزیع پهن

تووان در بخوش جنووب چنوین  الگووی مشوابه را مویاست. هم

 هایمرکزی استان و شمال شرقی استان به ترتیب در شهرستان

 (.5)شکل  دکرچاراویماق و کلیار مشاهد 

جمعیوت  1390مطابق سرشماری عموومی و نفووس سوال 

 در استان آذربایجوان شورقی برابور بواساکن در نواحی روستایی 

نفور مورد و  580307نفر بووده اسوت کوه از میوان  1145442

 میوزان توراکم ةدهنودنشان (6)اند. شکل نفر زن بوده 565135

های استان و توزیوع افوراد شواغل در انسطح دهست درجمعیت 

 باشد. های اصلی نظام فعالیت میفعالیت

آوری را در پذیری و توابکه بتووان میوزان آسویببرای این 

-ویژگی ،های مشخص کردنواحی روستایی و در سطح دهستان 

-های اجتماعی و شاغالن در بخش اصلی فعالیت از طریق نقشه

از  شودهانجوامهوای ق بررسویطاودست آمد. ه ب (5)های شکل 

دهستان  7 ،دهستان در کل استان آذربایجان شرقی 142میان 

پذیری بواال هسوتند کوه شوامل آسویب ۀبه طور کامول در پهنو

دهستان رودقات در شهرستان شاسوتر، اسو ران در شهرسوتان 

تاریووز، مواضووع خووان شوورقی و شوومالی در شهرسووتان هووریس، 

لو در شهرسوتان کلیاور هوای کیووان، مووالن و بسوطامدهستان

 44788هوای ذکرشوده هستند. کل جمعیت ساکن در دهستان

نفر، شواغالن  6168باشد که شاغالن در بخش کشاورزی نفر می

نفوور در بخووش خوودمات  1717 ،نفوور و در نهایووت 5602بخوش 

پوشوش و توزیوع  ةایون، نحوو عوالوه بور ؛مشغول به کار هستند

 16است که حدود پذیری محیطی باعث آن شده وضعیت آسیب

رو باشود. جمعیوت هپذیر روبودهستان با نیمی از مساحت آسیب

کوه از بوین  اسوتنفر  132099دهستان  16کل ساکن در این 

باشوند. بوا نفر در بخش کشاورزی شاغل موی 21936 ،این افراد

بررسی پژوهش حاضر که  آماریۀ توجه به ماهیت هدف و جامع

ی محیطوی بیشوترین پذیرآسویب اسوت، هوادر سطح دهسوتان

از ساختار و کارکرد بخش کشاورزی خواهد داشوت. با ارتاا  را 

پذیری آن در نوواحی ضرورت توجه به شاغالن و آسویب این رو،

باشود. ترین اهداف و اولویت پژوهش حاضر مویروستایی از مهم

هوایی کوه حوداقل نفر در دهسوتان 176887تعداد  ،در مجموع

پذیری بواال هسوتند، حودود آسویبهوا در منیمی از مساحت آن

پذیری محیطوی و آسویب میوانتحلیول روابوط  د.شو شناسوایی

که نواحی روستایی  گر این استنشان آوری جوامع روستاییتاب

پذیری محیطوی آوری پوایین در وضوعیت آسویببا ظرفیت تاب

 . (5)شکل  اندبیشتری قرار گرفته
 

 
 یشرق جانیآذربا استان در باال یآورتاب و یریپذبیآس یاصل یهادهمحدوة نقش -4شک  

 



 105                                                 .. .ی آورتاب تیو ظرف یطیمح یریپذبیآس ۀرابط ییسنجش فضا                                         سال ششم                  
 

 

 
تیفعال یاصل بخش در شاغالن عیتوز و هادهستان حسط در تیجمع تراکم -5شک  

 
 

 گیرینتیجهبحث و  .5
های انسوانی، محویط پذیری ناشی از برخورد سیستمآسیب

پایودار بوا  ۀپوارادایم توسوعاست. شده با محیط طایعی ساخته

هوای کید بر روابط انسان و محیط طایعی در قالوب سیسوتمأت

را رویکردهوای نووین  دارد تا انی سعیانس-پیوسته طایعیهمهب

ه ارائوبرای مقابله با مخاطرات محیطی و تهدیدات ناشوی از آن 

آوری جواموع پذیری و توابآسویب ۀ. در ایون میوان، مقولوکند

-سته به محیط طایعی بیشتر مورد توجوه قورار مویانسانی واب

ری آن در جواموع نیازمنود ابوزای آوری و ارتقاگیرد. ایجاد تاب

ریزی در به عاارتی با برناموه ؛ریزی است نیرومند همانند برنامه

جواموع بوه طوور  ۀهای توسوعآوری ضورورتقالب ایجواد تواب

نوواحی  ویوژه درهنیافته و یا محوروم بوعمومی و جوامع توسعه

د. پژوهش حاضور، بوا ایون رویکورد کوه شومین میأروستایی ت

 ۀینوپایدار، اموروزه در زمۀ آوری در پرتو نگرش توسعایجاد تاب

 ۀلأنواحی روستایی و کاهش اترات حاصل از آن بوه مسو ۀتوسع

روسوتایی در  ۀآوری جامعوتاب یپذیری محیطی و ارتقاآسیب

 ایجان شرقی پرداخته است.استان آذرب

وجوود  ةکنندآمده در ایون پوژوهش مشوخصدستهتایج بن

آوری پوایین نوواحی معنادار و مستقیم بین وضعیت تاب ۀرابط

های مرکزی، جنووب پذیری محیطی در پهنهروستایی و آسیب

و شمال شرق استان آذربایجان شرقی است. با تحلیل و بررسی 

نفور در  176887د کوه زنودگی شومشوخص  1390آمار سال 

 ۀنکت ،عالوه براین ؛پذیر باال در تهدید جدی استآسیبمناطق 

آمده از پژوهش حاضر این است که دستهمل در نتایج بأقابل ت

هوای غربوی مورز ۀآوری باال به طور نواری در حاشینواحی تاب

یافتگی این نواحی جایی که میزان توسعه ؛دشاستان شناسایی 

 در تضاد است.   پذیری باالها با آسیبنسات به سایر پهنه

ریزی، با توجه بوه نقوش مودیریت بحوران در نظوام برناموه

آوری نوواحی روسوتایی نوه تنهوا افوزایش ظرفیوت ارتقای تاب

 ؛جوامع در مقابله با تهدیدات محیطی را مسیر خواهود سواخت

-ریزی گاماندازشدن چنین رویکردی در نظام برنامهبلکه طنین

د در بلندمدت فراهم خواهو های نیل به توسعه در بستر ملی را

 ساخت. بنابراین، نیاز به تعادل محیطی و مشوکالت توسوعه در

هوای امون و ریزی محلی در ترویج و ارتقوای مکواننظام برنامه

 آوری است.   کلید موفقیت در پرورش ظرفیت تاب ،قابل زیست

ریزی جهوت آوری در نظام برناموهتفکر تاب دوجو ،بنابراین

سوازد. میسر میتهدیدات و مخاطرات محیطی را مقابله با انواع 

ابوزاری مفهوومی بورای  ةکنندپذیری فراهمآوری و انعطافتاب

از ها و تغییرات احتمالی در آینده اسوت. مقابله یا عدم قطعیت

این رو، انجام تحقیق حاضر به عنوان الگویی برای سایر مناطق 

و نووواحی روسووتایی در کشووور بووا توجووه بووه سووطح پووایین 
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آوری پوایین تواب ،یافتگی نواحی روستایی و به تاوع آنتوسعه

های کلی را برای مقابله با تغییرات محیطوی، توان استراتژیمی

آور بوه شورح زیور ای توابمحیطی در پرتو ایجاد جامعهزیست

 تدوین کرد:

 ریزی برای تغییراتی کوه احتموال وقووع آن زیواد برنامه

 های کوه ایجوادو پویایی ترین عواملاست. با شناسایی مهم

پوذیری و تووان انعطافسوازند، مویتغییرات را ممکون موی

بینوی آوری جوامع روستایی فوراهم و تغییورات را پیشتاب

محیطی توان در تغییرات زیسوتم ال این مورد را می ؛دکر

ه ارومیه و اترات آن بر جوامع روستایی جهت مقابلو ۀدریاچ

 ریزی کرد. با آن برنامه

 آوری و پووروش روح جامعووه بووا مفوواهیم توواب و شآموووز

در ایون  ؛پذیری در برابور مخواطراتظرفیت انعطاف یارتقا

 هوای غیردولتویکاری و تعامل جواموع، سوازمان بخش هم

(NGOsدر ایجاد و آزمایش الگوهای رایج برای مقابله بو ) ا

 سازد. های مختلف را فراهم میمخاطرات در اتخاذ گزینه

  اجتمواعی از نتوایج رونود تغییورات اخیور:  ایجاد ارتاا

تعلیم اجتماع و آگاهی مردم از روند تغییرات ایجادشده بوه 

 د. کنآوری جامعه کمک میتاب یارتقا
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