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Introduction and Background According to global statistics, flood causes significant damages to 
societies and human lifes. Vulnerability in facing natural hazards is rooted in lack of savings and 
financial capital, weaknesses in repayment of bank facilities and improper insurance cover among rural 
households that causes increase in damages. The aim of current research is to evaluate the relationship 
between economic factors and the degree of resiliency in Gorganrud marginal villages facing flood. 
Methodology The present study is a descriptive-analytic study consisted of 106 villages located in one 
kilometer from the Gorganrud border with 22,942 households. The sample size was estimated by using 
Cochran formula, 31 villages and 318 families respectively. The cluster and random sampling method 
was used. Data were collected using both documentary and field data using questionnaire. For analyzing 
the data, ArcGIS software was used. 
Findings The research findings show that rural households in hill area – rangeland of the Gorganrud 
watershed basin have been exposed to financial damages and more vulnerable to flooding due to 
overcoming agricultural and labor sector activities, in comparison to the plain-agricultural and 
mountain-forest areas and have a lower level of resilience. On the one hand, there is a significant 
relationship between the majority of economic components of rural communities and their resilience 
levels; However, the economic resilience of the whole society (with an average of 2.64) is relatively weak.
Conclusion Resiliency can be considered as a scale to define the degree of economic flexibility of 
structure and components of rural areas facing natural hazards including flooding. Taking into account 
the fundamental differences in rural places of studied area, in terms of situation and functional indentity, 
the degree of resiliency of these societies facing flood is different.
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  مقدمه
اند که طی دو سه دهه اخیر، آمارهای جهانی موید این واقعیت

مخاطرات طبیعی، از جمله سیل با تعداد دفعات زیادی نسبت به 

وزه ویژه در حبه گذشته به وقوع پیوسته و اثرات زیانبار فراوانی، 
نشین شهری و بالخص روستایی، بجا اقتصادی نواحی حاشیه

. اگرچه برخی از ابزارها [2004	Bass,	&	Battista]گذاشته است 
کار کننده برای این قبیل مخاطرات و سوانح بهبینیو وسایل پیش
توان بر اساس شواهد، اند، اما واقعیت آن است که نمیگرفته شده

بینی دقیق نمود. لذا بهبود و ارتقای ها و ابزارهای موجود پیشروش
قابله و توان ظرفیتی یک جامعه در قالب یک سیستم، جهت م

کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از اینگونه رویدادها، در کنار 
بازیابی در مواجهه با مخاطرات، امری بسیار مهم و حیاتی است. با 

پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی، حال، کاهش ریسک و آسیباین
	&	Ainuddin]شوند اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده گرفته می

Routray,	2012] که در  را دارند و اینگونه مخاطرات، ظرفیت آن
ل کننده با پتانسیهای کاهش خطر، به سوانحی ویراننبود سیستم

ناپذیر برای جوامع خسارات و تلفات مالی و جانی اغلب جبران
	Zhou]شهرنشین و روستانشین مبدل گردند  et	 al,	 2010] .

، اقلیمی و های خاص جغرافیاییسرزمین ایران نیز بنا به ویژگی
محیطی در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد؛ در این میان، سیل و 

اند و غالب اعتبارات و زلزله بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
های سالیانه ستاد حوادث غیرمترقبه کشور، صرف جبران بودجه

خسارات مالی ناشی از سیل شده است. این در حالی است که در 
قوع سیل در طی ادوار متعدد گذشته خسارات استان گلستان، و

هنگفتی بر جای گذاشته و مناطق وسیعی از این استان در معرض 
شده در های ثبت مخاطرات سیل قرار دارد. بررسی روند بروز سیل

ویژه در نواحی روستانشین حوضه آبخیز ه استان گلستان (ب
مورد  ٥٤تعداد  به ١٣٤١-٥١های مورد بین سال ١٥گرگانرود)، از تعداد 

عبارت دیگر، تعداد ه افزایش یافته است. ب ١٣٧١-٨١های در سال
حدودًا چهار برابر  ١٣٨٠تا  ١٣٤٠در این منطقه، از دهه  وقوع سیل

و براساس آمار دقیق  [2014	al,	et	Lotfi]افزایش یافته است 
منتشر یافته از طرف سازمان مدیریت بحران این استان، تنها در دوره 

مورد بارندگی منجر به وقوع سیل در  ١٠٦تعداد  ١٣٧٠-٩٣اری آم
استان گلستان رخ داده که قاطبه آن در محدوده نواحی روستایی 

. با عنایت به آنچه [2018	al,	et	Mirzaali]حاشیه گرگانرود است 
توان گفت که درجه ای آمد، میدر مقیاس جهانی، ملی و منطقه

رابر مخاطرات سیل، افزون بر محیط پذیری مردم روستایی در بآسیب
	,Bildan]کالبدی و مسکن، به عوامل اقتصادی نیز وابسته است 

های اخیر نیز که شواهد و تجربیات حاصل از سیل . طوری[2003
که نواحی روستایی محدوده مطالعاتی گواهی بر این مدعاست. چنان

 اوانیپذیری و خسارات مالی و اقتصادی فر سو، شاهد آسیباز یک
های (از جمله تخریب مساکن، انهدام ادوات و نابودی زمین

ها و غیره) بوده؛ و از سویی، با وجود مخاطرات کشاورزی، تلفات دام
های اندازها و سرمایههم شاهد فقدان پس سیل، متأسفانه هنوز

مالی خانوارهای روستایی، ضعف و ناتوانی در دریافت و بازپرداخت 
بانکی و نیز عدم پوشش کافی بیمه در منطقه ها و تسهیالت وام

. به همین دلیل شناسایی مراحل تشخیص و واکنش به آنها هستیم
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 ریزی وهای برنامهکه، نیاز به استراتژینحویاهمیت زیادی دارد. به
مدیریت سوانح طبیعی کارآمد امری حیاتی بوده تا جوامع بشری 

محلی، حرکت کنند، پذیری در سطوح بتوانند در جهت کاهش آسیب
با توجه به تجربیات چندین ساله از مخاطرات جانی و مالی سیل 
رودخانه گرگانرود در نواحی روستایی استان گلستان، نیاز به تغییر 

پذیری" به سمت افزایش نگرش از تمرکز صرف بر کاهش "آسیب
ه کنندآوری" در برابر سوانح، ضروری است. زیرا خسارات نگران"تاب

در محدوده مذکور، الجرم ما را به  به تزاید مخاطرات سیلو رو 
های اثرگذار اقتصادی گیری جدید سوق داده و به بررسی مؤلفهجهت

دارد. بدین ترتیب مقاله آوری جوامع روستایی وا میبر میزان تاب
وضعیت ساختار  -١حاضر قصد دارد پاسخی به سئواالت زیر بیابد؛ 

ارده بر جوامع روستایی حوضه آبخیز شغلی، درآمدی و خسارات و
های اقتصادی و میزان بین مؤلفه -٢گرگانرود چگونه است؟، 

های مختلف گرگانرود، تا آوری جوامع روستایی ساکن در حوضهتاب
چه حد رابطه معناداری وجود دارد؟. با توجه به موضوع و سئواالت 
یل پژوهش حاضر، هدف کلی این تحقیق، در واقع بررسی و تحل

های اقتصادی جوامع روستایی ساکن در رابطه بین عوامل و مؤلفه
آوری آنها بوده که در نهایت بتوان حوضه آبخیز گرگانرود با میزان تاب

	آوری را سنجید.مقدار این بعد از تاب
آوری" در فرآیند پایداری و مدیریت پایدار جوامع بشری، مقوله "تاب

آوری خصوص "تابدد، بهگر موضوعی کامالً جدید محسوب می
روستایی" که عالوه بر نو بودن مبحث، با فقدان یا کمبود اطالعات، 

سازی آن روبرو است. این مفهوم نه تنها در ها و نیز شاخصداده
کشور ما ایران، بلکه در حوزه دانش جهانی نیز نو بوده و هنوز مراحل 

انجام  کند. لذاهای تبیینی خود را طی میاولیه تولید شاخص
 هایتواند ضمن گسترش ادبیات مفهومی، زمینهپژوهش حاضر می

ها را در جوامع روستایی فراهم های مقابله با بحرانکاربرد اندیشه
ای است که سازد. با توجه به اینکه مقاله حاضر، بخشی از رساله

ریزی شده است و شالوده نظری آن بر "رویکرد سیستمی" پایه
قاله ما را صرفًا به تبیین ابعاد اقتصادی های حجمی ممحدودیت

آوری وا داشت، لیکن با توجه به درهم تنیدگی تاروپود الگوهای تاب
 گیری از هر دو روشزیستی و معیشتی جوامع روستایی و نیز بهره

توان اذعان داشت که این تحقیق در زمره تحلیل کمی و کیفی، می
  .گیردتحقیقات جامع و سیستماتیک قرار می

، آوری نواحی روستاییهای اقتصادی بر تابدر رابطه با بررسی مؤلفه
ن کید بیشتر تحقیقات در ایأ مطالعات زیادی صورت نگرفته است و ت

خصوص یا از جنبه کالبدی و خسارات مالی است و یا جنبه انسانی 
و تلفات جانی آن. لذا بحث پیرامون رویکردی است که هر دو جنبه 

پذیری به درک عدم اطمینان و نیز کاهش آسیب را پیوند داده و
آوری است. در ذیل بخشی از این کند و آن رویکرد تابکمک می

  گردد؛مطالعات در مقیاس جهانی و ایران، به اجمال تبیین می
در مقیاس جهانی: مرکز توسعه اقتصادی کانادا؛ این مرکز اقدام به 

وستاها نموده که ای برای بازیابی و تجدید حیات رچاپ کتابچه
ها و تجارب توسعه اقتصادی این جوامع بوده مبتنی بر استراتژی

ی ویژه در ابعاد اقتصاده آوری جوامع روستایی، بکه برای تقویت تاب
سازی برای استفاده از آماده -١ای شامل: آنها یک فرایند چهار مرحله

ازی: تصمیم س -٣آوری جامعه، ارزیابی تاب -٢آوری، فرآیند تاب
	,CED]نماید ریزی، معرفی میبرنامه -٤های جامعه، تعیین اولویت

در تحقیق خود، [2001	al,	et	Smit]	 و همکاران اسمیت. [2000
های مورد نیاز جهت افزایش دنبال بررسی چگونگی انجام فعالیته ب

ه آوری در راستای نیل بظرفیت تطبیقی جوامع و ترویج رویکرد تاب
ی دهد که سازگار شهری است. نتایج تحقیق نشان میتوسعه پایدار 

توان توسط وهوایی را میو انطباق جوامع در معرض تغییرات آب
آوری و ترویج رفاه نسبی در میان فقیرترین افراد جامعه پیگیری تاب

دنبال ارایه ه و همکاران؛ آنها ب کاتر نموده و بهبود بخشید.
یت اضطراری بودند. اندازی از مخاطرات طبیعی و مدیرچشم
 آوری، دستیابیهای تحقیق در خصوص جامعه و تابترین یافتهمهم

ای است. این طرح نشان آوری منطقهبه طرح جامعه و ابتکار تاب
های اریذگآور از لحاظ اقتصادی، سرمایهدهد که جوامع تابمی
نمایند. لذا گفتگوهای مکرر با مدیران آوری را کسب میتاب
های داوطلب جهت ارایه آگاهی ، مقامات دولتی و سازمانوکارکسب

ویژه بعد به آوری، توانند درک واقعی از تاباز پایین به باال می
شاو و . [2008	al,	et	Cutter]اقتصادی جامعه را منعکس نماید 

در نظر  در این مقاله [2013	Maythorne,	&	Shaw] مایثورن
اند. نتایج این وری را درک نمودهآدارند که مدیران محلی چگونه تاب

عنوان یک چارچوب راهبردی ه آوری بدهد که تابتحقیق نشان می
ی برخوردار بوده و ارزش آن در یک دوره ریاضت یاز اهمیت بسزا

ریزی اضطراری وهوایی و برنامهاقتصادی، انطباق با تغییرات آب
ر دیگ عنوان یک رکن استراتژیک در رابطه باه چشمگیر بوده و ب

	Baticaa] ویالباتیکا و گوربسکند. های سیاست، عمل میزمینه

&	Gourbesvillea,	2016] آوری جوامع به بررسی و ارزیابی تاب
شهری در مواجهه با سیل تمرکز دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است 

شم تواند چسازی رویکرد تحت فرایند مشارکتی میکه امکان پیاده
ریزی شهری مورد نیاز است، که برای اقدامات برنامه انداز پویایی را

های اجتماعی، درک کند. بنابراین ضروری است که اهمیت مؤلفه
  .سازمانی و اقتصادی را بهنگام مدیریت ریسک سیل تأیید گردد

	,Birgani	Naghdipoor] پور بیرگانینقدیدر مقیاس داخلی: 

ر مقابل سیالب آوری شهر اهواز دبه بررسی میزان تاب [2012
 ترینآوری یکی از مهمکید دارد که تابأ پردازد، بر این نکته تمی

پذیری جوامع شهری و تقویت توانایی رویکردهای کاهش آسیب
مردم جهت مقابله با خطرات ناشی از سوانح طبیعی است. نتایج 

آوری پایین شهر اهواز، در بعد اقتصادی آن این تحقیق نشانگر تاب
	,Rezaei] . رضاییهای شهری استهش اثرات سیالبنسبت به کا

ها و عوامل موثر بر خود، به شناسایی شاخص ؛ در مقاله[2013
آوری اقتصادی و نهادی و نیز ارزیابی میزان آنها در شهر میزان تاب
-پردازد. نتایج تحقیق گویای آن است که از میان شاخصتهران می

های میزان خسارت و شاخص ظرفیت های مورد مطالعه، شاخص
جبران خسارت از بعد اقتصادی، دارای بیشترین اهمیت بوده؛ و 
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شاخص عملکرد نهادی و شاخص توانایی بازگشت از نظر اهمیت در 
های بستر نهادی و روابط نهادی از بعد شرایط متوسط و شاخص

 و همکاران مبارکینهادی دارای اهمیت کمتری هستند. 
[Mobaraki	et	al,	2017]  در پژوهش خود به دنبال سنجش

-نتایج این پژوهش نشان می .آوری شهر کرمان هستندمیزان تاب
تر از ها پایینآوری شهر کرمان در همه ابعاد و مؤلفهدهد که تاب

آوری، شاخص های تاب) است. از میان مؤلفه٦٢/٢سطح مطلوب (
قتصادی کمترین سهم را در میزان ا نهادی بیشترین و شاخص

	Anabastani]و همکاران عنابستانی اند. آوری این شهر داشتهتاب

et	 al,	 به دنبال تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر ارتقای  [2018
آوری محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با مخاطرات طبیعی تاب

 در روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج هستند. نتایج نشان
بیشترین و  ٩٢/٢دهد که عوامل ُبعد زیرساختی با میانگین می

آوری رین تأثیر را در تابمتک ٥٨/٢عوامل ُبعد اقتصادی با میانگین 
های ناشی از رو، جهت کاهش آسیباز این .روستاها داشته است

های روستایی در قالب ها و تواناین مخاطرات بایستی به ظرفیت
جه بیشتری نمود. بررسی پیشینه مطالعات آوری آنها توبهبود تاب

آوری"، در سطوح جهانی و داخلی حاکی از آن است که اوالً "تاب
موضوع جدیدی است که ماهیت چندوجهی داشته و به لحاظ نظری 

رو بسیاری از ارتباط نزدیکی با مقوله توسعه پایدار دارد. از این
اشته رایانه مدنظر دگله را با نگاهی کلانویسندگان، ابعاد مختلف مس

آوری پرهیز از ابعاد تاب نگری و کنکاش در یک ُبعدو از جزئی
های شهری انجام اند. ثانیًا، قاطبه این تحقیقات در حوزهداشته

ه اقتصاد کگیرد. در حالیگرفته و بیشتر ابعاد کالبدی شهر را دربر می
های وتاویژه اقتصاد شهری تفه ل شهری، بیروستایی ماهیتاً با مسا
رو وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی، اساسی دارد. از این

آوری است که نقش حیاتی های اقتصادی بحث تابتأکید بر جنبه
  به عهده دارد. را در بازیابی جامعه روستایی

ترین مباحث در نیل به پایداری است که به یکی از مهم» آوریتاب«
همزمان با کار "هالینگ"، مطرح  میالدی ١٩٧٣لحاظ زمانی از سال 

	Folke]شده است  et	 al,	 . با کنکاش و مرور متون [2010
یابیم که از دیرباز دو جریان فکری جغرافیایی کالسیک در می

گیری و فرایند تکوین تعاریف و مفهوم گرا" در شکل"جبرگرا" و "امکان
 نه وهای دوگااند. فارغ از نوع نگاهاین رشته نقش کلیدی داشته

 رسد که شالوده فکرینظر میالذکر، بههای فکری فوقمتباین جریان
های "اکولوژیکی" جستجو آوری" را بایستی در برداشتمفهوم "تاب

کرد که جغرافیا را علم "بررسی رابطه متقابل میان انسان و محیط" 
داند؛ زیرا این تعریف مفهومی دوسویه است که هم "سازگاری" می

محیط طبیعی و هم "دخالت" محیط را در حیات انسان  انسان را با
آوری نیز مستتر نوعی در مفهوم تابهایی که بهمدنظر دارد. مؤلفه
 ای است که صرفاً به مقاومتآوری، سیستم پیچیدههستند؛ زیرا تاب

در برابر تغییر و حفظ ساختارهای موجود اشاره ندارد، بلکه یک 
اختالالت، سازماندهی مجدد، سیستم اجتماعی است که در جذب 

 شودحفظ ساختار، عملکرد، هویت و بازخوردهای قبلی تعریف می

[Folke,	2006]آوری یک رویکرد جدید علمی . امروزه مفهوم تاب
ای جهت مواجهه و مقابله با تغییرات در طور فزایندهاست که به
ی روشود. از اینکار گرفته میه های انسانی و طبیعی بسیستم

تواند در ارزیابی ساختار اجتماعی و عملکردهای آوری میویکرد تابر
اقتصادی جامعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی توانایی و 
ظرفیت جامعه روستایی جهت مدیریت تغییرات ناشی از عوامل 
خارجی (مانند بالیای طبیعی: سیل)، با هدف شناسایی 

ی، محیطی و اقتصادی جامعه های موثر پایداری اجتماعاستراتژی
[Severi,	2016]آوری بدین . برخی از تعاریف رایج در خصوص تاب
گیری (سنجش) ای برای اندازهآوری" یعنی وسیلهقرار است؛ "تاب
ها (جوامع) و توانایی آنها در جذب تغییر و اختالل؛ پایداری سیستم

که همچنان روابط میان متغیرها و اجزای سیستم  ریبه طو
آوری" یعنی توانایی یک (جامعه) حفظ گردد. در تعریف دیگر، "تاب

محیطی جهت جذب اختالالت سیستم (نظام) اجتماعی یا زیست
های عملکرد اساسی خود را حفظ که ساختار و شیوهوارده؛ در حالی

باق با استرس یا نموده و ظرفیت سازماندهی خود و توانایی انط
ایی آوری" یعنی توانتغییر را داشته باشد. همچنین در تعریفی، "تاب

اکولوژیکی جهت جذب اختالالت، تغییر و -های اجتماعیسیستم
سپس سازماندهی مجدد آنها با حفظ ساختارها و عملکردهای حیاتی 

	,UNESCAP]آن  . با عنایت به تعاریف گوناگون از [2008
ر کاه اندازهای تحلیلی مختلفی را بین چشمآوری، متخصصتاب
 -١توان در قالب سه دیدگاه مهم ذیل خالصه نمود؛ گیرند که میمی
عنوان بهبود و ه آوری بتاب -٢عنوان پایداری و ثبات، ه آوری بتاب

	;2000	Adger,]عنوان تحول و گذار ه آوری بتاب -٣بازیابی، 

Folke,	2006;	Maguire	&	Hagen,	2007].  یک جنبه مشترک
پذیری های مفهومی، توانایی استقرار و برگشتو رایج در تمام دیدگاه

به حالت قبل و نیز پاسخ مثبت و مناسب به استرس یا تغییر است. 
عنوان پایداری و ثبات؛ این دیدگاه که از ه آوری ب) دیدگاه تاب١

محیطی و اکولوژیکی حاصل شده است، ظرفیت و مطالعات زیست
عنوان توانایی سیستم (جامعه) در بازگشت ه آوری را بیت تابقابل

آوری را کند. این دیدگاه تاببه حالت اولیه تعیین و تعریف می
گیری و سنجش مقدار اختالل یک وسیله و ابزاری برای اندازه

سیستم که (قبل از آنکه به حالت و وضعیت دیگر تبدیل شود) 
. [2006	Folke,	2001;	Holling,]تواند تحمل یا جذب نماید می
عنوان بهبود و بازیابی؛ دیدگاه تسریع بخشی ه آوری ب) دیدگاه تاب٢

آوری در واقع توانایی یک جامعه در جهش به عقب و به تاب
پذیری از یک تغییر یا استرس، به حالت اصلی خود است. برگشت
 برایآوری در این دیدگاه، به مثابه زمان مورد نیاز برای جامعه تاب

گیری شده است بازیابی و ترمیم خود در برابر تغییر اندازه
[Maguire	 &	 Hagen,	 2007;	 Pimm,1984]های . دیدگاه

ا ر  دهند و آنآوری را ارایه میپایداری و بازیابی، درک درستی از تاب
ازد سرا قادر می دانند که آنعنوان یک ویژگی ذاتی یک جامعه میه ب

ری آوزا (تغییر)، توانایی تابعامل استرس که جهت مقابله با یک
دارد یا خیر. البته در این دو دیدگاه به طبیعت و ذات دینامیک 
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شود؛ از های پویای جوامع در نظر گرفته نمیتغییرات و توانایی
رو در دیدگاه سوم، یعنی تحول و گذار به این موضوع توجه شده این

	,Severi]شود و به رسمیت شناخته می ) دیدگاه ٣. [2016
آوری عنوان تحول و گذار؛ این دیدگاه جدید، تابه آوری بتاب

اجتماعی را ظرفیت یک جامعه برای پاسخ به تغییرات در نظر 
جای اینکه تنها به مفهوم ساده بازگشت گیرد. در دیدگاه گذار، بهمی

ت تواند به تغییر وضعیبه حالت قبل یک سیستم توجه نماید، می
 (جامعه) به حالت و وضعیت جدید سازگاری یافته؛ بهیک سیستم 

ک عنوان مثال، یه حوی که در محیط و حالت فعلی پایدارتر باشد. بن
جامعه روستایی مبتنی بر کشاورزی ممکن است بر اثر توسعه 

عنوان نمونه: گردشگری) یا ه های اقتصادی مختلف (بفعالیت
باشد، موجب ایجاد ای که مناسب آن های کشاورزی نوآورانهشیوه

تغییرات جدید بازسازی و سازماندهی مجدد در محیط روستا گردد 
[Folke,	 در یک «توان استدالل نمود که رو می. از این[2006
آور، اختالل بالقوه برای ایجاد فرصت محیطی تاب -سیستم اجتماعی

جهت انجام کارهای جدید بوده که موجب نوآوری و توسعه آن 
یر تواند از تجربه تغیآور میسان جامعه روستایی تابنبدی». گرددمی

به طور مداوم برای نیل به توسعه پایدار روستایی و رسیدن به یک 
وضعیت بهتر و باالتری از عملکرد، استفاده کند. بنابراین برخالف دو 
دیدگاه قبلی (پایداری و بازیابی)، در دیدگاه جدید تحول و گذار، 

خ ای برای پاسهای نوین و خالقانهد که به شیوهاینگونه جوامع قادرن
عنوان مثال: مخاطرات و خسارات مالی سیل) دست ه به تغییرات (ب

دیگر، با توجه به خصوصیت پویای جوامع مورد  عبارته یابند. ب
مطالعه تحقیق حاضر، بعید است که آنها به وضعیت قبلی خود 

پذیری با انطباق بازگردند و تالش آنها عمدتًا جهت سازگاری و
تغییرات جدید وارده خواهد بود. همچنین به دلیل ماهیت چند 

های مختلفی جهت بررسی و سنجش آوری، مدلوجهی تاب
مدل  )١آوری جوامع در مقابله با مخاطرات وجود دارد، از جمله: تاب

آوری جوامع واقع در مناطق پر توبین: این مدل، برای ارزیابی تاب
ده است. چارچوب این مدل بیشتر اكولوژیكی بوده مخاطره مطرح ش

آوری جامعه تركیبی از سه الگوی: تقلیل خطر و برای نشان دادن تاب
های کاهش خطر، الگوی بازیابی برای بازیابی برای بررسی طرح
های دولتی، خصوصی ها و طرحهای فیزیكی، نگرشساختار سرمایه

یرات ساختاری عوامل و توزیع الگوی جمعیتی، بررسی عوامل تغی
ها با فیزیكی، فرهنگی و اقتصادی، استفاده شده است. این مؤلفه

هم در ارتباط بوده و بر اهداف مربوط به پایداری تأثیر دارند 
[Rezaei,	2010] .مدل معیشت پایدار: این مدل چارچوبی است  )٢

بی عنوان چارچوه كه برای كاهش فقر پس از بالیای طبیعی اتخاذ و ب
هایی برای آن، ارایه حلپارچه برای درک منابع متعدد فقر و راهیك

 های مشاركتی، ابزاری برایشده است. این دیدگاه با تأكید بر دیدگاه
محور است. این چارچوب شامل تركیب انواع های مردمطراحی پروژه

آوری جامعه بوده كه دربرگیرنده سرمایه سرمایه در تقویت تاب
	,al	et	Cutter]شود مالی، انسانی و طبیعی میطبیعی، اجتماعی، 

عنوان چارچوبی برای ه محور: این مدل بمدل سرمایه )٣. [2010

آوری جامعه در برابر بالیا مبتنی بر انواع سرمایه ارزیابی تاب
(اجتماعی، اقتصادی، انسانی و طبیعی) مطرح شده است. هر یك 

مختلف، برای ارزیابی  وسیله عوامل هتواند باز انواع سرمایه، می
گیری شود. لزوم استفاده از آوری جامعه در برابر بالیا اندازهتاب

ای بدین معنی است كه سرمایه شامل عناصری است رویكرد سرمایه
های اقتصادی جامعه الزم است و هرچه فرصت هكه برای توسع

جامعه برای كاهش  هاقتصادی جامعه بیشتر باشد، توانایی بالقو
یشتری آوری بشود كه با این شرایط جامعه تاببالیا بیشتر می اثرات
. با عنایت به آنچه آمد [2010	al,	et	Cutter]آورددست میرا به
تواند منجر به پذیری میتوان گفت که كاهش خسارات و آسیبمی

. )١(شکل  آوری در میان جوامع در معرض خطر گرددبهبود تاب
سو، آور هستند که از یکظ اقتصادی تاببنابراین روستاهایی به لحا

واسطه بروز خسارات سیل) و  ظرفیت جذب فشارهای اقتصادی (به
نیروهای تخریبی آن را به وسیله پایداری و سازگاری داشته باشند و 
از سوی دیگر، با حفظ عملکردهای اقتصادی روستا، از ظرفیت 

  . ستندهبرخوردار بازیابی و بازگشت به حالت قبل از وقوع سانحه نیز 
  

   
آوری روستاییان های اقتصادی در میزان تابمدل مفهومی اثرات مؤلفه) ۱ شکل
  زدهسیل
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  شناسیروش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع 

شناسی از نوع مطالعات مطالعات کاربردی بوده و به لحاظ روش
ت. در این همبستگی استحلیلی مبتنی بر کشف چگونگی  -توصیفی

ها و ای)، دادهمندی از روش اسنادی (کتابخانهپژوهش ابتدا با بهره
اطالعات مورد نیاز، گردآوری گردید. سپس با استفاده از روش 

پرسشنامه سرپرست خانوارها،  -١ها ( میدانی و تکیه بر ابزار پرسشنامه
پرسشنامه دهیاران) و مصاحبه اطالعات تکمیلی مورد نیاز  -٢

آوری شد. قلمرو مکانی تحقیق شامل تمامی روستاهای دارای جمع
سکنه واقع در حریم یک کیلومتری حوضه آبخیز گرگانرود در استان 

 ٤٥تا  ٣٦°و ٣٥گلستان است. این محدوده که بر عرض جغرافیایی 
شرقی منطبق است،  ٥٦° ١١تا  ٥٤° شمالی و طول جغرافیایی ٣٧°و 

ای که از شرقی دریای خزر و البرز شرقی قرار دارد. منطقهدر جنوب
رفولوژی به سه ناحیه کوهستانی، وشناسی و ملحاظ ساختار زمین

گردد. بخش کوهستانی که بستر ای تقسیم میماهوری و جلگهتپه
 مرتعی است، -سنگی و پوشش سطحی آن جنگلی آن بر سازندهای

باغی و دامداری  -ناهموار بوده و دارای شیب زیاد و اقتصاد زراعی
است  لسی -ماهوری غالباً از تشکیالت رسیاست. برعکس، بخش تپه

دار زارهای شیبکه از نظر پوشش مرتعی فقیر بوده و توأم با دیم
ی سرزمین نسبتًا هموار امبتنی بر اقتصاد دامی است. ناحیه جلگه

توار پروری اسو پستی است که اقتصاد آن بر کشاورزی متمرکز و دام
  است. 

سکونتگاه روستایی با مجموع  ١٠٦جامعه آماری این پژوهش شامل 
خانوار است. منطقه مورد مطالعه، عالوه بر شاخه اصلی  ٢٢٩٤٢

 ١٤ای جاری است، مشتمل بر جلگه -گرگانرود که در بخش دشتی
گیری ها از روش نمونهحوضه فرعی است. لذا برای انتخاب نمونه

ای بهره گرفتیم. در گام اول، هفت زیرحوضه که ای چندمرحلهخوشه
گیری بیشتری هستند، انتخاب و سپس با استفاده در معرض سیل

عنوان نمونه تعیین شدند. در ه روستا ب ٣١از فرمول کوکران تعداد 
ری گیفر از سرپرستان خانوارها به روش نمونهن ٣١٨گام بعدی، تعداد 
نفر از دهیاران روستاهای نمونه تعیین شدند.  ٣١تصادفی ساده و 

ها، با توجه به تشابهات و تباینات جغرافیایی، برای تحلیل داده
جنگلی  -کوهستانی -١قلمرو مورد مطالعه در قالب سه ناحیه شامل: 

باد، قورچای و آچای، تیلهای مادرسو، چهل(زیرحوضه
مرتعی (زیرحوضه  -ماهوریتپه -٢گل)، زرین -رودبارمحمدآباد

کشاورزی (زیرحوضه شاخه اصلی و -ایجلگه -٣سو) وساری
گرگانرود)، تقسیم گردید و متناسب با سهم خانوارها، تعداد سفلی

  .)٢(شکل  خانوارهای نمونه هر ناحیه مشخص شدند
های گیری از نظرات متخصصین حوزهبا بهره هانامهروایی پرسش

 ل آنهاکپایایی معدل میزان تعیین گردید و روستایی، به روش دلفی 
دست آمد. تجزیه و ه ) بar=٨٢/٠نیز با محاسبه آلفای كرونباخ (

انجام  SPSSو  Excel افزارهایتوسط نرم ها نیزههای دادتحلیل
افزار نیز از نرمجهت تهیه نقشه قلمرو مکانی تحقیق گرفت و 
ArcGIS .استفاده شد  

  

  
  گیر آنپراکنش موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری به تفکیک هفت زیرحوضه سیل )۲ شکل
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آوری دارای ابعاد مختلفی است، در اینجا صرفًا به که تاب ییاز آنجا 
کید گردید. بدین منظور برای شناسایی و أ ُبعد اقتصادی آن ت

آوری، ها و متغیرهای این بعد از تابها، مؤلفهشاخصاستخراج 
های مندرج در مبانی نظری و پیشینه عالوه بر استفاده از شاخص

های استاندارد اعالمی از سوی داخلی و خارجی تحقیق و نیز شاخص
سازمان ملل (بخش استراتژی کاهش بالیا) و سازمان مدیریت بحران 

شاور و دیگر متخصصین استفاده کشور، از نظر اساتید راهنما و م
نوع  -۱هایی نظیر: گردید. در نهایت، با استفاده از روش دلفی شاخص

انداز میزان درآمد و پس -۲شغل و منابع درآمدی خانوار روستایی، 
میزان  -۴میزان سرمایه و دارایی خانوارها،  -۳سرپرستان خانوارها، 

یان در یمالی روستامیزان مشارکت  -۵خسارات مالی ناشی از سیل، 
های مهم اقتصادی موثر دیگر مؤلفه -۶جبران خسارات وارده، 

درآمدی، میزان پوشش انواع بیمه،  -هنگام بروز سیل (تنوع شغلیبه
میزان عملکرد مدیران محلی در جبران خسارات سیل و...) مورد 

  بررسی و تحلیل قرار گرفت.
  

  هایافته
خانوار ساکن  ٣١٨العه شامل جامعه مورد مطهای توصیفی: یافته

ها و آبادی %٦/٥١روستای حوضه آبخیز گرگانرود است که  ٣١در 
ها و آبادی %٨/٢٥جنگلی،  -خانوارها در ناحیه کوهستانی %١/٥٣
ها و آبادی %٦/٢٢مرتعی و  -ماهوریخانوارها در ناحیه تپه %٩/١٢
  .اندکشاورزی واقع شده -ایخانوارها در ناحیه جلگه %٣٤

انوار های خنامهیان: نتایج مأخوذه از پرسشیبررسی نوع شغل روستا 
 % ۴/۵۹سرپرست خانوار مورد مطالعه،  ۳۱۸نشان داد که از مجموع 

در بخش صنعت  %۳/۱در بخش خدمات،  %۲۷در بخش کشاورزی، 
کار صورت فصلی) مشغول بهکارگر (ساختمانی و زراعی، به %۳/۱۲و 

 هایگانه مؤید تفاوتها در نواحی سهشاخصهستند. مقایسه این 
ه ای که ساکنان ناحیگونهقابل مالحظه در ساختار شغلی آنهاست؛ به

های بخش کشاورزی و مرتعی به سبب غلبه فعالیت -ماهوریتپه
پذیری ) در معرض آسیب%۴/۸۵کارگری زراعی (جمعًا بالغ بر 

  بیشتری در مواجهه با سیل هستند.
انداز خانوار: با توجه به ساختار شغلی، تنوع و میزان درآمد و پس 

ه توان بگستردگی منابع درآمدی جامعه روستایی این منابع را می
های جانبی و سه دسته درآمدهای حاصله از فعالیت اصلی، فعالیت

های میدانی حاکی از آن است که یارانه نقدی تقسیم نمود. یافته
که این نحویرآمد ماهانه خانوارها متفاوت است؛ بهاوالً: میزان کل د

ماهوری و ای، نسبت به نواحی تپهشاخص در ناحیه جلگه
بیشتر است ثانیًا: سهم  %۳/۱۰و  ۷/۲۵ترتیب کوهستانی به

ماهوری نسبت به دو ناحیه دیگر کمتر درآمدهای جانبی ناحیه تپه
ت. طبیعتًا این ای آن بیشتر از دو ناحیه دیگر اسو درآمد یارانه

انداز ساالنه خانوارها نیز اثرگذار بوده و سبب ها بر میزان پستفاوت
 %۸/۲۷ای شده است سهم این شاخص از درآمد کل در ناحیه جلگه

 % ۲/۱۴ماهوری و تپه %۷/۱۵که در ناحیه کوهستانی باشد در حالی
ه ک ماهوریپذیری روستاهای ناحیه تپهباشد. بنابراین میزان آسیب

در معرض مخاطرات بیشتری از سیل قرار دارد، بیش از دو ناحیه 
آوری آنها کمتر خواهد بود همین ترتیب تاب دیگر بوده و به

  ).۱(جدول
های خانوار: در این قسمت، چهار نوع ییوضعیت سرمایه و دارا

های کشاورزی و زمین -۲مسکن و امالک،  -۱ی مهم شامل: یدارا
دام و طیور  -۴(کشاورزی و خودروی شخصی) آالت ماشین -۳باغات 

خانوارهای روستایی که بر مبنای نظرات کارشناسان متخصص و 
اند، مورد سنجش گذاری و برآورد شدهارزش ۱۳۹۶قیمت ابتدای سال 
ها نشان داد که اوالً، میانگین ارزش و سهم هریک قرار گرفت. یافته

 که در حویبندارند.  آنها تفاوتها نسبت به ارزش کلی ییاز دارا
 ۷۰۴۳۴۰۰۰۰مجموع بیشترین مقدار به اراضی کشاورزی و باغی (

به  %۸/۱۲تومان)  ۱۵۷۱۰۰۰۰۰ترین آن (مو ک %۵/۵۷تومان) 
آالت و وسایل نقلیه اختصاص دارد ثانیًا، توزیع این ماشین
ای های قابل مالحظهگانه نیز دارای تفاوتها در نواحی سهشاخص
های خانوارهای روستایی ییکه در مجموع ارزش دارا طوریه است. ب

ای است های ناحیه جلگهماهوری حدود نیمی از داراییناحیه تپه
  ).۱ (جدول

 ها بیانگر آن است کهبررسی وضعیت خسارات مالی: نتایج یافته 
  سهم خسارات ناشی از تخریب مزارع، باغات و اماکن مسکونی ب

آالت کشاورزی و غیره است. اشینیش از خسارات دام، طیور و م
البته موقعیت مکانی این اموال بر حسب نواحی مختلف نیز در 

  که سهم نحویبتفاوت میزان انواع خسارات تأثیر داشته است؛ 
ای به مراتب بیش از دو ناحیه دیگر اراضی کشاورزی در ناحیه جلگه

بوده و بالعکس، سهم خسارات مربوط به دام و طیور نواحی 
ای است. بنابراین ماهوری و کوهستانی بیش از ناحیه جلگهتپه

خسارات تابع شرایط محیطی و معیشت غالب هر ناحیه است 
  ).۲(جدول

یان در جبران خسارات سیل: معموالً در یمیزان مشارکت مالی روستا
بینند، و افراد هنگام وقوع سیل همه اهالی روستا آسیب نمی

رده دیدگان کمک کمالی خود به آسیب ندیده متناسب با توانآسیب
نمایند. نمودار ذیل، میزان مشارکت و در بازسازی روستا مشارکت می

دهد که در قیاس با خسارات وارده به یان را نشان مییمالی روستا
  ).۳روستاهای منطقه، بسیار ناچیز است (شکل

 آوری: جدایهای اقتصادی بر تاببررسی وضعیت اثربخشی مؤلفه
 آوریهای اثرگذار بر تابهای کمی، سنجش کیفی مؤلفهاخصاز ش

از دیدگاه سرپرستان خانوارهای روستایی نیز حائز اهمیت است. بر 
 مؤلفه مهم اقتصادی موثر در هنگام وقوع سیل مورد ۹این اساس 

سنجش قرار گرفته و نتایج آنها بر حسب میانگین وزنی آنها در 
 دهد که اثربخشیکلی نشان می نمودار ذیل انعکاس یافت. نتایج
های مالی اهالی در جبران خسارات سه مؤلفه تنوع شغلی، حمایت

دیده مثبت آوری خانوارهای آسیبای جامعه بر تابو پوشش بیمه
و بیشتر از میانگین وزنی است؛ اما شش شاخص دیگر که طبیعتًا 

متری ر کآوری جامعه موثرتر باشند، تأثیرود بر میزان تابانتظار می
  ).۴اند (شکلداشته
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فی، های توصیهای استنباطی: پس از بررسی و ارزیابی یافتهیافته
های های آماری و بر مبنای دادهدر این قسمت با استفاده از آزمون

	شود.کمی و کیفی به تحلیل و تفسیر آنها پرداخته می
آوری نقش میزان درآمد در جبران خسارات سیل و میزان تاب

توان گفت که بین مینتایج آزمون ذیل، روستاییان: با توجه به 
میزان رضایتمندی "با  "میزان درآمد خانوارهای روستایی"متغیرهای 

همبستگی  "آنان از وضعیت درآمدی خود جهت جبران خسارات سیل
ارد با این حال، با وجود همبستگی وجود د %۹۵معنادار با اطمینان 
دهد که توانایی های اخیر، نتایج آزمون نشان میمعنادار بین مؤلفه

خانوارهای روستایی به جبران خسارات مالی سیل در طی ادوار 
توان بیان نمود که مختلف، روندی نزولی داشته است. همچنین می

و میزان بین دو متغیر میزان درآمد اصلی خانوارهای روستایی 
آوری آنان در مواجهه با خسارات سیل، همبستگی معناداری تاب

شود. اما، بین میزان درآمد کل خانوارهای روستایی (از دیده نمی
آوری آنان در مواجهه با خسارات چند فعالیت اقتصادی) و میزان تاب

که،  طوری وجود دارد به %۹۹سیل، همبستگی معناداری در سطح 
ر داشت که هر چقدر منابع درآمدی و شغلی روستاییان توان انتظامی

  ). ۳یابد (جدولآوری آنها نیز افزایش میبیشتر گردد، میزان تاب
 آوری آنها:نقش مهارت شغلی و تخصصی روستاییان در میزان تاب

توان بیان نمود که بین میزان ، مینتایج آزمون ذیلبا توجه به 
زمان الزم جهت کسب مشاغل تخصصی روستاییان با  -مهارت شغلی

جدید (در صورت از دست دادن شغل اصلی به دلیل وقوع سیل)، 
عبارتی، به وجود دارد  %٩٩همبستگی منفی معنادار با اطمینان 

تخصصی  -توان انتظار داشت هر چقدر میزان مهارت شغلیمی
روستاییان بیشتر باشد، قادرند در زمان کمتری پس از وقوع سیل، 

نتایج این مشاغل جدید را اختیار نمایند. همچنین، با توجه به 
تخصصی -توان گفت که بین میزان مهارت شغلی، میآزمون

بخشی به منابع درآمدی آنها  وعروستاییان با بهبود اقتصاد و تن
توان انتظار جود دارد میو %٩٩همبستگی مثبت معنادار با اطمینان 
تخصصی روستاییان بیشتر -داشت هر چقدر میزان مهارت شغلی

باشد، موجب افزایش توانایی آنان در تنوع بخشی به اقتصاد و منابع 
واه آن درآمدی خانوارهای روستایی خواهد شد. از سویی، نتایج گ

تخصصی روستاییان با میزان  -است که بین میزان مهارت شغلی
دیده  %٩٥آوری آنها، همبستگی مثبت معنادار با اطمینان تاب
توان بیان نمود که هر چقدر لذا با عنایت به آنچه آمد، می د،شومی

تخصصی روستاییان ارتقاء یابد، منجر به  -میزان مهارت شغلی
ر تنوع بخشی به اقتصاد و منابع درآمدی افزایش توانایی آنان د

آوری آنان خانوارهای روستایی گردیده و متعاقبًا موجب بهبود تاب
  ).۳(جدولدر مواجهه با مخاطرات و خسارات سیل خواهد شد 

نقش منابع مالی و دارایی خانوارهای روستایی در میزان مشارکت و 
توان گفت بین ، مینتایج آزمون ذیلبا توجه به آوری آنها: تاب

انداز بانکی و میزان سرمایه میزان درآمد کلی روستاییان، میزان پس"
با میزان مشارکت مالی آنها، همبستگی مثبت معنادار  "و دارایی آنها
توان انتظار داشت عبارتی، میه ب ؛وجود دارد %٩٩با اطمینان 

 انداز، سرمایه و دارایی روستاییانهرچقدر میزان درآمد کلی، پس
ل هنگام بروز خسارات سیه بیشتر باشد، میزان مشارکت مالی آنها ب
 بودن میزان عوارضت پایینلعه نیز افزایش خواهد یافت. همچنین ب

های پرداختی اهالی (در طی یکسال) به دهیاری و میزان و خودیاری
رضایتمندی کم آنان از دریافت وام بانکی، نتایج آزمون فوق نشان 

تغیرهای اخیر با میزان مشارکت مالی آنها، دهد که بین ممی
یکی از دالیل اینکه میزان  ههمبستگی معناداری وجود ندارد. ب

آوری اقتصادی خانوارهای روستایی مشارکت مالی اهالی موجب تاب
توان به ناچیزبودن ارقام مربوط به این نوع نشده است، می

ین مبالغ و ها، ضعف در توان اقتصادی آنان در پرداخت امشارکت
آوری های مالی در میزان تابمتعاقبًا کم اثر بودن میزان مشارکت

وان تعالوه، با توجه به نتایج این آزمون، میه کل روستا دانست. ب
میزان درآمد کلی سرپرستان خانوارها و میزان رضایتمندی "گفت بین 
آوری روستاییان همبستگی با میزان تاب "های بانکیآنان از وام

توان انتظار داشت جود دارد میو %٩٩بت معنادار با اطمینان مث
هرچقدر میزان درآمد کلی سرپرستان خانوارها و میزان رضایتمندی 

ش آوری آنها نیز افزایهای بانکی بیشتر باشد، تابآنان از دریافت وام
  ).۴(جدولیابد می

ا بآوری روستاییان: نقش انواع خسارات مالی سیل بر میزان تاب
توان گفت بین میزان خسارات ، مینتایج آزمون این بخشتوجه به 

آوری روستاییان مالی ناشی از تخریب مسکن و میزان تاب
 وجود دارد %٩٩همبستگی منفی (معکوس) معنادار با اطمینان 

توان انتظار داشت هر چقدر میزان خسارات سیل به بنابراین می
وستاییان نیز کاهش آوری رمساکن روستایی بیشتر باشد، تاب

ن توان گفت بیبا توجه به نتایج این آزمون، مییابد. از سویی، می
و میزان های کشاورزی تخریب زمین میزان خسارات مالی ناشی از

 %٩٥آوری روستاییان همبستگی معکوس معنادار با اطمینان تاب
توان انتظار داشت هرچقدر میزان خسارات بنابراین می وجود دارد

ز آوری روستاییان نیهای کشاورزی بیشتر باشد، تاببه زمینسیل 
  ).۴یابد (جدولکاهش می

آوری توان بیان نمود که میزان تاببا عنایت به آنچه آمد می
اقتصادی روستاییان در مواجهه با سیل، بیشتر به میزان خسارات 

 ها ومالی ناشی از تخریب مساکن (عامل اصلی اول) و نابودی زمین
الت کشاورزی (عامل اصلی دوم) بستگی دارد تا به خسارات محصو

 و مرتبط با تخریب و نابودی امالک تجاری، ادوات کشاورزی و دام
  طیور.
بندی میزان خسارات مالی ناشی از بروز سیل در سطح روستاها: رتبه
بندی میانگین خسارات مالی ناشی از وقوع سیل در سطح رتبه

ترتیب مربوط به: تخریب و نابودی به روستاهای نمونه مطالعاتی
ها و محصوالت کشاورزی، تلفات دامی، انهدام و مساکن، زمین

تخریب ادوات و تأسیسات کشاورزی و نیز امالک تجاری روستاییان 
منطقه است؛ که غالب خسارات مالی ناشی از بروز سیل در منطقه 

آنان  های کشاورزیعمدتًا در دو بخش مساکن روستاییان و زمین
  ).۵است (جدول



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ ینظر  دیعبدالحم ۳۴۲

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  آوری آنهابررسی رابطه میان درآمد روستاییان با جبران خسارات سیل و میزان تاب) ۳ جدول

 نوع آزمون/ هامؤلفه
  همبستگی پیرسون  همبستگی اسپیرمن

  رضایتمندی از وضعیت درآمدی
  جهت جبران خسارات سیل گذشته

 اقتصادی روستاییان آوریبتا
  از درآمد کل  از درآمد اصلی

  میزان درآمد
  خانوارها

Correlation  ١٥٨/٠ ٠٥٤/٠ ١١٦/٠ 

Sig.  
 *٠٢٤/٠ ns ٠٠٥/٠ ** ٣٣٧/٠ 

N	٣١٨ ٣١٨ ٣١٨  

 هامؤلفه آزمون/
  زمان الزم جهت
  کسب مشاغل جدید

  بخشی بهبود و تنوع
 به منابع مالی خانوار

  آوری اقتصادیبتا
 خانوار روستایی

 -میزان مهارت شغلی
 تخصصی روستاییان

Correlation	۳۹۹/۰-  ۵۸۴/۰  ۱۱۹/۰  

Sig.	
 **٠١٧/٠*  ٠٠٠/٠*  ٠٠٠/٠ 

N	٣١٨ ٣١٨ ٣١٨ 
 

  عدم معناداری :ns،    ۰۵/۰،   *: معناداری در سطح ۰۱/۰**: معناداری در سطح 

  
  آوری خانوارها در مواجهه با سیلوارده با میزان مشارکت مالی و تاب بررسی رابطه انواع منابع مالی و انواع خسارات) ۴ جدول

 

 هاآزمون / مؤلفه
  میزان درآمد
  کلی خانوار

  اندازپسمیزان 
 بانکی خانوار

ی یمیزان دارا
  خانوار

  میزان کمک مالی
  و خودیاری خانوار

  میزان رضایت
  از وام بانکی

  میزان مشارکت
 مالی روستاییان

Pearson  
Correlation  

۲۱۵/۰  ۳۰۶/۰  ۲۶۱/۰  ۰۶۳/۰  ۰۶۴/۰  

Sig.	
 **٠٠٠/٠**  ٠٠٠/٠**  ٠٠٠/٠ ns ١٣١/٠ ns  ١٩٣/٠ 

N	١٨٤ ٣١٨ ٣١٨ ٣١٨ ٣١٨ 

  آوریمیزان تاب
 اقتصادی روستاییان

Pearson  
Correlation  

۱۵۸/۰  ۰۳۸/۰  ۰۶۵/۰  ۰۱۵/۰  ۵۱۹/۰  

Sig.	
 **٠٠٥/٠ ns ٢٥٢/٠ ns ١٢٥/٠ ns ٠٠٠/٠**  ٣٩٣/٠ 

N	١٨٤ ٣١٨ ٣١٨ ٣١٨ ٣١٨ 

 هاآزمون / مؤلفه
  خسارات
  مساکن

  ها وخسارات زمین
  محصوالت کشاورزی

خسارات امالک 
  تجاری

  خسارات ادوات
  و تاسیسات کشاورزی

  تلفات
  دام و طیور

  آوریمیزان تاب
 اقتصادی روستاییان

Pearson  
Correlation  

٠١٨/٠  -١٣٦/٠  -٤٣٠/٠  -١٤١/٠  -٢٩/٢-  

Sig.	
 **٠٤٨/٠*  ٠٠٧/٠ ns ١٢٤/٠ ns ١٤٥/٠ ns ٤٠٤/٠ 

N	١٤١ ٦٣ ٩ ١٨٧ ١١٣ 
  عدم معناداری :ns،    ۰۵/۰،   *: معناداری در سطح ۰۱/۰**: معناداری در سطح 

  
  های پنج گروه مستقلزوجی، برای مقایسه میانگین Tبررسی نتایج آزمون ) ۵ جدول

 هاتفاوت میانگین میانگین لفه/ مقادیرؤم
  معیارخطای
 هاتفاوت

T 
  درجه
 آزادی

 سطح
  معناداری

 ٠٠٣/٠**   ۳۰  ۲۶۸/۳  ۱۱۶۰۵۸۷۲۹  ۶۴۶۱۸۷۶۶۰  ۳۷۹۳۲۲۵۸۰ امالک تجاری -تخریب مساکن  ١زوج
 ٠٠٣/٠**  ۳۰  ۲۰۳/۳  ۱۱۳۷۲۹۳۳۰  ۶۳۳۲۱۸۱۱۵  ۳۶۴۲۴۱۹۳۵ ادوات کشاورزی -تخریب مساکن  ٢زوج
 ٠٠٥/٠**  ۳۰  ۰۳۰/۳  ۱۰۷۵۲۵۹۲۸  ۵۹۸۶۷۹۰۳۴  ۳۲۵۸۳۵۴۸۳ نابودی دام -تخریب مساکن  ٣زوج
 ٢١٣/٠ ns ۳۰  ۲۷۱/۱  ۱۱۲۱۸۱۰۵۰  ۶۲۴۵۹۷۶۵۳  ۱۴۲۶۱۲۹۰۳  زمین کشاورزی -تخریب مساکن  ٤زوج
 ١٢٦/٠ ns ۳۰  -۵۷۵/۱  ۹۵۷۴۶۱۰  ۵۳۳۰۹۱۷۶ -۱۵۰۸۰۶۴۵  ادوات کشاورزی -تخریب امالک تجاری  ٥زوج
 ٠٢٢/٠*  ۳۰  -۴۲۵/۲  ۲۲۰۵۵۲۳۹  ۱۲۲۷۹۸۳۷۸  -۵۳۴۸۷۰۹۶  نابودی دام -تخریب امالک تجاری  ٦زوج
 ٠٠٢/٠**  ۳۰  -۳۸۶/۳  ۶۹۹۰۰۶۷۳  ۳۸۹۱۹۰۴۷۹ -۲۳۶۷۰۹۶۷۷  زمین کشاورزی -تخریب امالک تجاری  ٧زوج
 ١٤٣/٠ ns ۳۰ -۵۰۶/۱  ۲۵۵۰۱۸۴۱  ۱۴۱۹۸۸۲۴۳  -۳۸۴۰۶۴۵۱  نابودی دام -انهدام ادوات کشاورزی  ٨زوج
 ٠٠٢/٠**  ۳۰  -۴۶۸/۳  ۶۳۹۰۰۶۰۷  ۳۵۵۷۸۳۵۲۴  -۲۲۱۶۲۹۰۳۲  زمین کشاورزی -انهدام ادوات کشاورزی  ٩زوج
 ٠١٨/٠*  ۳۰  -۴۹۹/۲  ۷۳۳۰۴۶۵۴  ۴۰۸۱۴۳۰۴۱  -۱۸۳۲۲۲۵۸۱  تخریب زمین کشاورزی -نابودی دام  ١٠زوج

  عدم معناداری :ns،    ۰۵/۰: معناداری در سطح *،   ۰۱/۰: معناداری در سطح **
  

است که در میان عمده خسارات مالی ناشی از نتایج حاکی از آن 
وقوع سیل، بین تخریب مساکن و امالک تجاری، تخریب مساکن و 
ادوات کشاورزی، تخریب مساکن و نابودی دام، تخریب امالک 

های کشاورزی، و نیز انهدام ادوات کشاورزی و تجاری و زمین
 شودیدیده م %۹۹های کشاورزی، تفاوت معنادار با اطمینان زمین

این در حالی است که بین تخریب امالک تجاری و نابودی دام، و 
های کشاورزی، تفاوت معنادار با نیز نابودی دام و تخریب زمین

های وجود دارد اما بین تخریب مساکن و زمین %۹۵اطمینان 
کشاورزی، تخریب امالک تجاری و ادوات کشاورزی، و نیز انهدام 

شود. لذا م، تفاوت معناداری دیده نمیادوات کشاورزی و نابودی دا
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بندی نهایی عمده خسارات مالی ناشی از وقوع سیل در خصوص رتبه
توان اینگونه بیان نمود که تخریب و انهدام مساکن روستایی می
باغی، رتبه  -ها و محصوالت زراعیهمراه تخریب و نابودی زمینبه

ها و انواع دام اول بیشترین میزان خسارات را شامل شده؛ نابودی
طیور خانوارهای روستایی، رتبه دوم خسارات مالی و در نهایت، 
تخریب و انهدام ادوات و تأسیسات کشاورزی و نیز تخریب امالک 

  کارگاهی رتبه سوم (کمترین خسارات) هستند.-تجاری
های دخیل در اخذ وام بانکی توسط روستاییان: میزان اهمیت مؤلفه

های مختلف موثر در اخذ وام بندی مؤلفهدر این بخش جهت رتبه
بانکی توسط سرپرستان خانوارهای روستایی نمونه مطالعاتی از 
آزمون آماری فریدمن استفاده شد. خروجی این آزمون نشان داد که 

توانایی خانوارها در بازپرداخت "ای مؤلفه مقایسه -ایمیانگین رتبه
و دهیاری روستا در اخذ پیگیری شوراها "، مؤلفه ۳۱/۲ "اقساط بانکی

های همکاری و عملکرد نهادهای دولتی و بانک"و مؤلفه  ۹۲/۱ "وام
توان عالوه، با توجه به نتایج آزمون ذیل میه ب .است ٧٧/١ "عامل

بیان نمود که حداقل بین میانگین دو گروه از متغیرها تفاوت 
از آزمون اطمینان وجود دارد لذا در ادامه با استفاده  %۹۹معنادار با 

  ).۶ ویلکاکسون به مقایسه دو به دو متغیرها پرداخته شد (جدول
گیری بندی پیتوان گفت که بین رتبهبا توجه به نتایج آزمون، می

شورا و دهیاری و توانایی افراد در بازپرداخت اقساط بانکی، و نیز 
دهنده و توانایی افراد در بازپرداخت ها و نهادهای وامعملکرد بانک

اقساط بانکی، تفاوت معناداری وجود دارد. اما در مقابل، بین 
دهنده و پیگیری شورا و ها و نهادهای وامکرد بانکبندی عملرتبه

با توجه به نتایج دهیاری در اخذ وام، تفاوت معناداری وجود ندارد. 
 های موثر در دریافتتوان بیان نمود که از میان مؤلفهبندی، میرتبه

ترتیب عامل توانایی افراد در بازپرداخت وام بانکی روستاییان، به
رای بیشترین تأثیر در میزان تمایل اهالی به اقساط وام بانکی دا

دریافت وام بانکی بوده و بعد از آن عواملی نظیر پیگیری شوراها و 
ها و نهادهای دخیل، کمترین دهیاری در اخذ وام و عملکرد بانک

   .اندتأثیر را داشته
آوری خانوارهای روستایی در مواجهه با نقش بیمه در میزان تاب

زان توان گفت بین میبا توجه به نتایج آزمون ذیل، میخسارات سیل: 
یمه عملکرد ب"پوشش خسارات سیل توسط انواع بیمه روستایی با 

های گذشته و نیز میزان رضایتمندی روستاییان از انواع در طی سیل
رابطه معناداری وجود ندارد. از این روست که بین  "بیمه روستایی

واع بیمه روستایی با میزان میزان پوشش خسارات سیل توسط ان
آوری اقتصادی خانوارهای روستایی، همبستگی معناداری دیده تاب
  ).۷(جدولشود نمی
های بین مؤلفه«مبنی بر؛  (H₁) توان گفت که فرضیه اصلمی

اقتصادی جوامع روستایی حوضه آبخیز گرگانرود گلستان و میزان 
گردیده و فرض صفر  ید، تأی»آوری آنها رابطه معناداری وجود داردتاب
(H₀)شود.، رد می  

در این بخش، آوری اقتصادی جوامع روستایی: سنجش میزان تاب
آوری اقتصادی کل روستاییان به بررسی و مقایسه میانگین تاب

های شود. با توجه به داده) پرداخته می٣منطقه با معیار عددی (
ر طقه برابآوری اقتصادی کل روستاییان من، میانگین تاب٨جدول 
آوری بندی میانگین تاباست. این در حالی است که رتبه ٦٤/٢

های اقتصادی خانوارهای روستایی منطقه در سطح زیرحوضه
های عددی کمتر از مطالعاتی حاکی از آن است که تمامی میانگین

مرتعی)  -ماهوری(روستاهای ناحیه تپه ٠٦/٢حد متوسط بوده و بین 
کشاورزی) در نوسان است  -اییه جلگه(روستاهای ناح ٩٠/٢تا 

  ).٨ (جدول
	11.315با توجه به اینکه  ,	 Sig	 <	 0.019)‐=	df:317(T  ،است

آوری اقتصادی کل جامعه مورد توان گفت که میانگین تابمی
تر از حد متوسط بوده و از جایگاه نسبتاً ، پایین٦٤/٢مطالعه با مقدار 

  ).٨ ضعیفی برخوردار است (جدول
های نهایت، جهت درک این موضوع که کدامیک از شاخصدر 

رین تأثیر را در میزان متاقتصادی مورد مطالعه، بیشترین و ک
ها)، به ها را (به دلیل تعدد و تنوع شاخصآوری دارند، شاخصتاب

هایی را که بندی گردید. در این راستا، شاخصسه گروه عمده طبقه
بهی ا تأثیرات نسبتاً یکسان و مشاتقریباً از یک جنس (سنخ) بوده و ی

گذارند، در یک گروه قرار داده شد که در را در جوامع روستایی می
وضعیت جبران  -١آوری اقتصادی شامل: نهایت سه شاخص کلی تاب

خسارات با توجه به شغل، میزان درآمد و تنوع منابع مالی خانوار 
ادی نابع اقتصوضعیت انواع بیمه و توانایی بازگشت م -٢روستایی، 

انداز و توانایی وضعیت میزان سرمایه، پس -٣خانوار روستایی، 
بازپرداخت اقساط وام بانکی، هستند. با توجه به اینکه 

=21.826	,	p<0.01)df:2(X  توان بیان اطمینان می %٩٩است؛ با
های اقتصادی نمود که حداقل بین میانگین دو گروه از شاخص

د. لذا در ادامه با استفاده از آزمون تفاوت معناداری وجود دار 
تا  شودها پرداخته میویلکاکسون به مقایسه دو به دو این شاخص

ها، بیشترین تأثیر را در میزان مشخص گردد که کدامیک از شاخص
  ).٩آوری اقتصادی خانوارهای روستایی داشته است (جدولتاب

که بین  توان گفتاست، بنابراین می p<0.01با توجه به اینکه 
بندی بیمه و توانایی بازگشت منابع اقتصادی خانوار با جبران رتبه

خسارات سیل با توجه به شغل، میزان درآمد و تنوع منابع مالی؛ 
انداز و توانایی بازپرداخت اقساط وام با بیمه و میزان سرمایه، پس

توانایی بازگشت منابع اقتصادی خانوار روستایی تفاوت معناداری 
است،  (0.05	>	p)با توجه به اینکه  .وجود دارد %٩٩ینان با اطم

داز و انبندی میزان سرمایه، پستوان گفت بین رتبهبنابراین می
توانایی بازپرداخت اقساط وام با جبران خسارات سیل با توجه به 
شغل، میزان درآمد و تنوع مالی خانوار روستایی تفاوت معناداری 

، بندی نهایی). لذا با توجه به نتایج جدول رتبه٩ وجود ندارد (جدول
آوری های مختلف تابتوان بیان نمود که از میان شاخصمی

اقتصادی، شاخص وضعیت جبران خسارات با توجه به شغل و میزان 
درآمد خانوار روستایی و نیز شاخص وضعیت میزان سرمایه، 

ن با میانگی انداز و توانایی بازپرداخت اقساط وام، به ترتیبپس
به طور مشترک جایگاه اول و دارای بیشترین  ٠٥/٢و  ١٢/٢های رتبه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ ینظر  دیعبدالحم ۳۴۴
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آوری اقتصادی منطقه بوده است. بعد از آن تأثیر در میزان تاب
شاخص وضعیت انواع بیمه و توانایی بازگشت منابع اقتصادی 

دارای کمترین تأثیر در میزان  ٨٣/١خانوار روستایی، با میانگین رتبه 
  ).١٠ ی اقتصادی منطقه است (جدولآور تاب

  
  های آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه دو به دو عوامل موثر در دریافت وامآماره) ۶ جدول  

  هامؤلفه
  -پیگیری شورا و دهیاری
 توانایی بازپرداخت اقساط

  -ها و نهادهاعملکرد بانک
  توانایی بازپرداخت اقساط

  -ها و نهادهاعملکرد بانک
  پیگیری شورا و دهیاری

Z	٥٨٢/١ -١٢٩/٦ -٣٧٦/٤- 

Sig.  
 **٠٠٠/٠**  ٠٠٠/٠ ns ١١٤/٠  

  : عدم معناداریns  ،    ۰۱/۰: معناداری در سطح **
  

  آوری روستاییانبررسی رابطه میان میزان پوشش بیمه در جبران خسارات سیل با تاب) ۷ جدول

 هاآزمون/مؤلفه
  عملکرد بیمه در طی

  های گذشتهسیل
  میزان رضایتمندی از
 انواع بیمه روستایی

  آوریمیزان تاب
 اقتصادی روستاییان

  میزان پوشش خسارات سیل
 توسط انواع بیمه روستایی

Correlation	۰۲۷/۰  ۰۵۲/۰  ۰۵۹/۰  

Sig.	
ns ٣٢٦/٠ ns ٣٧٧/٠ ns ٢٩٥/٠ 

N	٣١٨ ٢٨٨ ٢٨٨ 
ns: عدم معناداری  
  

  آوری منطقهکل تاب ای برای مقایسه میانگینتک نمونه Tهای توصیفی و نتایج آزمون بررسی آماره) ۸ جدول
Test	Value	=	3 (معیار آزمون)  

  خطای معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین تعداد  لفه / مقادیرؤم
  ۰۳۱/۰  ۵۶۳/۰  ۶۴/۲ ۳۱۸  آوری اقتصادی کل منطقهتاب

 هاتفاوت میانگین  سطح معناداری آزادیدرجه   T  لفه / مقادیرؤم
 -٣٥٧/٠ ٠٠٠/٠ **  ٣١٧  -٣١٥/١١ آوری اقتصادی کل منطقهتاب

  ۰۱/۰: معناداری در سطح **

  
  های عمده اقتصادیدو شاخصهای آزمون فریدمن و ویلکاکسون جهت مقایسه دوبهآماره) ۹ جدول

 سطح معناداری  درجه آزادی  مقدار کای اسکوئر  نوع آزمون
 ٠٠٠/٠**  ٢  ٨٢٦/٢١  فریدمن

ویلکاکسون/ 
  هاشاخص

بیمه و توانایی بازگشت منابع اقتصادی 
جبران خسارات با توجه به شغل،  -خانوار

  میزان درآمد و تنوع منابع مالی

انداز و توانایی بازپرداخت اقساط میزان سرمایه، پس
جبران خسارات با توجه به شغل، میزان درآمد  -وام

  مالیو تنوع منابع 

انداز و توانایی بازپرداخت میزان سرمایه، پس
بیمه و توانایی بازگشت منابع  -اقساط وام

  اقتصادی خانوار

Z  
b٧٦٥/٤-  b ٠٢٢/١- c ٧١٣/٣- 

Sig.	
** ٠٠٠/٠ ns ٠٠٠/٠ ** ٣٠٧/٠ 

 عدم معناداری :ns،    ۰۱/۰**: معناداری در سطح 

  
  آوری اقتصادیتاببندی نهایی سه شاخص عمده رتبه) ۱۰ جدول

هاشاخص   هابندی شاخصرتبه  میانگین رتبه 
  ١٢/٢  وضعیت جبران خسارات سیل با توجه به شغل، میزان درآمد و تنوع منابع مالی خانوار روستایی

  طور مشترکرتبه اّول به
  ٠٥/٢  انداز و توانایی بازپرداخت اقساط وام بانکیوضعیت میزان سرمایه، پس

  رتبه دّوم  ٨٣/١  بیمه و توانایی بازگشت منابع اقتصادی خانوار روستاییوضعیت انواع 

  

  بحث
های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات جهانی، مقایسه نتایج یافته

و همکاران، در  اسمیتاز جمله: مرکز توسعه اقتصادی جوامع، 
طریق دسترسی بهتر و بیشتر به آوری جامعه از بهبود تاب«خصوص 

 و سیلوا، »منابع مختلف مالی، تأمین و تنوع بخشی به منابع
ه آوری اقتصادی بتاب«در توجه ویژه به  شاو و مایثورنهمکاران، 

ی ریز عنوان یک رویکرد استراتژیک و اثرگذار در مدیریت و برنامه

ر د بکیأ و همکاران در خصوص تکاتر ، »مقابله با مخاطرات طبیعی
، »آوریارتباط معنادار بین عناصر اقتصادی جامعه با بهبود تاب«

لی های ماافزایش میزان مشارکت«در خصوص  ویالباتیکا و گوربس
، »آوری و کاهش ریسک سیلعموم جامعه جهت بهبود تاب

همخوانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات 
آوری پایین بودن تاب«مبنی بر  بیرگانیپور نقدیداخلی، از جمله: 

های اقتصادی موثر مندی جوامع از شاخصجامعه به دلیل عدم بهره
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 معنادار بودن رابطه«مبنی بر  رضایی، »در مواجهه با بالیای طبیعی
و همکاران و نیز  مبارکی، »آوری با درآمد کلی خانوارهاتاب

آوری زان تاببودن میپایین«و همکاران در خصوص  عنابستانی
، همخوانی دارد. شایان ذکر است سوای اشتراکات »اقتصادی جامعه

های کمی مربوط به ویژه در یافتهه فوق، نتایج این پژوهش، ب
 و نیز »روستایی -در مقیاس محلی«های اقتصادی مقایسه شاخص

، از وجوه ممیزه آن نسبت به دیگر »تأکید بر نگرش سیستماتیک«
  تحقیقات است.

دهد که خانوارهای های تحقیق نشان میین اساس یافتهبر ا
مرتعی منطقه به سبب غلبه  -ماهوریروستایی ناحیه تپه

انداز کمتر های بخش کشاورزی و کارگری، با درآمد و پسفعالیت
 جنگلی، در معرض-کشاورزی و کوهستانی-اینسبت به نواحی جلگه

تری برخوردار یینآوری پاانواع خسارات مالی سیل بوده و از تاب
که، غالب خسارات مالی ناشی از بروز سیل بیشتر  نحوی هستند. به

در دو بخش مسکن و اراضی کشاورزی است. مضافًا میانگین این 
 ایخسارات در مناطق پایکوهی به مراتب بیشتر از مناطق جلگه

دهد هر چقدر میزان مهارت است. همچنین نتایج تحقیق نشان می
روستاییان ارتقاء یابد، منجر به افزایش توانایی آنان  تخصصی -شغلی

در تنوع بخشی به اقتصاد و منابع درآمدی خانوارهای روستایی 
عالوه ه شود. بآوری آنان میگردیده و متعاقبًا موجب افزایش تاب

عوامل مختلفی نظیر پیگیری شوراها و دهیاری در اخذ وام، عملکرد 
رداخت تسهیالت و نیز توانایی افراد در ها و نهادهای عامل در پبانک

آوری روستاییان تأثیرگذار است. بازپرداخت اقساط آن، در میزان تاب
های گذشته، اما در مقابل، روستاییان از عملکرد بیمه در طی سیل

رضایتمندی چندانی نداشته و معتقدند که میزان پوشش و جبران 
ی روستایی، ناکافی هاخسارات جانی و مالی آن توسط انواع بیمه

 آوری اقتصادیتوان بیان نمود که میانگین تاباست. در مجموع می
  ، ضعیف و شکننده است.٦٤/٢کل جامعه مورد مطالعه با مقدار 

مخاطرات طبیعی در دنیا همواره چالشی اساسی در دستیابی به 
توسعه پایدار جوامع بشری، بالخص توسعه پایدار روستایی است. 

های نیل به پایداری این جوامع، به وسیله الگوهای یوهلذا شناخت ش
ریزی پذیری در مباحث جغرافیا و برنامهمختلف کاهش آسیب

 های ملی هراریذگروستایی وارد شده و جایگاه مناسبی در سیاست
که امروزه، نگرش به موضوع مخاطرات از نحوی کشور باز نموده؛ به

آوری" تمایل ایش تابپذیری" به "افز رویکرد "کاهش آسیب
های علمی مختلف آوری در حوزهچشمگیری دارد. از طرفی، تاب

 حال یک جنبه مشترکدارای پرسپکتیوهای گوناگونی است؛ با این
پذیری به حالت های مفهومی آن، توانایی برگشتدر تمام دیدگاه

نظمی قبل از وقوع سانحه و پاسخگویی مناسب به عوامل تغییر و بی
آوری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید رو، فرآیند تابز ایناست. ا

بر سیل دارای ابعاد مختلفی است که در طی سالیان اخیر تالش 
ی گیر اقتصادی آن با بهره -جای کاهش خسارات مالی گردیده که به

ری آوپذیری و تابپذیری به سمت بهبود انعطافاز تقلیل آسیب
یژه وبه معرض خطر سیل پرداخته شود. های در ساکنان و سکونتگاه

های اخیر در نواحی روستایی حاشیه رودخانه گرگانرود که طی دهه
اند و از متحمل خسارات شدید و متعدد ناشی از بروز سیل بوده

آوری اقتصادی آنها تحت تأثیر حجم باالی خسارات رو میزان تاباین
تخریب مساکن، مالی وارده، به شدت کاهش یافته است. سوای 

ه ک ها و محصوالت کشاورزی و غیره روستاییان منطقه، زمانیزمین
دهد، مدت روی میهای زمانی کوتاهطور مکرر و طی بازه سیل به

 کند که توانایی وپذیر را تهدید میاین خطر اجتماعات محلی آسیب
ظرفیت الزم و کافی برای مقاومت در برابر سیل را نداشته و قدرت 

باق با اثرات مخرب آن سیر نزولی به خود گیرد. این موضوع انط
باعث تخریب، وارد آمدن زیان و بروز اختالل در عملکردهای حیاتی 
اجتماعات محلی حاشیه گرگانرود، بالخص در ابعاد مختلف جوامع 

  گردد.روستایی آن می
  

  گیرینتیجه
پذیری تواند مقیاسی جهت بیان درجه انعطافآوری میتاب
قتصادی ساختار و اجزای جوامع روستایی در برابر مخاطرات ا

های بنیادین تفاوت با توجه بهمحیطی، از جمله سیل باشد. 
های روستایی مختلف حوضه آبخیز گرگانرود از نظر استقرار و مکان

آوری این جوامع در برابر مخاطرات سیل میزان تاب ،ماهیت کارکردی
  نیز متفاوت است. 

  

سپاس فراوان از استاد فرهیخته و بازنشسته، جناب آقای  دانی:تشکر و قدر 
دکتر مجید اونق، به عنوان استاد راهنمای دوم در نگارش رساله دکتری 

  نگارنده دوم مقاله حاضر.
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تأییدیه اخالقی: 
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 

 /عبدالحمید نظری (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی نویسندگان:سهم 
پژوهشگر ؛ محمد میرزاعلی (نویسنده دوم)، )%٤٨( شناسروش

مصطفی طالشی (نویسنده سوم)، )؛ %۲۶کمکی/نگارنده بحث (
  )%۲۶پژوهشگرکمکی/ تحلیلگر (

: این مقاله بخشی از رساله دکترای نگارنده دّوم تحت عنوان منابع مالی
 »آوری روستاهای حوضه آبخیز گرگانرود در مواجهه با سیلسنجش تاب«

و  ترتیب با راهنماییریزی روستایی است که بهدر رشته جغرافیا و برنامه
انجام  نور تهرانمشاوره نگارنده اّول و سّوم در مرکز تحصیالت تکمیلی پیام

  یافته است.
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