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چکیده
نواحی روستایی از اولین مناطق آسیبپذیر در مواجه با مخاطرات طبیعی هستند و در مقابل چنیین خطراتیی بیمیه نیسیتند .ایین
نواحی ،بسته به موقعیت جغرافیایی خود تحتتأثیر مخاطرات طبیعی ویژهای میباشند و به علت فقر شدیدتر و دانش و فنیاوری
محدودتر نسبت به دیگر سکونتگاههای انسانی در برابر خطرات طبیعی آسیب پذیرترند .به همین دلیل استفاده از تمام ظرفیتهای
نواحی روستایی جهت کاستن از میزان آسیبپذیری امری ضروری میبا شد .در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات
ظرفیت سازی در دهستان انجیر آب جهت کاستن از میزان خسارات احتمالی بر اثر زلزله میباشد که بدین منظور از روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه دهستان انجیرآب در شهرستان گرگان میباشد که  4روستای پرجمعیت
این دهستان شامل؛ محمدآباد ،اکبرآباد ،زنگیان و سعدآباد انتخاب و تعداد  200نفر از سرپرستان خانوار بیا اسیتفاده از فرمیول
کوکران انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است .یافتههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آز مون فریدمن و اسپیرمن نشان دهنده ظرفیت باالی دهستان انجیرآب در ابعاد کالبدی -فضیایی و نهیادی و ظرفییت
پایین در بعد اجتماعی -اقتصادی میباشد.
واژهگان کلیدی :توسعه ظرفیتی ،دهستان انجیرآب ،زلزله ،شهرستان گرگان ،نواحی روستایی
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مقدمه
هر ساله مخاطرههای طبیعی با شدت زیادی رخ مینمایند و گاه تمام هست و نیست مردم را از بین میبرند ( Dyke et

 .)al, 2011: 301به طوری که وقوع زلزله همواره تأثیر مخربی بر سکونتگاههای انسانی گذاشته و هزینههاای هنگتتای
را بر جامعهی انسانی وارد سااخته اسات ( .)Pourmohammadi & Mosayebpoor, 2008:122وقاوع بالیاای
طبیعی و پیامدهای ناشی از آنها در جهان و به ویژه مناطق روستایی ،حذف شدنی نیست و همیشه احتماال آن وجاود دارد
( .)Ghafory, 2005: 2چراکه جوامع روستایی و فعالیتهای تولیدی مرتبط با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ باا
محیط طبیعی و نیز داشتن توان محدود در مقابله با این تهدیادات محییای ،از دیربااز بایش از دیگار جواماع در معار
نیروهای مخرب طبیعی قرار داشتهاند ( .)Yodamani, 2000: 5وقتی سانحه طبیعی (زلزله) اتتاق میافتاد ،در منااطق
روستایی آثار جبرانناپذیری را به لحاظ ابعاد محییی ،اجتماعی و اقتصادی بر جای مایگاذارد (.)Parishan, 2011: 2
در نواحی روستایی انسان ارتباط تنگاتنگی با طبیعت دارد؛ به همین سبب انسان روستایی هنگاام مواجهاه باا مخااطرات
طبیعی بیشتر آسیب میپذیرد .اشتغال و معیشت روستاییان تا حد زیادی به زماین ،خاا ،،آب و  ...وابساته اسات .ایان
وابستگی روستاییان را بیشتر در معر خیرات طبیعی قرار میدهد (.)Rajaei, 2003: 221
جهت کاستن از میزان اثرات مخاطرات طبیعی و به خصوص زلزله به مشارکت و استتاده از تماام ظرفیاتهاای موجاود
میباشد .در واقع برای اجتناب از آسیبپذیری های در حال رشد حاصل از زلزله ،شناسایی ظرفیتهاای جامعاه محلای باه
عنوان نقاط قوت موجود در جامعه /منیقه برای طراحی و اجرای پاسخ مناسب به سوانح به منظاور سااخت مسایری امان
برای توسعه پایدار در آینده امری ضروری است ( .)Jigyasu, 2002: 32به عبارت دیگر ،هر جامعه دارای نقااط قاوت و
ضعف یا ظرفیتها و آسیبپذیریهایی است .زمانی که یک بحران در جریان سانحه ایجاد میشود ،ظرفیاتهاای جامعاه
برای پیش افتادن از اثرات آن بسیج میشوند ،پس آسیبپذیریهای جامعه نسبت به ظرفیتهای آنان بسایار قابال توجاه
است ( .)Anderson & Woodrow, 1989-1998: 56بی تردید تحلیل نقش و جایگاه ظرفیتساازی باه منظاور
کاهش تأثیرات مخاطرههای طبیعی  -به ویژه زمین لرزه -شناخت چهار مؤلته اساسی چون در ،متهومی توسعه ،آسایب
پذیری ،شناخت متهوم مخاطره ،در ،متهومی از ظرفیتسازی و نیز شناخت رویکردهاای مادیریت مخااطرات را الزامای
میسازد .اندرسون و وودرا ،توسعه پایدار را فرآیند کاستن از آسیب پذیریها و افزایش ظرفیتهای محلی تعریف کردهاند.
از این رو داشتن آگاهی و دانش در زمینة این حدود و وظایف ،آگاهی از ناوع مخااطرات پایش روی اجتماعاات روساتایی،
نحوة کنترل این مخاطرات و عرصههای تحت تأثیر آن ،نحوة اقدام در مراحل مختلف مدیریت بحران (پیشگیری ،آمادگی،
واکنش و بازسازی) و شیوههای آموزش و اطالع رسانی به مردم روستا و سازماندهی آنها به عنوان اهرمهاایی خودجاوش
در زمان وقوع مخاطرات تا حد زیادی میتواند بر محیط روستا تأثیر بگذارد .ضعف در دانش مدیریت بحاران باین مادیران
محلی ،آسیبهای ناشی از بحرانها و مخاطرات را در مناطق روستایی افزایش میدهد و ازموانع اصلی جلب مشارکتهای
مردمی به شمار میآید .لذا برای کاهش خسارتها و آسیبهای مربوط به بحرانها و بالیا ،آگاه سازی مدیران محلی برای
اقدام در مراحل مختلف بحاران ضارورت دارد ( .)Hansson et al, 2008: 27منااطق روساتایی در برابار مخااطرات
طبیعی و به خصوص زلزله از آسیبپذیری باالیی برخوردارند که این خود به دلیل بافتهای فرسوده ساختمانی در منااطق
مذکور می باشد که جهت کاستن از اثرات این نوع از مخاطرات مشارکت هرچه بیشتر روستاییان را میطلباد .چراکاه یکای
از ظرفیتهای موجود در مناطق مستعد مخاطرات طبیعی استتاده از مشارکت جهات کااهش اثارات ایان ناوع مخااطرات
میباشد .در واقع نماد بارز ظرفیت های یک منیقه به لحاظ کاستن از میزان اثرات مخااطرات طبیعای ،اساتتاده از نیاروی
مشارکتی ساکنان آن منیقه میباشد.
نواحی روستایی از نخستین مناطق آسیبپذیر در مواجهه با مخاطرات طبیعی زلزله هساتند (.)Rezvani, 2011: 20
این مناطق ،با توجه به موقعیات جغرافیاایی و طبیعای شاان تحات تاأثیر مخااطرات طبیعای مانناد زلزلاه قارار دارناد
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( .)Pourtaheri et al, 2011: 30مناطق روستایی به لحاظ شرایط ویژه یکی از مستعدترین مناطق جهت باروز زلزلاه
و آسیبهای جبرانناپذیر جانی و مالی است .بیش از بیست میلیون نتر از ساکنین روستاها در ایران ،در خانههای روساتایی
ساخته شده از مصالح بنایی زندگی میکنند .اکثر قریب به اتتاق این گونه خانهها بدون هیچ گونه تمهیادی بارای تحمال
نیروی جانبی و توسط اهالی ساخته میشود .این سازهها کامالً شکننده و در اثر زلزله آسیبپذیر هساتند و فرصات عکاس
العمل را از ساکنین در زمان زلزلهها سلب مینماید ( .)Tabeshpoor, 2007: 45بحث کلیدی در رابیه با پیامادهای
زلزله درسکونتگاههای روستایی ناامن بودن ساختارهای کالبدی است ( .)Lindell & Prater, 2003: 177براساا
شواهد ،بیشتر کشورهای در حال توسعه ،بهویژه در سکونتگاههای روستایی دارای ساختارهای فیزیکی با خیر خیلی بااال
هستند که عمدتاً در برابرنیروهای لرزهای آسیبپذیر هستند ( .)Blaikie et al, 2005: 168که مایتواناد باه ایجااد
شرایط ناامن منجر شود و کاهش ریسک سوانح از طریق حاذف ایان شارایط نااامن باه حاداقل ممکان خواهاد رساید
(.)Pathirage et al, 2008: 1051
به طور کلی ،ابعاد و شاخصهای موثر بر آسیبپذیری در فضای سکونتگاهی به طور خاص در سکونتگاههاای روساتایی
در چهار بٌعد (فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محییی) دسته بندی میشود .در بخش فیزیکی و اقتصادی میتوان ماواردی
مانند تخریب زیرساختهایی مثل راهها ،خانهها ،خطهای آبرسانی ،گازرسانی ،بارق و از باین رفاتن مناابع کشااورزی و
دامی؛ در بخش اجتماعی تلتات جانی ،تخلیه روستاها ،شیوع بیماری و ایجاد وحشات؛ در بخاش محییای نیاز فرساایش
خا ،،تخریب منابع طبیعی ،پوششگیاهی ،مزارع و جنگلها ،و اختالل در چرخه زیساتمحییای را ناام بارد .بار اساا
معیارهای یاد شده میتوان نتیجه گرفت آسیبپذیرترین اقشار در بین افراد در معر سانحه زلزلاه در منااطق روساتایی،
افرادی هستند که با ریسک باال زندگی میکنند و در برابر پدیده تنشسازی زلزلاه حساسایت زیاادی دارناد و در نهایات،
برای مقابله با زلزله دارای مهارت ،دانش و ساختارهای نامناسبی هستند (.)Jigasu, 2002: 12
با توجه به متتاوت بودن تأثیرات زلزله در جوامع مختلف ،که سیوح آسایب پاذیری آنهاا را متتااوت از یکادیگر نشاان
میدهد ،در نظر گرفتن ظرفیتهای جامعه اهمیت مییابد .ظرفیت جامعه در حقیقت عامل بیرونی نیست بلکاه باا سایوح
توسعه آن مرتبط است .شرایط نامناسب اقتصادی  -اجتماعی از قبیل سیستم ساکونتگاهی ناامنظم ،ضاعف آگااهیهاای
اجتماعی و فنی ،ضعف توانمندیهای اقتصادی ،عدم رعایت ضوابط ساختمانی و نظایر اینهاا مایتواناد منجار باه باروز
مخاطرات و آسیبپذیری مردم شود .بنابراین می توان گتت که ظرفیت محلی ترکیبی از نقاط قوت یاا توانااییهاا و مناابع
موجود در جامعه است که میتواند سیح خیر را کاهش یا ازتأثیرات مخاطرههای طبیعی بکاهاد (.)UN/ISDR, 2007
استتاده از تمام ظرفیتهای جوامع به مثابه نوعی از مدیریت سانحه میباشد .مدیریت سانحه مایتواناد باه چهاار بخاش
پاسخ یا واکنش اضیراری و امداد ،بازیابی و بازسازی ،تختیف و آمادگی دستهبندی شود که این مراحل تحت دو سرفصال
عمده -مدیریت بحران و مدیریت ریسک طبقهبند ی شده است .بنابراین ،چرخه مدیریت سانحه یک فرآیناد بای انتهاا یاا
تالش مداوم برای محدود کردن تأثیرها سوانح است .کاواتا 1مدیریت سانحه را تحت عنوان دو سرفصل عماده محافظات
قبل از سانحه و بازیابی بعد از سانحه دسته بندی کرده است که شامل اجزای فرعای ارزیاابی ریساک ،تختیاف ،آماادگی،
امداد ،نوسازی (توانبخشی) و بازسازی است (.)Kawata, 2001: 65

1. Kawata
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جدول  .1مفهوم سانحه و اجزای آن
خطر سانحه = مخاطره * آسیب پذیری
مخاطره

زلزله

آسیب پذیری
درمعر بودن
درجه در معر بودن محیط
ساخته شده

مستعد بودن
ارتتاع ،تراکم ،مصالح ،نوع سقف ،تعداد
ساختمانها ،عمر ساختمان

ظرفیت سازگاری
برنامهریزی روستایی ،برنامهریزی کاربری
اراضی ،کدهای ساختمانی ،اقدامات حتاظتی

مکان یا موقعیت

دسترسی ،فاصله ،ارتتاع ،شیب ،جهت

برنامه ریزی روستایی ،مکان گزینی مناسب

درصد جمعیتی که در مناطق با
خیر باال زندگی میکنند.

کل جمعیت ،تراکم جمعیت ،توزیع جمعیت
در شب و روز ،سن ،جنس ،رشد جمعیت

طرحهای تخلیه ،دسترسی به اطالعات،
برنامههای آگاهسازی عمومی
Source: Taubenböck et al, 2007

در یک تقسیم بندی کلی ،عناصر اصلی ریسک را میتوان در قالب موقعیت ،ساختارها ،مخاطرات و آسیبپاذیری طبقاه
بندی کرد ( .)Ghafory Ashtyani, 2005: 15بنابراین ،آسایبپاذیری یکای از عناصار کلیادی ریساک مخااطرات
قلمداد میشود .آسیبپذیری در برابر مخاطرات طبیعی در نتیجه ترکیب پیچیدهای از عوامل طبیعای ،اجتمااعی ،سیاسای،
فرهنگی و اقتصادی است که مردم را مجبور میکند در ناواحی باا ریساک بااال زنادگی کنناد ( Kusumasari et al,
 .)2010: 439در این راستا چرخه مدیریت مخاطرات مجموعهای از وقایعی است که همراه هر رخداد مخااطرات آاااز و
متوقف میشود .مجموعه پیوستهای از وقایع که از طریق ارتباطاات درونای باا یکادیگر مارتبط مایشاوند .در واقاع اگار
مخاطرات به عنوان وقایع شدیدی نه چندان طوالنی مشاهده شده تلقی شود که توسط نیروهای طبیعی خلق میشوند ،در
آن صورت در دستیابی به زیست ایمن و با آرامش و ثبات توسعه ،نمیتوان مسئله را حلشده عنوان کرد از این روست کاه
این دیدگاه در حال تغییر به رهیافات هاای مادیریت مخااطرات در جهات احیااا و یاا پاارادایمهاای مادیریت ساریع باه
پارادایمهای کاهش مخاطرات میباشد در این پارادایم حوادث ،آسیبپذیری و ظرفیتهای مردمی و جوامع محلی باا در،
پیچیدگی ریسک در خصوص مخاطرات ،درصدد مدیریت و کاهش مخاطرات و آسیبپذیری و افزایش ظرفیاتهاا اسات.
در این راستا تشخیص نقش مرکزی جوامع محلی در مدیریت مخاطرات ضاروری باوده تاا فعالیاتهاای مادیریت بالیاا،
درجهت تمرکز برای واکنش فوری ،توانبخشی و تجدید ساختارها برای آمادگی ،کااهش و پیشاگیری پیامادها تغییار پیادا
کنند (.)Ishak, 2004: 47-48
در راهبرد یا استراتژی کاهش تأثیرات مخاطرات" ،ظرفیتسازی" به مثابه تالشی هادفدار بارای ارتقاای مهاارتهاای
انسانی و زیرساخت های اجتماعی در داخل هر جامعه با هدف کاهش سیح خارد مخااطرات طبیعای تعریاف شاده اسات.
بنابراین به طور کلی میتوان گتت که ظرفیتسازی دربرگیرنده توسعه نهادی ،مالی ،سیاسی و سایر منابع از قبیل فنااوری
(تکنولوژی) در بخشهای مختلف جامعه است ( .)Bethke et al, 1997برنامه توسعه ملال متحاد ،توساعه ظرفیتای را
فرآیندی می داند که از طریق آن افراد ،نهادها و جوامع تواناییهای (فردی و جمعی) خود را بارای اجارای کارکردهاا ،حال
مسئله و تدوین و دستیابی به اهداف توسعه به کار میگیرند ( .)UNDP, 1997: 3استراتژی کاهش اثرات ساوانح ملال
متحد "توسعه ظرفیتی" را تالشی هدفدار برای ارتقای مهارتهای انسانی یاا زیرسااختهاای اجتمااعی در داخال یاک
جامعه محلی یا سازمان در راستای کاهش سیح خیرات ناشی از مخاطرات تعریف میکند (.)UN/ISDR, 2007: 12
مهمترین رویکرد درظرفیتسازی جوامع به منظور پایداری دربرابر مخاطرات طبیعی ،رویکرد مشارکتی این جوامع میباشاد
که به مثابه استتاده از تمام ظرفیت یک جامعه تلقی میشود.
تعاریف زیادی در مورد مادیریت ریساک وجاود دارد .اماا طباق تعریاف رایتاا ( ،)1982مادیریت ریساک عبارتسات از:
شناسایی ،تخمین و ارزیابی ،آگااهی بخشای ،سانجش میازان ریساک و کنتارل آن همچاون پیشاگیری ،خنثایساازی و
جلوگیری از ایجاد نابسامانی (.)Anderson, 2001: 1
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()Source: Jigyasu, 2002: 13

مدیریت ریسک به دلیل فراهم کردن در ،عمیقی از ریسکهای بالقوه و نتاایج ناامیلوب آن ،پیشاگیری از ریساک را
ارتقاا میبخشد ،تصمیمگیری را تقویت میکند ،و به تعیین الویتها و تقسیم منابع کمک میکند ( Zvaigzne, 2005:
 .)2مهمترین اهداف مدیریت ریسک به طور اعم ،طراحی و ایجاد شرایط مناسب برای کاهش تلتات انساانی و محافظات
از داراییهاست ( .)Amiri & Tabatabaei, 2008: 1یکی از مهمترین چارچوبهای به کار رفتاه در ماورد مادیریت
ریسک زلزله در مناطق روستایی ،چارچوب پیشنهادی سازمان ملل اسات کاه در آن ارتبااط مادیریت ریساک مخااطرات
روساتایی و توساعه پایادار میاابق شاکل ( )3مشاخص شاده اسات ( Pourtaheri, 2011:123 auoted from
.)UN/ISDR, 2005: 16

شکل  .2ارتباط مدیریت ریسک مخاطرات روستایی و توسعه پایدار

()Source: Jigyasu, 2002: 13
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چارچوب فوق ضمن توجه به ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی ،کاهش آسیبپذیری در برابر ریسک زلزله را در کاانون
توجهات خود قرار داده است .از این روی ،توجه به عوامل مؤثر در بروز خیر ،انجام اقداماتی همچاون شناساایی و ارزیاابی
خیر ،باالبردن آگاهی جوامع ،مهارت ،توسعه دانش ،مشارکت ،بهبود محیط فیزیکی به منظاور افازایش ظرفیات تحمال و
توجه به تعهدات سیاسی بعنوان عناصر اصلی درکاهش ریسک پیشنهاد شده است (.)Pourtaheri, 2011: 214-215
شایان ذکر است که برنامهریزی برای مخاطرات طبیعی یکی از ارکان برنامهریزیهای سکونتگاهی اسات .لکان در االاب
میالعات و اقدامات توجه اصلی به شهر و عوامل فیزیکی و محیط انسانساخت به ویژه مسکن معیوف بوده و روساتاها و
عوامل اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیری چندان مورد توجه قارار نگرفتاه اسات ( .)Amirahmadi,1992:123بارای
پایداری نظام سکونتگاههای روستایی ،برنامهسازان و متولیان امر از رسالت سنگینی برخوردارند؛ به طوری که تاکنون نیز
وقوع زلزله تدابیری هر چند مقیعی را از سوی دولتمردان برانگیخته است .اما بنا به گستردگی پیامدهای این بلیه و آثار
مخرب آن ضرورت مینماید که برنامهریزیهای بنیادین توسعهای و اقتصادی برای مقابله و چاارهساازی آن در دساتور
کار قرار گیرد ( .)Adib, 2006: 405تاکنون در مورد مواجهه با برنامهریزی سوانح طبیعای مخصوصااً زلزلاه در منیقاه
مورد میالعه ،کار تحقیقی کمتر صورت گرفته است .لیکن در خصوص موضوع سیل منابع مختلف داخلی و خاارجی وجاود
دارد که در زیر به اختصار به بعضی از آنها به طورکلی اشاره میشود ،که برای پیشبرد بهترکار ازآنها استتاده شده است:
بهرامی ( ،)1387در پژوهشی به تحلیل آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی اساتان کردساتان در برابار زلزلاه پرداختاه
است .نتابج بهدست آمده از وضعیت ساختمانهای روستایی ومیزان مقاومت آنها در برابر زلزله نشان داد که  98/4درصاد
از سکونتگاههای روستایی استان کردستان فاقد امکانات ضد زلزله میباشند .عینالی و جعتری ( ،)1388در پژوهشی تحات
عنوان " مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی با تأکید بر مشارکت روستاییان در دهستان خرارود شهرستان خدابناده"،
به بررسی مشارکت روستاییان در مراحل سه گانه مدیریت سانحه زلزله (قبل ،حین و بعاد) پرداختاهاناد .در نهایات نتاایج
نشان داد که افراد جامعه بیشترین میزان مشارکت را در مؤلتههای نهادی و کمترین میزان را در بعد اقتصادی داشتهاند.
پورطاهری و همکاران ( ،)1389در پژوهشی به نقش ظرفیتسازی در کاهش تأثیرات مخاطرات زلزله در مناطق روساتایی
با استتاده از روشهای کمی در مناطق زلزلهزده خدابنده پرداختهاند .در پژوهش مذکور با اندازه گیری میزان ظرفیتهاای
اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد میالعه به منظور مقابله باا تاأثیرات مخااطره زلزلاه و تبیاین
عملی نقش ظرفیتسازی و یا تقویت ظرفیتهای موجود با هدف کاهش تأثیرات زماین لارزه در منیقاه روساتایی انجاام
گرفته و برای دستیابی به اهداف تحقیق ،از روشهای اسنادی و میدانی با تأکید بر تکمیل پرسشنامه از 321نتار در 37
روستا استتاده شده است .در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیتهای موجود در منیقه روستایی مورد میالعاه بارای
کاستن از تأثیرات و آسیبپذیری خیر زمینلرزه کافی نمیباشد .همچنین در پژوهشی دیگار قاسامی ویاری و همکااران
( ،) 1393به بررسی نقش توسعه ظرفیتی در مادیریت کااهش خیار زلزلاه در منااطق روساتایی در دهساتان سانبلآبااد
شهرستان ابهر با استتاده از دو روش اسنادی و میدانی و روش تحقیق توصیتی -تحلیلی اقدام کردهاند و نتایج تحقیاق از
کافی بودن ظرفیتهای موجود در منیقه روستایی مورد میالعه برای کاستن از تأثیرات و آسیب پذیری خیر زماین لارزه
حکایت دارد .ظتری و ویسی ( ،)1390در پژوهشی به واکاوی عوامل مؤثر بر جلب مشاارکت مردمای باه منظاور کااهش
ریسک سوانح طبیعی شهرستان اسالمشهر پرداخته ،به طوری که پژوهش ماذکور از ناوع پیمایشای و از ساری تحقیقاات
همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تعداد  400نتر از مردم شهر اسالمشهر از توابع استان تهران ،تشکیل دادهاناد .نتاایج
بهدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رابیه آماری معناداری را میان متغیرهای مستقل مانناد میازان همادلی
اجتماعی ،احسا ناتوانی و بی قدرتی فرد ،کنش عقالنی ،سیح آگاهی و اطالع فرد از وقاوع حادثاه و پایگااه اجتمااعی-
اقتصادی با متغیر وابسته مشارکت در کاهش خیرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است .تحلیل رگرسایون چناد متغیاره و
تحلیل مسیر انجام گرفته حاکی از آن است که مجموعه متغیرهای میزان همدلی اجتماعی ،پایگااه اجتمااعی -اقتصاادی،
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کنش عقالنی ،احسا ناتوانی و بی قدرتی فرد و سیح آگاهی و اطالع فرد از احتمال وقوع حادثه ،تأثیر آماری معنااداری
بر متغیر وابسته مشارکت در کاهش خیر سوانح طبیعی داشتهاند .پورطاهری و همکااران ( ،)1390در پژوهشای باا عناوان
"سنجش و ارزیابی مؤلتههای مبنایی مدیریت ریسک زلزله" در مناطق روستایی شهرستان قزوین در ارزیاابی مؤلتاههاای
اساسی مدیریت ریسک ،یعنی آگاهی ،دانش ،آموزش ،مشارکت ،توانمندی نهادی ،تحملپذیری محییی میباشند .لاذا باا
استتاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای  386نتر از سرپرستان خانوار روستایی را در سیح  29مورد بررسای قارار داده و در
نهایت به این نتیجه رسیدند که ،تمامی مؤلتههای اساسی مدیریت ریسک در سیح پایین بودهاند .حیدریسااربان (،)1393
در پژوه شی به تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی دهستان ازومدل شمالی از توابع شهرستان ورزقان باا اساتتاده
از تحلیل عاملی پرداخته و نتایج حاکی از آنست که ،مهمترین اثرات وقوع زلزله در منیقه مورد میالعه شامل چهاار مؤلتاه
(اقتصادی -معیشتی ،اجتماعی  -خویشاوندی ،روانشناختی -فردی و کالبدی -محییی) است که مقدار واریانس تجمعای
تبیین شده توسط این چهار عامل  79/29میباشد .پورطاهری و همکاران ( ،)1393طی پژوهشی به ارزیاابی و رتباهبنادی
آسیبپذیری فیزیکی سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) با استتاده از مدل تصامیمگیاری کاوپرا
در روستاهای دهستان چاالن چوالن شهرستان درود پرداخته و در نهایت نتایج نشان داد که روستاهای باباپشامان ،دوسار
و گاراژ به ترتیب بیشترین آسیبپذیری و روستاهای حشمتآباد ،بهزادآباد و احمد آباد کمترین آسایب پاذیری را در زلزلاه
سال  1385دشت سیالخور استان لرستان داشتهاند.
بتکه و همکاران ( ،)1997معیارهایی چون تواناییهای معین و تجارب مدیریتی در سیوح محلی را هام ساو باا افازایش
ظرفیتها برای کاستن از خیر در مخاطرهها مورد توجه قرار دادهاند .این بدان معناست که تالشهاای ظرفیاتساازی باه
کاستن از آسیبپذیری جوامع محلی کمک خواهد کرد .ایان نگارش باه ظرفیاتساازی ،آن را باه عناوان ناوعی راهبارد
(استراتژی) ضروری و کارآمد برای کاهش خیر جامعه محلای میارح مایکناد ( .)Bethke et al, 1997پریماگوپااالن
( ،)2001در مقالهای با عنوان "عکسالعمل در برابر زلزله ،مشارکتهای مردمی در بازسازی" ،باه بررسای مشاارکتهاای
زنان در بازسازی مناطق زلزلهزده گجرات هند پرداخت و به این نتیجه رسید که زنان گروههاایی بارای ایجااد درآمادزایی،
یافتن امکاناتی برای کارکردن با یکدیگر ،و کسب پول و شغل تشکیل دادند و با شروع برنامه بازسازی برنامههای تساهیل
کننده انجمن ،گروههاای زناان نقاش تعیاین کنناده ای را در اصاالح و تقویات برناماه بعاد از زلزلاه بار عهاده گرفتناد
( ،)2004( Jigyasu & Thomas Cooper .)Gopalan, 2001در پژوهشای باا عناوان "بازساازی پایادار بعاد از
مخاطرات از طریق مدیریت ریسک یکپارچه؛ نمونه اجتماعات روستاهای جنوب آسایا" ،باا تعریاف مخااطرات و مادیریت
مخاطرات بر فرآیند کاهش آسیبپذیری به عنوان کلید اساسی درمدیریت ریساک تأکیاد داشاتند و از رفاع چاالشهاایی
همچون کمبود مواد و منابع زمین ،مهارت و توانایی کم ،آموزش و دانش پایین ،آگااهی اناد ،و عادم تعاادل اجتمااعی-
اقتصادی و جز اینها عنوان مؤلتههای اساسی درکاهش آسیبپذیری یاد میکنناد (.)Pourtaheri et al, 2011: 120
آندرسون ،)2006( 1فرصت های اجتماعی زلزله را در مناطق روستایی در مواردی مانند تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقاای
همدلی و همدردی بین روستاییان ،کاهش تمایالت اجتماعی ،افزایش احساا نیااز و همیااری و دیگار یااری مایداناد
) .)Heidarisarban, 2014: 46میماکی و شاو ،)2007( 2در مقالهای با عنوان " ارتقاای آماادگی در برابار ساوانح باا
سرمایه اجتماعی و ظرفیت محلی" در منیقه روستایی کوچی در ژاپن ،عالوه بر تعریف عوامال ماوثر باا اساتتاده از روش
میدانی به این نتیجه رسیدند که ا ین منیقه با توجه به نوع روابط اجتمااعی ،رهباری محلای ،سیساتم نهاادی و  ...نقاش
مهمی در آمادهسازی جامعه محلی در برابر سوانح طبیعی دارد ( .)Aliyani et al, 2014: 405باور فاورد ،)2012( 3در
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مقالهای با عنوان مقابله با سوانح طبیعی؛ در ،و واکنشهای اجتماعی سااکنان باه بررسای و میالعاه تصاورات ماردم از
مخاطرات طبیعی و همچنین واکنشهایی که مردم به صورت خودجوش در برابر این مخاطرات از خاود نشاان مایدهناد،
پرداخته شده است .لذا در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیتساازی روساتاییان در راساتای کااهش
ریسک مخاطرات زلزله در دهستان انجیرآب شهرستان گرگان میباشد .جهات بررسای نقاش ظرفیاتساازی در راساتای
کاهش اثرات مخاطرات طبیعی زلزله از پرسش های بنیادین زیر استتاده شده است:
 آیا ظرفیت های موجود در محدوده مورد میالعه برای کاستن از میزان تأثیرات زلزله در وضعیت مناسبی قرار دارد؟ آیا در بین ظرفیت های موجود جهت کاستن از اثرات زلزله ،ظرفیت کالبدی از زمیناه بیشاتری جهات توساعه برخاورداراست؟
 -با توجه به هدف پژوهش آیا انجام ظرفیت سازی باعث کاهش اثرات زلزله در منیقه مورد میالعه شده است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیتی  -تحلیلی و پیمایش میدانی میباشد .در آاااز پاس از طارح و شناساایی دقیاق مساأله و
بازدید مقدماتی ،میالعات سازمانیافتهای به منظور تهیه ادبیات و مبانی تئوریک به صورت کتابخانهای انجام گرفتاه اسات
و در مرحله میالعه میدانی با استتاده از ابزارهای مورد نیاز تحقیق (پرسشنامه محققساخته) به جمعآوری دادههاای ماورد
نیاز پرداخته شده است .جامعه مورد میالعه در این پژوهش دهستان انجیرآب در شهرستان گرگان با جمعیات  26567نتار
( 5761خانوار) میباشند که با استتاده از روش کوکران تعداد  200نتر از ساکنان ایان دهساتان از  4روساتای محمادآباد،
زنگیان ،کریمآباد و سعدآباد به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده باین آنهاا توزیاع شاده اسات.
روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه محقق ساخته) از طریق محاسبه آلتای کرونباخ سیح اطمینان  80درصد را نشان میدهاد،
جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با استتاده از روشهای آماری در محیط نارم افازار  SPSSو آزماونهاای
مورد نیاز صورت گرفته است.

محدوده مورد مطالعه
انجیرآب ،دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان که در شمال این شهرستان واقع شاده اسات جمعیات
این دهستان براسا سرشماری سال  1390برابار  26567نتار ( 5761خاانوار) باوده اسات .دهساتان انجیار آب از نظار
اقتصادی و کشاورزی یکی از مناسب ترین روستاهای استان میباشد .این دهستان به دلیل نزدیکی به شاهر و همجاواری
با راه آهن و همچنین دارا بودن زمینهای کشاورزی حاصل خیز ،دارای بستر مناسابی بارای اقتصااد خصوصااً در بخاش
کشاورزی است .درحال حاضر نیز دهستان انجیر آب به عنوان یک از قیبهای مهم کشاورزی و دامپروری استان میارح
است .تمرکز لرزه خیزی در شمال گرگان نشان از یک روند لرزه خیازی اسات ایان روناد دارای امتادادی تقریباا شامالی
جنوبی است با توجه به عمق و رویداد زلزلههایی با ژرفای تقریبی  30کیلومتر در این ناحیاه مایتاوان اظهاار نماود یاک
سیستم گسلی احتمالی پنهان درراستای این روند وجود دارد که دهستان انجیرآب نیز در این ناحیه واقع شده اسات .شاکل
( )3نشان دهنده موقعیت جغرافیایی دهستان انجیرآب در کشور ایران و استان گلستان میباشد.
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شکل  .3معرفی محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
جهت بررسی سوالهای تحقیق و همچنین دستیابی به اهداف تحقیق از آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک درنرمافازار
تحلیل آماری  SPSSاستتاده شده است .در واقع جهت بررسی میزان ظرفیت محدوده مورد میالعاه در  3بعاد کالبادی -
فضایی ،اقتصادی  -اجتماعی و نهادی جهت کاستن ازمیزان اثرات مخاطرات طبیعی زلزله از آزمونهای؛ Tتک نموناهای،
فریدمن ،کروسکال والیس و اسپیرمن استتاده شده است .فراوانی و میانگین پاسخگویان در 3بُعد ماذکور باه شارح زیار
میباشد.

 بعد کالبدی -فضاییبررسی در زمینه شاخصهای کالبدی -فضایی نشان میدهد که بیشترین فراوانی برای گویه میزان اعتماد به منزل خاود
از نظر معماری و مهندسی با میانگین  3/28و گویه موافق بودن با سخت گیریهاا در اجارای سااخت و سااز مناازل باا
میانگین  3/16کمترین ارزشگذاری را به خود اختصاص داده است (جدول .)1
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جدول  .2فروانی و میانگین پاسخگویان در ابعاد کالبدی -فضایی
گویه
ساخت منازل روستا بر طبق ضوابط طرح هادی روستایی
مقاوم بودن بناهای روستا از نظر مصالح ساختمانی
استتاده از سیستم های هشداردهنده در هنگام وقوع زلزله در منزل خود
اعتماد به منزل خود از نظر معماری و مهندسی
استتاده از تجربه زلزله های قبلی در ساخت منازل و استتاده از مصالح میلوب
استتاده از روش های جدید در ساخت منازل (آرماتور و شناژ ،پی ریزی
مقاوم بودن م نازل همجوار از نظر مصالح ساختمانی و اصول معماری جدید
در اختیار داشتن اطالعات مربوط به موقعیت گسلها و نقشه های آن
توجه به کاربری اراضی طبق طرحهادی روستایی جهت ساخت و ساز
موقعیت قرارگیری روستا با توجه به ویژگیهای جغرافیاایی در سایح آسایب
پذیری مساکن
توانایی کمک به بازسازی زیرساختهای روستایی هنگام وقوع زلزله
دسترسی داشتن به راههای ارتباطی خارج از روستا
دسترسی داشتن به خدمات بهداشتی و درمانی هنگام وقوع زلزله
ساختن منازل یکسان طبق نقشههای بنیاد مسکن
وجود دفاتر مهندسی ساخت و ساز در روستا
موافق با سخت گیریها در اجرای ساخت و ساز منازل

خیلی
کم
8
4
6
3
7
4
7
8
8

خیلی
زیاد
23
16
16
20
19
17
23
20
21

زیاد

متوسط

کم

3/27
3/18
3/17
3/28
3/19
3/21
3/26
3/22
3/19

62
56
56
63
56
56
60
60
54

69
80
80
74
76
84
71
72
76

38
44
42
40
42
39
39
40
41

24

57

71

38

10

3/23

25
23
21
22
23
21

56
60
58
55
60
51

70
69
70
75
68
75

40
39
42
39
40
45

9
9
9
9
9
8

3/24
3/24
3/20
3/21
3/24
3/16

میانگین

رتبه
بندی
2
10
11
1
9
7
3
6
9
5
4
4
8
7
4
12

 بعد اجتماعی و اقتصادیبررسی در زمینه شاخصهای اجتماعی -اقتصادی نشان میدهد که بیشترین فراوانای بارای گویاه میازان کماک ماالی
دولت در بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان با میانگین  3/21و گویه وجود تجهیزات مناساب و کارآماد محلای در
ساعات اولیه وقوع حادثه با میانگین  2/65کمترین ارزشگذاری را به خود اختصاص داده است.
جدول  .3فروانی و میانگین پاسخگویان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی
گویه
کمک مالی دولت در بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان
آسیب پذیر بودن بیشتر افراد روستا با اقتصاد ضعیف تر در هنگام زلزله
بیمه بودن ساخت و سازها و اماکن و منازل روستایی
اعیای وامهای بانکی جهت تعمیر و ساخت منازل با مقاومت باال
مناسب بودن درآمد روستاییان جهت ساخت منازل با اصول مهندسی و جدید
آمادگی همکاری مردم روستا در جهت کاهش آسیب پذیری هنگام وقوع زلزله
مشورت با افراد خبره محلی در راستای کاهش آسیب پذیری هنگام زلزله
مشورت با افراد مهاجر بازگشته از شهر در ساخت و سازهای مقاوم
برگزاری دورههای آموزشی امداد و نجات در روستا
وجود گروههای داوطلب در روستا جهت کمک رسانی هنگام وقوع زلزله
میزان آگاهی روستاییان در برخورد با افراد زلزله زده
اطالع رسانی عمومی به روستاییان جهت برخورد با صحنه حادثه
وجود رابیه اقتصادی روستا با روستاهای همجوار و مراکز شهری و نقش آن
در بهبود الگوهای ساخت مسکن
اختصاص قسمت زیادی از درآمد روستاییان به مقاوم سازی منازل
داشتن انگیزه الزم و کافی برای مشارکت در ساخت و سازهای روستایی
وجود تجهیزات مناسب و کارآمد محلی در ساعات اولیه وقوع حادثه

خیلی
زیاد
53
32
18
20
24
51
24
24
29
39
14
17

زیاد

متوسط

کم

27
28
27
26
33
31
31
43
28
28
31
27

52
51
60
59
60
49
56
63
58
50
58
62

45
60
62
64
55
40
56
49
56
56
70
63

خیلی

میانگین

رتبه
بندی
1
5
10
8
7
2
6
3
6
4
10
9

کم
23
29
33
31
28
29
30
21
29
27
27
31

3/21
2/87
2/67
2/70
2/85
3/17
2/86
3/00
2/86
2/98
2/67
2/68

34

28

63

50

25

2/98

4

21
13
13

29
35
29

72
57
63

55
66
66

23
29
29

2/85
2/68
2/65

7
9
11
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 بعد نهادیبررسی در زمینه شاخص نهادی نشان میدهد که بیشترین فراوانی بارای گویاه تصامیمات مناساب شاورای اساالمی و
دهیار در مباحث مقاوم سازی برای پیشگیری از خیرات زلزله با میاانگین  3/28و گویاه وجاود شاورای فنای متشاکل از
دهیار ،شورای اسالمی و معماران محلی برای نظارت بر ساخت و سازها در کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله با میاانگین
 2/60کمترین ارزشگذاری را به خود اختصاص داده است.
جدول  .4فروانی و میانگین پاسخگویان در بُعد نهادی
گویه
دسترسی به اطالعات متید در رابیه با مدیریت کاهش اثرات زلزله
همکاری مردم روستا در امور عمومی مربوط به روستا
ارایه خدمات مدیریتی از زلزله توسط نهادهای روستایی نظیر دهیاری و
شورای روستا
ارایه خدمات پیشگیرانه از خسارات احتمالی در هنگام وقوع زلزله توسط
نهادهای روستایی
همکاری نهادهای محلی در مقاوم سازی اماکن و منازل روستایی
وجود شورای فنی متشکل از دهیار ،شورای اسالمی و معمااران محلای
برای نظارت بر ساخت و سازها در کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله
ارایه کمکهای امداد و نجات ،کمک رسانی ،کمکهای فنی و بازسازی
و ...برای کاستن از اثرات زلزله در روستا توسط نهادهای روستایی
تصمیمات مناسب شورای اسالمی و دهیار در مباحث مقاوم سازی برای
پیشگیری از خیرات زلزله
ایجاد مکانهای امن برای زلزله توسط نهادهای روستایی
هدایت ،رهبری و نظارت شورای اسالمی و دهیاری در اتخاذ روشهایی
برای واکنش به زلزله

خیلی
کم
21
6

خیلی
زیاد
14
16

زیاد

متوسط

کم

2/83
3/17

41
56

64
80

60
42

14

39

72

53

22

2/85

5

8

32

75

60

25

2/69

8

10

33

64

68

25

2/67

7

10

31

61

65

33

2/60

10

23

60

71

39

7

3/26

2

20

63

74

40

3

3/28

1

17

46

65

52

20

2/94

4

8

33

64

64

31

2/61

9

میانگین

رتبه
بندی
6
3

در این پژوهش ظرفیت عددی میلوب برای مقابله با اثرات زلزله عدد ( 3ح د میالوب) در نظر گرفته شده است .جدول
( )4نشان دهنده معناداری تتاوت ظرفیتهای گروه نمونه بر اسا تتاوت از حد میلوب با استتاده از آزمون  Tتک
نمونهای میباشد .همان طور که مشاهده میشود ،بین میانگینهای به دست آمده برای سه بُعد کالبدی  -فضایی،
اقتصادی -اجتماعی و نهادی تتاوت معناداری حاصل شده است .تحلیل میانگین عددی حاصل از ظرفیتها نشان دهنده
باالبودن ظرفیت در دو بُعد کالبدی  -فضایی و نهادی و پایین بودن ظرفیت در بُعد اقتصادی  -اجتماعی در جهت کاستن
از میزان اثرات زلزله میباشد .در واقع میتوان ادعا نمود که در بُعد کالبدی -فضایی و بُعد نهادی دهستان انجیرآب دارای
ظرفیت بیشتری جهت کاستن از میزان اثرات زلزله است و باالعکس در بُعد اقتصادی  -اجتماعی دهستان مذکور دارای
ظرفیت کمتری جهت توسعه میباشد.
جدول  .5معناداری تفاوت ظرفیتهای موجود براساس تفاوت از حد مطلوب
مؤلفهها

میانگین

کالبدی  -فضایی
اقتصادی -اجتماعی
نهادی

3/33
2/25
3/10

آماره
آزمونt

درجه
آزادی

سطح
معناداری

**0.000
220
17/134
**
0.000
220
-23/546
**
0.000
220
11/375
میلوبیت عددی ظرفیت3 :
%1
** معناداری در سیح

تفاوت از
حد مطلوب
0/220
0/350
0/280

سطح اطمینان  95درصد
باالتر
پایینتر
0/200
0/267
0/312
0/390
0/241
0/303
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در ادامه بر اسا آزمون ناپارامتریک فریدمن ،در بین میانگینهای به دست آمده ،ظرفیت کالبادی  -فضاایی بیشاترین
میانگین و ظرفیت اقتصادی -اجتماعی کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است .بعد کالبدی  -فضایی باا میاانگین
 3/33دارای بیشترین ظرفیت و بعد اقتصادی  -اجتماعی با میانگین  2/25کمتارین ظرفیات را جهات کاساتن از میازان
اثرات زلزله دارا میباشند.
جدول  .6معناداری تفاوت میانگین رتبهای ظرفیتهای خانوارهای نمونه بر اساس آزمون ناپارامتریک فریدمن
مؤلفهها

تعداد

میانگین عددی

میانگین رتبهای فریدمن

کالبدی  -فضایی
اقتصادی -اجتماعی
نهادی
کای دو
درجه آزادی
سیح معناداری

200
200
200

3/33
2/25
3/10

3/21
1/34
2/85
50/006
2
** 0/000

** معناداری در سیح

 1درصد

همچنین باید اذعان نمودکه با توجه به میانگینهای به دست آمده از طریق آزمون فریدمن ،در زمینه وجود ظرفیتهاای
الزم در دهستان انجیرآب جهت کاستن از میزان اثرات زلزله ،قابل قبول مای باشاد .در ایان خصاوص ،در رابیاه باا بعاد
کالبدی  -فضایی و بعد نهادی با توجه به میانگین میلوب (که این دو بعد از میاانگین میلاوب بااالتر مایباشاد) فرضایه
اثبات میشود .اطالعات مندرج در جدول ( )7نشان دهنده وجود همبستگی بین ابعاد  3گاناه مایباشاد .باه گوناهای کاه
ضریب معناداری به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن معناداری در سیح  1درصد را نشان میدهد .در واقع نشاان
دهنده رابیه بسیار باالی بین ابعاد  3گانه میباشد به گونهای که با افزایش ظرفیت یک بُعاد ،بُعاد دیگار نیاز افازایش و
بالعکس با کاهش ظرفیت یک بُعد ،ظرفیت بُعد دیگر نیز کاهش می یابد.
جدول  .7بررسی همبستگی ظرفیتهای موجود در نمونه مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
مؤلفهها
کالبدی  -فضایی
اقتصادی  -اجتماعی
نهادی

کالبدی  -فضایی

اقتصادی  -اجتماعی

نهادی

0.300
**0.002
1/000
0.285
**0.004

0.389
**0.000
0.285
**0.004
1/000
-

1/000
ضریب همبستگی
سیح معناداری
0.300
ضریب همبستگی
**
0.002
سیح معناداری
0.389
ضریب همبستگی
**0.000
سیح معناداری
 200نتر سرپرست خانوار
تعداد نمونه
 1درصد
** معناداری در سیح

در ادامه از آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه ظرفیت روستاهای مورد میالعه (زنگیان ،ساعدآباد ،محمادآباد و کاریم
آباد) در راستای کاهش ریسک م خاطرات طبیعی (از نوع زلزله) استتاده شده است .اطالعات منادرج در جادول ( )8نشاان
دهنده عدم تتاوت معنادار بین  4روستای مورد میالعه در سه بعد کالبدی  -فضایی ،نهادی و اقتصادی اجتماعی میباشاد
به گونهای که ضریب معناداری به دست آمده عدم معناداری را نشان میدهد .در واقاع باین روساتاهای ماورد میالعاه در
دهستان انجیرآباد از نظر شاخصهای کالبدی  -فضایی ،نهادی و اقتصادی اجتماعی تتاوتی وجود نادارد و تمامااد در یاک
سیح میباشند.
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جدول  .8مقای سه ظرفیت روستاهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون کروسکال والیس
ردیف
1

2

3

ضریب معناداری

درجه

مؤلفه

sig

کالبدی -فضایی

0.585NS

3

اقتصادی -اجتماعی

0.527NS

3

نهادی

0.553NS

3

آزادی

نواحی

میانگین رتبه

زنگیان

3/43

سعدآباد

3/12

محمدآباد

3/41

کریم آباد

3/38

زنگیان

2/09

سعدآباد

2/33

محمدآباد

2/19

کریم آباد

2/38

زنگیان

3/01

سعدآباد

3/27

محمدآباد

2/92

کریم آباد

3/15

 NSعدم معناداری

همان طور که مشاهده میشود میانگینهای به دست آمده از  3بعد در  4روستای مورد میالعه ،عدم تتاوت معنادار را
نشان میدهد که خود گویای یکسان بودن  3بعد میالعاتی در  4روستای مورد میالعه است .در واقع ظیرفیت روستاهای
مورد میالعه در برابر خیر زلزله در یک سیح میباشد .در نهایت باید اذعان نمود که دهستان مورد میالعه یعنی دهستان
انجیرآب دارای ظرفیت باالیی جهت توسعه و کاستن از میزان آسیب پذیریها در مواقع رخداد زلزله میباشد .در واقع
دهستان مذکور به جهت نزدیکی به شهر گرگان و استتاده از الگوهای مقاوم سازی مساکن و ابنیه شهری از شهر مذکور و
همچنین ترویج فرهنگ مشارکت در امور مربوط به روستا دارای زمینه ای مساعد جهت کاستن از میزان اثرات زلزله
برخوردار میباشد .ازسوی دیگر به دلیل پایین بودن سیح درآمد روستاییان دهستان انجیرآب ،افراد ساکن در این روستاها
قادر به سرمایهگذاری بیشتر جهت پیشگیری از خسارات احتمالی نمی باشند .با توجه به میالعات میدانی صورت گرفته در
این پژوهش ،کمک های مالی دولت نیز جهت مقاوم سازی ابنیه و سایر اقدامات به اندازه کافی نبوده است .هرچند که در
سالهای اخیر دولت با اعیای وامهای با سود کم و بازپرداخت طوالنی مدت کمکهایی در این زمینه داشته است .در
رابیه با مساعدت های نهادی روستایی نظیر شورای روستا و دهیاری نیز باید ادعا نمود که این گونه نهادها تالشهایی در
این زمینه انجام داده اند که به صورت مقیعی دارای اثراتی هرچند جزئی اما تأثیرگذار بوده است .امید است که پژوهش
حاضر گامی هرچند کوچک در جهت شناخت و توسعه ظرفیت های الزم برای کاستن از میزان اثرات زلزله در محدوده
مورد میالعه (دهستان انجیرآب در شهرستان گرگان) باشد.

نتیجهگیری
زلزله یکی از وحشتنا،ترین بالیای طبیعی است که حیات نوع بشر را تهدید میکند به گونهای که تنها در در طای یاک
دهه گذشته ،بالیای طبیعی بیش از  780هزار ماورد مارو و میار را باعاث شاده اسات .جهات کاساتن از میازان اثارات
مخاطرات طبیعی و به خصوص زلزله به مشارکت و استتاده از تمام ظرفیتهای موجود میباشد .در واقع بارای اجتنااب از
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آسیبپذیری های در حال رشد حاصل از زلزله ،شناسایی ظرفیتهای جامعه محلی به عنوان نقاط قوت موجاود در جامعاه/
منیقه برای طراحی و اجرای پاسخ مناسب به سوانح به منظور ساخت مسیری امان بارای توساعه پایادار در آیناده اماری
ضروری است .مناطق روستایی به لحاظ شرایط ویژه یکی از مستعدترین مناطق جهت باروز زلزلاه و آسایبهاای جباران
ناپذیر جانی و مالی است .بیش از بیست میلیون نتر از ساکنین روستاها در ایران ،در خاناههاای روساتایی سااخته شاده از
مصالح بنایی زندگی میکنند .اکثر قریب به اتتاق این گونه خانهها بدون هیچ گونه تمهیدی برای تحمل نیاروی جاانبی و
توسط اهالی ساخته میشود .و از طرفی همین مناطق روستایی خود دارای ظرفیتهاای زیاادی جهات کاساتن از میازان
اثرات زلزله است .هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی ظرفیتهای مناطق روساتایی جهات کاساتن از میازان اثارات
زلزله میباشد که در سه بعد کالبدی  -فضایی ،اقتصادی  -اجتماعی و نهادی مورد میالعه قرار گرفته است .جامعاه ماورد
میالعه دهستان انجیرآب در شهرستان گرگان میباشد که  4روستا به عنوان نمونه انتخااب شاده کاه از باین  4روساتای
مذکور (محمدآباد ،کریمآباد ،زنگیان و سعدآباد) تعداد  200نتر سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخااب و پرساشناماه باه
صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است.
از آزمون فریدمن و آزمون  Tتک نمونهای جهت بررسی میزان ظرفیتهای موجود برای کاساتن از میازان اثارات زلزلاه
استتاده شده است .یافتههای به دست آمده نشان دهنده وجود ظرفیت باال در بعد کالبادی و فضاایی و ظرفیات پاایین در
بعد اقتصادی و اجتماعی میباشد .در ابتدا عدد  3رو به عنوان عدد میلوب در نظر گرفتاه کاه بعاد کالبادی و فضاایی باا
میانگین آماری  3/33دارای بیشترین ظرفیت و بعد اقتصادی و اجتماعی با میانگین عددی  2/25پایین تر از حد میلاوب و
دارای کمترین ظرفیت جهت کاستن از میزان اثرات زلزله هستند .بنابراین از نتایج میالعات مساتتاد مایشاود کاه ناواحی
روستایی به علت فقرشدید و عدم برخورداری ازتکنولوژی جدید و کم آگاهی و کم دانشی ساکنان این نواحی و همچناین
سروکاربیشتر افراد با طبیعت و  ...به شدت در معر خیرات طبیعی به ویژه سیل ،زلزلاه ،خشکساالی ،توفاان ،جابجاایی
مواد و خیرات را شناسایی کرده و جهت مقابله با آنها اقدامات الزم را انجام داد تا روستاییان از خیارات ماذکور دراماان
باشند و خسارات آنها به حداقل کاهش یابد .و راحتتر بتوان برای توسعه و پیشرفت نواحی روستایی برنامهریازی نماود و
آن را به مرحله اجرا درآود .پیشنهاد میشود که استتاده از مدیریت محلی و آموزشی مردم روستایی و تقویت آگاهی آنهاا
در مورد مخاطرات طبیعی و چگونگی مقابله با آنها به عنوان راهکارهاای اساسای جهات رهاایی روساتاها از پیامادهای
مخاطرات طبیعی مد نظر قرارگیرند.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Rural areas are the first vulnerable region in the face of natural hazards and are not insured
against such risks. These areas, depending on their geographical location is affected by specific
natural hazards due to more extreme poverty and the limited knowledge and technology
compared to other human settlements against natural hazards are more vulnerable. For this
reason, use of the potential of rural areas to reduce vulnerability is imperative. In this regard, the
aim of this study was to investigate the effects of creating capacity in the Anjirab rural district to
reduce the amount of possible damages caused by earthquake. The purpose has been used
descriptive - analytical method and field surveys. The study population was Anjirab rural
district at Gorgan city which 4 populated village of this rural district, including
Mohammadabad, Akbarabad, Zangian and Sadabad is selected and 200 heads of households
were selected using Cochran formula and questionnaire was distributed randomly between
them. Results obtained using the Friedman test and Spearman Spss software represent Anjirab
rural district high capacity in physical- spatial and institutional dimensions. To investigate the
role of capacity building in order to mitigate the effects of natural hazards earthquake has been
following fundamental questions:
• Do capacity in the study area to reduce the effects of the earthquake are in good condition?
• Have the capacity to mitigate the effects of the earthquake, the physical capacity of the field is
further
developed?
• Do capacity building with regard to the purpose of this study is to reduce the effects of
earthquakes in the region?

Methodology
The present study is descriptive - analytical and field surveys. At the beginning after the exact
scheme and identify the problem and preliminary views, organized studies in order to providing
literature and theoretical foundations is done as library. And in field study stage using the
1. Corresponding Author:

E-mail: hmosazadeh5575@yahoo.com
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research tools needed (researcher made questionnaire) to collect the required data. The study
population in this study rural districts Anjyrab has a population of 26,567 people in the Gorgan
city (5761 households), by using Cochran method 200 people of distinct rural were selected as
sample from 4 village of Mohammad Abad, Zangian, Karim abad, Saad Abad and the
questionnaire was simple random selection method distributed among them. The validity of
research tool (researcher made questionnaire) by calculating Cronbach's alpha reliability level
indicates 80% is done to analyze the collected data using statistical methods in the software
Spss and requirements test.

Results and discussion
Friedman and t test is used Single sample for evaluation of existing capacity to reduce the
effects of earthquakes. The obtained results indicate the existence of high capacity in physical
and spatial dimensions and low capacity in economic and social dimension. Initially are
considered the number 3 as a desirable number that physical and spatial dimensions has the
highest capacity with statistical average of 3.33, economic and social dimension with 25.2
average number lower than optimal value and has least capacity to reduce the effects of
earthquakes.

Conclusion
So, the results of the study meant which rural areas due to extreme poverty and lack of new
technology and low awareness and little knowledge of the inhabitants of these areas and more
facing to the nature and the severity of exposure to natural hazards, particularly floods,
earthquakes, droughts, storms, material handling and identify risks and to take any necessary
action to deal with them the villagers are immune to the risks and minimize their losses. And
more convenient for the development of rural areas can be planned and implemented. It is
recommended that the use of local management and training of rural people and enhance their
awareness in the case of natural hazards and how to deal with them as key strategies to escape
the villages from the consequences of natural hazards is considered.
Keywords: capacity development, earthquakes, rural areas, Anjirab rural districts, Gorgan city

