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Governments are pursuing a variety of strategies to reduce the impact of hazards. The most important 
of these solutions, which have so far been neglected, is identifying the different communities from the 
standpoint of resilience to risk, and adopting an appropriate strategy for each of them. Therefore, the 
aim of this study was to investigate the difference between urban and rural communities in terms of 
accelerating the naturalization. The present research is a combination (qualitative and quantitative) of 
purpose, applied and method of doing it. The data-gathering tool was a questionnaire, interview, and 
yearly journal of Lorestan province. The statistical population is urban and rural villages of Poldokhtar 
township (N= 30012). Using Cochran formula, 379 households (244 households and 135 rural house-
holds) were selected. Data analysis was performed using variance analysis, logistic regression model 
and geographic information system (GIS) for spatial analysis of indices. The results showed that there is 
a significant difference between functional factors in urban and rural areas. Resilience in urban areas is 
primarily affected by economic capital. While social capital is the most important factor in resilience in 
rural areas. There are also significant spatial changes in resilient indices in rural areas. Therefore, in order 
to increase the resilience of societies against risks, for each of them, an appropriate strategy should be 
taken into account with regard to local capacities.
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Extended Abstract

1. Introduction

eal with natural hazards, one of the 
main challenges for developing coun-
tries is not only caused death and emo-
tional pain and suffering of the people, 
but also to local and regional economies 

are also faced with disaster damage and are thus cancel-

ing out the gains of development. In accordance with an 
internationalization strategy United Nations for disaster 
reduction in recent years, Losses of about 600 billion dol-
lars in different countries compiled by more than three 
billion people affected and of these, more than 750 thou-
sand people have lost their lives. Increase in the costs of 
natural disasters, with the threat of climate change com-
bined with modern societies, attention most countries, for 
own again solutions for prevention, recovery and disaster 
preparedness is fast. Today, governments have various 
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strategies to mitigate risks in the fall. The most important 
of these strategies, and identify threats and vulnerabilities 
and measure people by their resilience against disasters 
and accidents. Now resiliency in the face of natural di-
sasters and international politics as one of the tools is to 
reduce accidents.

2. Methods

The aim of the present study, functional and combina-
tion method (qualitative and quantitative) is. For the col-
lection data and information from both documentary and 
field was used. Studies have a theory of documentary 
method, Some data (such as demographics, retirement 
age, employment rate, etc.) through the Center for Statis-
tics 2011 Statistical Yearbook of Lorestan Province (2014) 
and data Resiliency through two types of questionnaires 
(structured and unstructured), interviews with urban and 
rural households were collected. The population, includ-
ing rural and urban households, is Poldokhtar Township. 
To determine the volume of the sample using Cochran 
formula and simple random sampling of 379 households 
were selected. To answer the research questions and talk 
about the differences between rural and urban areas in 
terms of resiliency in the Poldokhtar Township according 
to the research variables, Statistical analysis methods and 
Maps are used. The level and scale of ordinal and interval 
data and the majority of the variables are not normally 
distributed. For the inferential analysis, the analysis of 
variance, binary logistic regression model and for the spa-
tial analysis, geographic information systems were used.

3. Results

To examine the differences in urban and rural areas in 
terms of resilience against disasters, among these factors 
in urban and rural communities and Resiliency each of 
them based on measurement of these indicators linear 
tests, such as analysis of variance, were used. The find-
ings show that scores on resilience in rural settlements 
(F= 12.423 and p<0.001) lower than urban areas settle-
ments (F= 69.561 and p<0.001) is. Comparative study 
shows that in terms of resilience in urban and rural settle-
ments there is a significant difference. Likewise, results 
of the logistic model illustrate that for most measures the 
amount is significantly less than 0.01. BETA values also 
show that a single change in the standard deviation of the 
underlying index, institutional, social capital, economic, 
social and environmental, respectively, 0.283, 0.473, 
-0.827, 0.884, 0.255 and -0.134 units, with resilience 
against natural hazards in urban and rural community's 
linear relationship. Using as our guide for BETA index 
shows that the index in question, the two indicators (capi-

tal, social and environmental) more relevant to rural com-
munities and other four indicators are more relevant to 
urban communities. However, the biggest difference be-
tween urban and rural areas is related to the social capital 
index of economic indicators, the variables of the two in-
dices, or rural communities or urban areas more relevant.

4. Discussion

The results indicate that there is a greatest difference 
between urban and rural areas relating to the individual 
indicators of resilience. For rural areas attachment to 
place, social capital and resilience greatest impact on the 
overall stability of the population in rural settlements ap-
ply. Employment rate, being dependent on the primary 
sector, greater ownership of assets, higher per capita edu-
cation, industrialization and greater access to information 
through the Internet with Srtbala and access to sanitary 
facilities, etc., as well as the distinctive features of re-
silience in urban communities is. Therefore, we can say 
that significant differences between factors and resiliency 
features in both rural and urban areas there. Resilience in 
urban areas is primarily influenced by economic capital, 
social capital as the most important factor of resilience in 
rural areas. Also in rural areas where significant changes 
in the factors and indicators of resilience in the face of 
events there. Therefore, in order to increase the resilience 
of societies to the risks, each one of them needs to adopt 
an appropriate strategy for the local capacities.
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دولت ها برای کاهش اثر مخاطرات راهبرهای متنوعی را در پیش می گیرند. از مهم ترین این راهکارها که تاکنون کمتر به آن توجه شده 
است، شناسایی تفاوت جوامع مختلف از نظر شاخص های تاب آوری در برابر مخاطرات، و اتخاذ استراتژی متناسب برای هرکدام از آن ها 
است. لذا هدف این مطالعه بررسی تفاوت جوامع شهری و روستایی از نظر تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی بوده است. تحقیق حاضر 
از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی )کیفی و کمی( است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، مصاحبه و سالنامه آماری استان 
لرستان است. جامعه آماری خانوارهای شهری و روستایی شهرستان پل دختر است )N=30012(. با استفاده از فرمول کوکران، 379 خانوار 
)244 خانوار شهری و 135 خانوار روستایی( انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس، مدل رگرسیون 
لجستیک و برای تحلیل فضایی شاخص ها، از سیستم اطالعات جغرافیا )GIS( استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین 
عوامل تاب آوری در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. تاب آوری در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر سرمایه اقتصادی می باشد. 
درحالی که سرمایه اجتماعی، مهم ترین عامل تاب آوری در مناطق روستایی است. همچنین در مناطق روستایی تغییرات مکانی قابل توجهی 
در زمینه شاخص های تاب آوری وجود دارد. لذا برای افزایش تاب آوری جوامع در برابر مخاطرات، باید برای هر یک از آن ها با توجه 

ظرفیت های محلی، استراتژی متناسب اتخاذ گردد.

کلیدواژه ها: 
تاب آوری، مخاطرات 

طبیعی، جوامع شهری و 
روستایی، مدل لجستیک، 

شهرستان پل دختر
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مقدمه
مقابله با مخاطرات، یکی از چالش  های اصلی برای اکثر کشورها 
است (Cutter et al, 2016)، که نه  تنها باعث مرگ ومیر و درد و رنج 
عاطفی آن ها می شود، بلکه به اقتصاد محلی آسیب هایی وارد کرده 
 (AlNamari and و باعث خنثی شدن دستاوردهای توسعه می شود
برای  متحد  ملل  استراتژی سازمان  با  مطابق   .Alzaghal, 2015)

کاهش بالیا )UNISDR(، در سال های اخیر 600 میلیارد دالر به 
کشورهای مختلف خسارت وارد شده و بر بیش از سه میلیارد نفر 
تأثیر گذاشته که از این تعداد، بیش از 750 هزار نفر جان خود 
را از دست داده اند (Rezaei et al, 2015). باال رفتن هزینه بالیای 
طبیعی، همراه با تهدیدات ناشی از آن (Adger et al, 2016)، باعث 
توجه بیشتر کشورها، برای پیدا کردن راهکارهایی برای آمادگی 
در برابر بالیا شده است (Bozza, 2015). امروزه دولت ها برای کاهش 
 (Nouri اثرات مخاطرات راهبرهای متنوعی را در پیش می گیرند

(and Sepahvand, 2015. از مهم ترین این راهکارها، شناسایی و 

  (Kelman et al, 2012) مقابله با خطرات توسط خود افراد جامعه
 .(Matyas and Pelling, 2015) و سنجش تاب آوری آن ها می باشد
تاب آوری در برابر بالیای نشان دهنده یک مسئله کلیدی برای 
توسط  بار  اولین  برای  که   (Bozza, 2015) است  معاصر  جامعه 
اتحادیه بین المللی راهبرد کاهش خطر سوانح1 در چارچوب طرح 
هیوگو بیان  شده (Mayunga, 2007) و در حال حاضر به عنوان یکی 

از ابزارها و سیاست های بین المللی محسوب می شود.

تاب آوری در برابر بالیای طبیعی مناطق شهری و روستایی 
یکسان نیست. مناطق روستایی به دلیل اقتصاد تک محصولی در 
زمان عادی برای حفظ کسب وکار خود وابسته به دولت هستند 
و ظرفیت منابع اضافی موردنیاز در طول و بعد از فاجعه را ندارند 

1.- International Decade for Natural Disaster Reduction 

1- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران 
2- دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران 

3- دانشجوی دکترای اقلیم شناسی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

طبیعی  مخاطرات  برابر  در  روستایی  و  شهری  نواحی  در  تاب آوری  تفاوت های  فضایی  تحلیل 
)موردمطالعه: شهرستان پل دختر(
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(Kapucu et al, 2013). در همان حال تنوع اقتصادی در مناطق 

 (Cutter شهری کمک شایانی به تاب آوری در این مناطق می کند
(et al, 2016: 1238. فقدان منابع می تواند انعطاف پذیری در مناطق 

شهری و روستایی را کاهش دهد. از سوی دیگر، دانش و روابط 
با منابع طبیعی در مناطق روستایی و شبکه های اجتماعی قوی 
 .(Cox and Hamlen, 2015) می تواند تاب آوری آن ها را افزایش دهد
درک کامل از مناطق شهری و روستایی در زمینه تاب آوری بسیار 
مهم است، زیرا زمینه ها و قابلیت ها برای مدیریت خطرات متفاوت 
و مجزا هستند. مثاًل جمعیت کم در مناطق روستایی بر تلفات 
مالکیت در مناطق  اثرگذار می باشد. همچنین  فاجعه روستاها 
شهری به دلیل تراکم و ارزش سازه ها، احتمال ضرر و زیان آن 
بیشتر از روستاها است (Ash et al, 2013). با توجه به اینکه که 
ظرفیت تاب آوری در جوامع شهری و روستایی متفاوت است، 
برای افزایش ظرفیت تاب آوری، باید برای هر یک از جوامع، با 
توجه به شاخص ها و ظرفیت های محلی، استراتژی متناسب اتخاذ 
راهکاری  ارائه  و  انعطاف پذیری آن ها  لذا شناخت میران  گردد. 
مناسب برای مقابله با کاهش اثرات آن با توجه به منابع محلی 
می تواند باعث افزایش ظرفیت تاب آوری نواحی شهری و روستایی 

شود.

شهرستان پل دختر داراي توپوگرافِي کوهستاني و پرشیب است 
و به دلیل وجود این ارتفاعات، بارندگي ها به سرعت به جریانات 
سطحي تبدیل  شده و بر حجم رواناب ها افزوده مي شود که در 
 (NaserZadeh می افتد  راه  به  به سیالب های خطرناکی  آن  پی 
در  گرفتن  قرار  علت  به  همچنین   .and Toulabi nejad, 2015)

منطقه لرزه ای زاگرس و سیمره و وجود گسل های فراوان، در 
سایت  وب  طبق  است.  گرفته  قرار  زیادی  مخاطراتی  معرض 
رسمی فرمانداری شهرستان پل دختر، وقوع سیل سال 1395 
حدود 82 میلیارد و 730 میلیون ریال به بخش های مختلف 
ازجمله تأسیسات زیربنایی، ابنیه، پل ها، تأسیسات آب، برق، راه 
و کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرده بود. عالوه بر این، 
و  استقرار سکونتگاه های شهری  برای  برنامه ریزی درست  عدم 
روستایی، یکی دیگر از بحران های این منطقه است، که اکثر آن ها 
در کنار گسل ها و مسیل ها استقراریافته اند، که خسارات زیادی در 
طول وقوع مخاطرات در پی داشته است. یکی از مهم ترین دالیل 
این همه خسارت عدم آمادگی و تاب آوری در برابر این حوادث 
بوده است. بنابراین توجه به میزان تاب آوری این جوامع و شناخت 
تفاوت های مناطق شهری و روستایی در زمینه تاب آوری در برابر 
حوادث که می تواند اثرات بالیای طبیعی را کاهش و برای بهبود 
بخشیدن آن ها، راه کارهایی، متناسب با هر یک از آن ها ارائه دهد 

ضروری می باشد. 

مروری بر ادبیات موضوع
مطالعاتی زیادی درباره ی تاب آوری انجام گرفته که به بررسی 
برخی از این مطالعات پرداخته می شود؛ نوری و سپهوند )2015(، 

در مطالعه ای به تحلیل تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر 
زلزله در شهرستان بروجرد پرداخته اند. نتایج آنان نشان داد که 
سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل تاب آوری در این زمینه است. 
صادقلو و سجاسی قیداری )2014(، در مطالعه ای به بررسی رابطه  
زیست پذیری سکونتگاه های روستایی و تاب آوری در برابر مخاطرات 
زیست پذیری  افزایش  با  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداخته 
سکونتگاه های روستایی میزان تاب آوری آن ها نیز ارتقا می یابد. 
رضایی و همکاران )2015( در مطالعه ای به سنجش تاب آوری 
کالبدی تهران در برابر زلزله پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 
محله قیطریه و قلعه مرغی به ترتیب، از نظر تاب آوری کالبدی در 
بهترین و بدترین وضعیت قرار دارند. غفاری و همکاران )2017( 
در مطالعه ای به اولویت بندی شاخص های تاب آوری شهر اردبیل 
در مقابل زلزله پرداخته اند، نتایج نشان داد که دوری از محیط های 
خطرآفرین مهم ترین عامل تاب آوری شهر اردبیل می باشد. در 
سایر کشورها نیز سی رات2 )2013( ، در مطالعه ای به بررسی 
تاب آوری جامعه روستایی در اسکاتلند پرداخته و به این نتیجه 
است.  تاب آوری  عامل  اجتماعی مهم ترین  رسیدند که سرمایه 
بن3 )2014( با استفاده از روش اکتشافی به بررسی تاب آوری 
روستاهای استرالیا در برابر سیل پرداخته و به این نتیجه رسیدند 
که ثبات جمعیت و شاخص های اجتماعی و اقتصادی مهم ترین 
عوامل تاب آوری در مناطق روستایی هستند. بازه4 )2015(، در 
تحقیقی به بررسی تعیین میزان تاب آوری سیستم های شهری در 
برابر بالیای طبیعی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عوامل 
عوامل  مهم ترین  اطالعات  به  دسترسی  و  اجتماعی  فیزیکی، 
تاب آوری هستند. سوارز5 و همکاران )2016(، در تحقیقی به 
بررسی شاخص های تاب آوری پنجاه شهر اسپانیا پرداخته و به 
این نتیجه رسیدند که منابع درآمدی و کسب وکار مهم ترین عامل 
در این زمینه هستند. مجتهد6 و همکاران )2017( با استفاده 
از مدل رگرسیون به بررسی تاب آوری سیستم های حمل ونقل 
شهری ولز در برابر مخاطرات پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 
هزینه بازسازی مهم ترین عامل در این زمینه است. مرور مطالعات 
حاکی از آن است که تاکنون مطالعه ای در زمینه تحلیل فضایی 
تفاوت های نواحی شهری و روستایی از نظر میزان تاب آوری در 
برابر مخاطرات طبیعی، صورت نگرفته است. برای این تحقیق 
از  آیا بین جوامع شهری و روستایی  این سؤاالت مطرح است 
لحاظ تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی تفاوتی وجود دارد؟ و 
دیگر اینکه مهم ترین شاخص های تاب آوری در مناطق شهری و 

روستایی کدام اند؟

2.- Skerratt
3.- Boon
4.-  Bozza
5.- Suarez
6.- Mojtahed
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مبانی نظری

که  است  آن  بیانگر  اخیر،  سالیان  در  مخاطرات  وقوع  روند 
جوامع انسانی آسیب پذیرتر شده و ریسک ها نیز افزایش یافته اند. 
وقوع سوانح  از  بعد  تا  اغلب  آسیب پذیری  این  حال، کاهش  با 
نادیده انگاشته می شود (Ainuddin and Routray, 2012). در زمینه 
مواجهه با سوانح دو راهبرد وجود دارد. راهبردهای پیش بینی و 
راهبردهای تاب آوری، اولی برای روبرو شدن با مشکالت شناخته 
می رود  بکار  ناشناخته  مشکالت  با  مقابله  برای  دومی  و   شده 
ارتقاء  به منزله  بین، تاب آوری  این  (Manyena et al, 2011). در 

توانایی جامعه، برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با اثرات ناخواسته 
 (Manyena et al, بعد از سوانح و ترمیم جامعه سانحه دیده است
(2011. مفهوم تاب آوری در مطالعات اکولوژیکی به عنوان راهی 

برای درک پویایی غیرخطی در سیستم های بوم شناسی مطرح 
یک  توانایی  همچنین   .(Roknodin Eftekhari et al, 2014) شد 
از حادثه است  بعد  برای عکس العمل و بهسازی خود  سیستم 
اثر حادثه  که سیستم را قادر می سازد فشارهای وارد شده در 
 (Cutter را جذب کند و بتواند از عهده پس رویدادهای آن برآید
از  یکی  تاب آوری  معتقدند که  از محققان  برخی   .et al, 2016)

ویژگی های یک سیستم است. برخی دیگر آن را ظرفیت سازی 
برای جوامع توصیف می کنند (Sherrieb, 2010)، و برخی هر دو 
مورد را پیشنهاد (Burton, 2015) و تاب آوری را به عنوان توانایی 

سیستم های مختلف برای کنار آمدن با تغییرات توضیح داده اند.

در  باید  تاب آوری  که  معتقدند   )2010( سینگ  و  آگاروال 
مقیاس های متعددی ازجمله در فرد، جامعه، روستا، حوزه، و 
در سطح ملی رخ دهد (Aggarwal and Singh, 2010). تاب آوری 
نیاز به تعدادی از عوامل ازجمله، جمعیت، رشد درآمد، پیامدهای 
 .(Deressa, 2008) دارد  زیست محیطی  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
رویکردهای تاب آوری را می توان به سه دسته خالصه کرد که 
جنبه مشترک همه آن ها توانایی ایستادگی، مقاومت و واکنش 

مثبت به فشار یا تغییر است.

رویکرد اول، تاب آوری به عنوان پایداری؛ این رویکرد، از مطالعات 
اکولوژیکی که تاب آوری را به عنوان توانایی بازگشت به حالت قبل 
تعریف می کند، بسط یافته است. تاب آوری در اینجا به صورت 
مقدار اختاللی که یک سیستم قبل از اینکه به حالت دیگری 
 (Beatley منتقل شود، می تواند تحمل یا جذب کند بیان می شود
(and Newman, 2013. برخی محققان آستانه ای را فراتر از آنچه 

جامعه سانحه زده قادر به بازگشت به حالت عملکردی خود نیست 
در نظر می گیرند، چون یک جامعه تاب آور دارای آستانه باالیی 
است و قادر به جذب فشار زیادی قبل از اینکه از حد آستانه  

.(Windle, 2011) بگذرد، است

دومین رویکرد، تاب آوری به عنوان بازیابی؛ رویکرد بازیابی در 
ارتباط با توانایی جامعه برای بازگشت به گذشته از تغییر یا عامل 

فشار و برگشت به حالت اولیه آن است. تاب آوری در اینجا معیاری 
است که به عنوان زمان صرف شده یک جامعه برای بازیابی از 
تاب آور  جامعه   .(McEntire, 2015) می شود  اندازه گیری  تغییر 
قادر به برگشت نسبتاً سریع به وضعیت قبلی است؛ در حالی که 
جامعه ای که تاب آوری کمتری دارد، ممکن است زمان بیشتری را 
.(Madhuri et al, 2014) صرف بازیابی کند یا قادر به بازیابی نباشد

سومین رویکرد، تاب آوری به عنوان دگرگونی؛ این رویکرد بیشتر 
به عنوان ظرفیت جامعه برای واکنش به تغییر و به شکل سازگارانه 
بیان می شود که به جای بازگشت ساده به حالت قبل می تواند به 
 (Matyas and معنای تغییر به حالت جدید در محیط پایدارتر باشد
(Pelling, 2015. این رویکرد برای درک چگونگی واکنشی که یک 

جامعه می تواند به شکلی مثبت به تغییر نشان دهد، مفید است و 
می پذیرد که تغییر غیرقابل اجتناب است، و به جای اینکه تغییر 
را یک عامل فشار بداند، آن را عاملی در نظر می گیرد که جامعه 
به آن برای احیا به حالت اصلی  خود نیاز دارد (Brown, 2014). هر 
یک از ابعاد تاب آوری در مناطق و از یک کشور به کشور دیگر 
متفاوت است و با توجه به نوع آن، هرکدام دارای دانش، روش های 
ارزیابی، و داده های مخصوص خود هستند (Cutter, 2015). در طی 
دو دهه گذشته پژوهش های زیادی برای شناخت آسیب پذیری 
و تاب آوری شهری انجام گرفته است (Leichenko, 2011)، اما کمتر 
 .(Cutter et al, 2016) است  شده  توجه  روستایی  تاب آوری  به 
برخی پژوهش ها در عرصه بین المللی به خصوص در کشورهای 
روستایی  ناگوار  حوادث  خطر  احتمال  مورد  در  درحال توسعه، 
وجود دارد. ولی اطالعات کمی در رابطه با دسته بندی ویژگی های 
خاص که تاب آوری در برابر حوادث را تحت تأثیر قرار داده است 
است  ممکن  نیز  جراحات  و  تلفات   .(Boon, 2014) دارد  وجود 
در مناطق شهری برای برخی از خطرات )به عنوان  مثال، گرما، 
زمین لرزه ها( بیشتر و برای برخی دیگر )رعدوبرق و سیل( کمتر 
باشد. محاسبه نسبت مرگ ومیر نشان می دهد که بین مرگ ومیر 
 (Borden فاجعه شهری و روستایی نیز تفاوت زیادی وجود دارد
(and Cutter, 2008. الیتوت و پایس7 )2010(، معتقدند که اسکان 

مجدد جوامع آسیب پذیر پس از یک فاجعه در مناطق شهری 
روستایی متفاوت  است. در مناطق شهری، سازمان دهی ساکنان 
آسیب پذیر در بلندمدت به سختی صورت می گیرد، در حالی  که 
در  آسیب پذیر  ساکنان  سازمان دهی  بهبود  روستایی،  نقاط  در 

حادثه منجر به تمرکز جمعیت آسیب پذیر می گردد.

از  باید اذعان داشت که هر یک  بر اساس آنچه مطرح شد، 
محققان با توجه به موارد مختلفی به بررسی تاب آوری جوامع 
پرداخته اند. جنبه مشترک در همه مطالعات به توانایی ایستادگی، 
مقاومت و واکنش به فشار یا تغییر اشاره داشته است. در راستای 
ارتقای تاب آوری جوامع در برابر مخاطرات، سنجش تاب آوری بر 
اساس شاخص های محلی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن از 

7.- Elliott and Pais 
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گام های اساسی به شمار می آید. لذا می توان گفت که سکونتگاه های 
روستایی به  واسطه ی قرارگیری در معرض آسیب های طبیعی 
دارای شرایط محیطی مخصوص به خود هستند که بیشتر از 
نواحی شهری در معرض خطر قرار دارند، ولی استراتژی هایی که 
برای کاهش اثرات این مخاطرات به  کار برده می شود، برای جوامع 
شهری و روستایی یکسان است. در حالی که برای هرکدام باید 

الگوی متناسب با شاخص های محلی  ارائه شود. 

روش شناسی تحقیق

معرفی محدوده مطالعه

استان های  بین  مرز  و  استان  شهرستان پل دختر در جنوب 
طبق   .)1 شماره  )شکل  دارد  قرار  ایالم  و  خوزستان  لرستان، 
 30012( نفر   77764 شهرستان  جمعیت   1395 سرشماری 
خانوار( است. 35924 نفر )19288 خانوار( در نواحی شهری و 

41840 نفر )10724 خانوار( در نواحی روستایی زندگی می کنند. 
این شهرستان دارای دو بخش است. بخش مرکزی دارای چهار 
دهستان به مرکزیت شهر پل دختر و بخش معموالن دارای سه 

دهستان با مرکزیت شهر معموالن است )جدول شماره 1(.

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی 
)کیفی و کمی( می باشد. برخی از داده ها )جمعیت، سن، نرخ 
آماری  سالنامه  و  آمار 1395  مرکز  طریق  از  غیره(  و  اشتغال 
استان لرستان )1394( گردآوری شد. سایر داده ها  نیز از طریق 
پرسش نامه )ساختاریافته و ساختار نیافته( و مصاحبه جمع آوری 
شهرستان  روستایی  و  شهری  خانوارهای  آماري  جامعه  شد. 
پل دختر است )N=30012(. برای تعیین حجم نمونه با استفاده 
از فرمول  کوکران 379 خانوار )شهری و روستایی( انتخاب شد. 
در مرحله بعدی حجم نمونه هریک از جوامع با استفاده از فرمول 

تعیین حجم نمونه محاسبه شد.

شکل 1. نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه

جدول 1. ویژگی های جمعیتی شهرستان پل دختر.

جمعیتخانوارروستادهستانجمعیتشهربخش

زی
28374پلدخترمرک

24261410388جایدر
2812214999جلوگیر
2523018692مالوی

367383211میانکوهغربی

الن
مو
مع

7550معموالن
4617956900افرینه

4411834250میانکوهشرقی
248723400معموالن

2271072441840کل35924کل
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در انتخاب روستاها پراکندگی فضایی، تیپ  و اندازه روستاها 
مد نظر قرار گرفت. برای بررسی شاخص های تاب آوری، از ترکیب 
شاخص های موجود در منطقه و شاخص پایه تاب آوری جوامع8 
)BRIC(، استفاده شد. شاخص پایه برای سنجش تاب آوری در 
موارد اضطراری برای مدیران و برنامه ریزان طراحی شد )جدول 
شماره 2(. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفي و استنباطي و 
نقشه ها استفاده شد. روش های آماری در نرم افزار SPSS نسخه 
22 انجام شد. مقیاس داده ها ترتیبی و فاصله ای بوده، و متغیرها 
تحلیل  از  استنباطی  آمار  تحلیل  برای  ندارد.  نرمال  توزیع  هم 
واریانس )ANOVA(، مدل لجستیک، و برای تحلیل فضایی، از 
سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( استفاده شد. اطالعات هر یک 
از نقاط بر اساس ضرایبی که از طریق مدل به دست آمده بود به 

اطالعات فضایی متصل و نقشه ها تهیه شد.

و  سنجیده  محتوا  روایی  از  استفاده  با  پرسش نامه  روایی 
مورد تأیید قرار گرفت، که توسط افرادي متخصص در موضوع 
 35 از  پایایي،  سنجش  به منظور  مي شود.  تعیین  موردمطالعه 
پرسش نامه پیش آزمون و ضریب اعتماد یا پایایی با روش آلفاي 
از  باالتر  آلفای به دست آمده کل 0/80،  کرونباخ9 محاسبه شد. 
0/70 بوده که نشان دهنده پایایی ابزار سنجش می باشد )جدول 

شماره 3(.

یافته ها
ویژگی های فردی پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی 
گروه سنی در جوامع شهری بین 31 تا 40 سال و در جوامع 
روستایی بین 41 تا 50 سال است. از نظر جنسیت از بین 244 
پاسخگو شهری، 217 نفر مرد و بقیه زن، و در جوامع روستایی 
نظر  از  بودند.  زن  بقیه  و  مرد  نفر  پاسخگو 128  بین 135  از 
سطح سواد، بیشترین فراوانی پاسخگویان شهری مربوط مدرک 
لیسانس و در جوامع روستایی مدرک ابتدایی بوده است. شغل 
بیشتر پاسخگویان در جوامع شهری آزاد و در جوامع روستایی 
کشاورز بوده است. از لحاظ تأهل در جوامع شهری از مجموع 
244 پاسخگو، 198 نفر متأهل و بقیه مجرد، در نواحی روستایی 
از مجموع 135 پاسخگو 129 نفر متأهل و بقیه مجرد بوده اند 

)جدول شماره 4(.

تفاوت های تاب آوری شهر و روستا در برابر مخاطرات طبیعی

روش های بسیاری برای افتراق مکانی بین شهر و روستا وجود 
دارد. هر یک از مناطق بر اساس جمعیت، محل زیست و منطقه 
قابل تشخیص  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  روستایی،  و  شهری 
است. در این تحقیق برای بررسی تفاوت شهر و روستا از نظر 
تاب آوری، بین این عوامل و میزان تاب آوری هر یک از آن ها بر 
اساس شاخص های )BRIC( از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج 

8.- Baseline Resilience Indicators for Communities 
9.- Cronbach’s alpha

این آزمون نشان داد که میانگین آماره )F( برای شاخص های 
تاب آوری در جوامع شهری و روستایی با همدیگر برابر نیست. 
مقایسه یافته های )جدول شماره 5( و )جدول شماره 6( نشان 
و   p <  0/001( روستاها  در  تاب آوری  شاخص  نمرات  که  داد 
F= 12/423( پایین تر از جوامع شهری )p < 0/001 و 69/561 
=F( است که این امر نشان می دهد که از نظر تاب آوری بین این 

مناطق تفاوت معنی داری وجود دارد.
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جدول 2. شاخص ها و متغیرهای پایه تاب آوری.

توصیف متغیرمتغیرشاخص

عی
تما

اج

امکاناتآموزشی
سنبازنشستگی
امکاناتبهداشتی

افرادبدوننیازهایویژه
بیمهسالمت
سالمتروانی
تأمینموادغذایی

دسترسیبهامکاناتآموزشی
درصدجمعیتزیر65سال

وجودامکاناتبهداشتی)حماموخانهبهداشت(
افرادبدونناتوانیجسمییاناتوانیذهنی

جمعیتبابیمهدرمانی
سالمتروحیوروانیدربینخانوارها

ظرفیتتأمینموادغذایی

دی
صا

اقت

مالکیت
نرخاشتغال

وابستهنبودنبهبخشهایاولیه
برابریجنسیتیازنظردرآمد

کارآفرینی
فروشگاه

اشتغالدولتی

مالکیتودارایی
نیرویکارشاغل

کارکناندربخشهایغیرکشاورزی،صنعتمعدنوغیره
تفاوتبینمردوزنومیانگیندرآمدزنان

نسبتایجادکسبوکارجدید
فروشگاهخردهفروشیوعمدهفروشیبهازایهر10نفر

نیرویکاراستخدامشدهتوسطدولت

معه
جا
ایه
سرم

تعلقمکانی
انسجاماجتماعی
مشارکتسیاسی
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جدول 3. پایایی شاخص های مورد استفاده.

آلفای کرونباخشاخص
0/79زیربنایی
0/78نهادی

0/83سرمایهجامعه
0/86اقتصادی
0/80اجتماعی

0/79زیستمحیطی
0/80کل

فصلنامه پژوهش های روستایی  منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                           

جدول 4. توزیع فراوانی جمعیت موردمطالعه.

درصدتعداد پاسخگوبیشترین فراوانیجوامعمشخصات

417354/07تا50سالروستاییسن
319840/1تا40سالشهری

5665/9ابتداییروستاییتحصیالت
18977/4لیسانسوباالترشهری

12894/8مردروستاییجنسیت
21788/9مردشهری

12995/5متأهلروستاییتأهل
19881/1متأهلشهری

9368/8کشاورزیروستاییشغل
11948/7آزادشهری

فصلنامه پژوهش های روستایی  منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                           

جدول 5. رابطه خطی بین شاخص های تاب آوری و پیچیدگی های جوامع شهری.

معنی داریآمارهFمیانگین  مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات
8/33263/87269/5610/000اثررگرسیون
2/212990/001باقیمانده
12/346359کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                           

جدول 6. رابطه خطی بین شاخص های تاب آوری و پیچیدگی های جوامع روستایی.

معنی داریآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات
7/36161/78348/4340/001اثررگرسیون
2/131970/026باقیمانده
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جدول 7. اعتبار و معنی داری مدل.

معنیداریآماره
981/580/001

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                  

بررسی مهم ترین شاخص های تاب آوری در مناطق روستایی 
و شهری 

مناطق  در  تاب آوری  شاخص های  مهم ترین  بررسی  برای 
روستایی و شهری از رگرسیون لجستیک استفاده  شد. در این مدل 
شاخص های تاب آوری به عنوان متغیرهای مستقل و پیچیدگی های 
شهر و روستا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. پیش بینی 
)گذاشتن شرط در مدل( این طور می باشد که مناطق شهری با 
توجه به اندازه، پیچیدگی و تنوع بیشتر، در سراسر مجموعه داده ها 
 ETAß نمره باالتر خواهد داشت و این باعث مثبت بودن ضریب
برای جوامع شهری، و منفی شدن ضریب ETAß برای جوامع 
روستایی می شود. شاخص ها قبل از ورود به مدل با استفاده از 
آمارۀ   نخستین خروجی مدل،  استاندارد شد.   Z آزمون
 HL برای سنجش اعتبار مدل است که از نتیجه اجرای آزمون
(Hosmer- Lemeshow(، به دست می آید. آماره آن از اعمال 
آزمون  )کای اسکوئر( بر جدول توافقی عوامل اظهارشده و 
عوامل پیش بینی شده مدل به دست می آید. با توجه به آماره و 
سطح معنی داری )p < 0 /001 و X= 9812/58(، می توان گفت 

که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است )جدول شماره 7(.

نتایج مدل نشان داد که برای شاخص ها مقدار معناداری کمتر 
از 0/05 است. همچنین مقادیر ETAß نشان می دهد که یک واحد 
تغییر در انحراف معیار در شاخص های زیربنایی، نهادی، سرمایه 
جامعه، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 0/283، 
0/473، 0/827 -، 0/884، 0/255 و 0/134- واحد، با تاب آوری 
در برابر مخاطرات طبیعی در جوامع شهری و روستایی ارتباط 

خطی دارد. با استفاده از جهت ضریب ETAß به عنوان راهنمای 
ما )ضریب منفی نشان دهنده ارتباط روستایی و ضریب مثبت 
نشان دهنده ارتباط شهری(، نشان می دهد که از بین شاخص های 
موردنظر، دو شاخص )سرمایه اجتماعی و زیست محیطی( ارتباط 
بیشتری با جوامع روستایی، و چهار شاخص )اقتصادی، زیربنایی، 
نهادی و اجتماعی( ارتباط بیشتری با جوامع شهری دارند. ولی 
بیشترین تفاوت بین شهر و روستا مربوط به شاخص سرمایه 
اجتماعی و شاخص اقتصادی می باشد که کل متغیرهای این دو 
شاخص، یا با جوامع روستایی )سرمایه اجتماعی( یا با جوامع 

شهری )اقتصادی( ارتباط بیشتری دارند )جدول شماره 8(.

بررسی الگوهای فضایی و شاخص های فرعی تاب آوری در 
نواحی شهری و روستایی

در این مرحله ارتباط هر یک از متغیرهای )شاخص فرعی( 
تاب آوری بررسی و تفاوت های مختلف جوامع از این نظر توضیح 
داده می شود. همچنین الگو های فضایی شاخص ها به صورت نقشه 
آورده شد. در این الگو تاب آوری در سه سطح )باال، متوسط و 

پایین( دسته بندی شد.

نمرات تاب آوری زیربنایی )جدول شماره 9( نشان داد، یک 
واحد افزایش این شاخص، 1/33 واحد احتمال می دهد که میزان 
از جوامع روستایی است.  این شاخص  در جوامع شهری بیش 
متغیرهایی که مناطق شهری به آن ها وابسته اند، دارای )ارتباط 
مثبت( و در مناطق روستایی )ارتباط منفی( برجسته تر می باشد. 
متغیرهای دسترسی به مدارس، راه آهن، تخت های بیمارستانی، 
مراقبت های پزشکی و اینترنت ارتباط بیشتری با نواحی شهری 
دارد. در مقابل، متغیرهای مسیرهای تخلیه، پتانسیل بازسازی و 
عرضه تدارک، ارتباط بیشتری با جوامع روستایی دارند. بیشتر 
متغیرهای زیربنایی به طور قابل توجهی در نواحی شهری ارتباط 
مستقیمی با سرانه جمعیت شهری دارد. اهمیت دسترسی به 
از  شهری  انعطاف پذیری  شاخص  به عنوان  راه آهن  و  اینترنت 
نظر ارتباطات و حمل ونقل مهم است. دسترسی به شبکه های 
حمل ونقل به ویژه برای حرکت کاال و مواد خام از نقاط مبدأ به 
مصرف کنندگان یا به مراکز تولید مهم است. لذا در مواقع بروز 

جدول 8.  نتایج رگرسیون لجستیک شاخص های اصلی تاب آوری.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldشاخص
شهری0/28330/25p<0/0011/33زیربنایی
شهری0/47381/38p<0/0011/60نهادی

روستایی0/827240/83p<0/0012/29-سرمایهجامعه
شهری0/884196/78p<0/0012/42اقتصادی
شهری0/25518/21p<0/0011/29اجتماعی

روستایی0/1347/56p<0/0061/14-زیستمحیطی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                           
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جدول 9. متغیرهای شاخص تاب آوری زیربنایی.

دسته  بندی نسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
شهری0/51221/25p<0/0011/93جادهوراهآهن
شهری0/3127/63p<0/0011/37مدارس

شهری0/28016/26p<0/0011/32ظرفیتهایپزشکی
روستایی0/31420/78p<0/0011/83-مسیرهایتخلیه
شهری0/37413/87p<0/0011/42تختبیمارستانی

شهری0/47414/87p<0/0061/72هتل
روستایی0/41215/82p<0/0011/53-بازسازی

روستایی0/21815/32p<0/0021/158-عرضهتدارک
شهری0/3256/98p<0/0031/93دسترسیبهاینترنت

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                                   

مخاطره، حمل ونقل ریلی می تواند یکی از راه های عرضه تدارکات 
برای مناطق تحت تأثیر مخاطره باشد.

نشان   )2 شماره  )شکل  زیربنایی  تاب آوری  فضایی  الگوی 
می دهد که این شاخص در دو شهر پل دختر و معموالن بیشتر 
از نقاط روستایی است. تاب آوری زیربنایی در روستاهایی که در 
نزدیکی مراکز شهری قرار دارند نیز نسبت به سایر روستاها در 
سطح باالیی می باشد. روستاهای پراکنده ای نیز وجود دارد که 
میزان باالی تاب آوری را نشان می دهد، این نقاط شامل روستاهای 
بزرگ می باشد که دارای امکانات زیربنایی نسبتاً مناسبی هستند. 

متغیرهای تاب آوری نهادی نشان می دهد، یک واحد افزایش 
این شاخص، 1/60 واحد احتمال می دهد که میزان آن در جوامع 
شهری بیش از جوامع روستایی است. افزایش واحد متغیرهای 

کمک رسانی،  تجربه  قضائی،  و  اداری  هماهنگی  حوادث،  بیمه 
آموزش نجات محلی، کارایی ادارات محلی و سرمایه، در نواحی 
شهری بیشتر می باشد. به دلیل وجود ادارات مختلف در شهر، 
شاخص  این  در  متغیر  متمایزترین  قضائی  و  اداری  هماهنگی 
است. همچنین نقاط روستایی کمتر تحت پوشش بیمه حوادث 
قرارگرفته اند، دلیل این امر دارایی های بیشتر و سطح آگاهی بیشتر 
جوامع شهری نسبت به روستاها می باشد. متقاباًل بیمه محصوالت 
نواحی روستایی می باشند.  و ثبات جمعیت دو متغیر مختص 
واضح است به دلیل اینکه معیشت روستاهای شهرستان پل دختر 
بیمه  را  خورد  محصوالت  بنابراین  است،  کشاورزی  به  وابسته 
می کنند. همچنین به دلیل ثبات جمعیت در روستاها تغییرات 
جمعیتی در این مناطق نسبت به مناطق شهری پایین تر است 

)جدول شماره 10(.

فصلنامه پژوهش های روستاییشکل 2. الگوی فضایی تاب آوری زیربنایی
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جدول 10. متغیرهای شاخص تاب آوری نهادی.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
روستایی0/51016/67p<0/0012/06-بیمهمحصول

شهری0/32328/31p<0/0011/85آموزشنجاتمحلی
شهری0/74450/73p<0/0012/10هماهنگیاداری
شهری0/1585/52p<0/0111/79تجربهکمکرسانی

شهری0/3708/56p<0/0011/95بیمهحوادث
شهری0/1606/40p<0/0111/17کاراییاداراتمحلی

شهری0/17106/54p<0/0111/36سرمایه
روستایی0/1605/230/0221/18-ثباتجمعیت

شهری0/1454/540/0022/23دسترسیبهاینترنت
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الگوی فضایی تاب آوری نهادی نشان می دهد که این شاخص 
نیز در جوامع شهری بیشتر از نقاط روستایی است. تاب آوری 
نهادی در نقاط روستایی که در نزدیکی مراکز شهری قرارگرفته اند 
و یا مرکز دهستان ها و یا روستاهای بزرگ و پرجمعیت می باشند 
می باشد.  بهتری  نسبتاً  سطح  در  روستاها  سایر  به  نسبت  نیز 
دلیل این ادعا این است که نقاط روستایی بزرگ و اطراف شهر 
دسترسی نسبتاً مناسبی به متغیرهایی مثل اینترنت، سرمایه و 

غیره، دارند )شکل شماره 3(.

ضرایب شاخص سرمایه اجتماعی )جدول شماره 11(، نشان 
می دهد که یک واحد افزایش در این شاخص 2/29 بار احتمال 
دارد که در جوامع روستایی بیشتر از نقاط شهری باشد )ضریب 
منفی ETAß(. یعنی میزان سرمایه اجتماعی در نقاط روستایی 
بیشتر از نقاط شهری است. لذا میزان تاب آوری روستایی در این 
شاخص بیشتر از نقاط شهری است. یکی از مهم ترین تفاوت های 
شهر و روستا مربوط به همین شاخص است. همه متغیرها در این 
شاخص ارتباط بیشتری با جوامع روستایی دارند. با توجه به بیشتر 
بودن حس تعلق  مکانی، انسجام اجتماعی، مشارکت روستاییان در 
برابر سوانح می توان گفت که این عوامل باعث افزایش تاب آوری 

بیشتر سکونتگاه های روستایی شده است.

الگوی فضایی تاب آوری سرمایه اجتماعی نشان می دهد که 
میزان این شاخص به این دلیل مشارکت اجتماعی، تعلق  مکانی، 
انسجام اجتماعی، و برابری قومی و نژادی در نواحی روستایی 
بیشتر از جوامع شهری است. ولی در برخی نقاط روستایی به 
این روستاها  به  و مهاجرت هایی که  اختالفات طایفه ای  خاطر 
صورت گرفته میزان سرمایه اجتماعی در حد پایینی است )شکل 

شماره 4(.

در مقابل، تاب آوری اقتصادی از ویژگی های شهری است. با 
توجه به )جدول شماره 12( می توان گفت یک واحد افزایش این 

شاخص 2/40 واحد احتمال دارد این شاخص در جوامع شهری 
بیشتر از سکونتگاه های روستایی باشد و تاب آوری اقتصادی در 
نقاط شهری بیشتر از سکونتگاه های روستایی است. این شاخص 
یکی از مهم ترین شاخص های افتراق مکانی بین شهر و روستا از 
لحاظ تاب آوری است. در این شاخص کل هفت متغیر مالکیت، 
نرخ اشتغال، وابسته نبودن به بخش های اولیه، برابری جنسیتی از 
نظر درآمد، کارآفرینی، فروشگاه و اشتغال دولتی ارتباط بیشتری 
با جوامع شهری دارند. با توجه به تنوع اقتصادی و درآمد بیشتر 
در جوامع شهری، این امر باعث افزایش ظرفیت اقتصادی این 

جوامع می شود.

الگوی فضایی تاب آوری اقتصادی نشان می دهد که این شاخص 
در جوامع شهری بیشتر از نقاط روستایی است. البته در برخی 
نواحی روستایی به دلیل حاصلخیزی خاک و وجود منابع محلی 
این شاخص تاب آوری در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد. روستاهایی 
تاب آوری  نیز دارای  قرارگرفته اند  نزدیکی مراکز شهری  که در 
اقتصادی نسبتاً خوبی است. این نقاط شامل روستاهای بزرگ 

است )شکل شماره 5(.

بررسی تاب آوری اجتماعی نشان می دهد، که در مقابل یک 
واحد افزایش این شاخص 1/29 واحد احتمال دارد که شاخص 
مزبور در جوامع شهری بیش از جوامع روستایی است. از مجموع 
متغیر های اجتماعی، دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، 
بیمه سالمت و ظرفیت تأمین موادغذایی ارتباط بیشتری با جوامع 
شهری دارند و دو متغیر، سالمت روانی و افراد بدون نیازهای ویژه 
ارتباط بیشتری با جوامع روستایی دارد. به دلیل دسترسی بیشتر 
خانوارهای شهری به امکانات آموزشی، بهداشتی، بیمه سالمت، 
وضعیت این شاخص در نواحی شهری بیش از جوامع روستایی 
افراد  است، ولی در مقابل برخی متغیرها مانند سالمت روان و 
بدون نیازهای ویژه در جوامع روستایی بیش از جوامع شهری 

است )جدول شماره 13(.
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شکل 3. نقشه الگوی فضایی تاب آوری نهادی 

جدول 11. متغیرهای شاخص تاب آوری سرمایه  اجتماعی.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
روستایی0/63241/32p<0/0011/96-تعلقمکانی

روستایی0/52135/12p<0/0011/68-مشارکتاجتماعی
روستایی0/2109/38p<0/0011/32-مشارکتسیاسی
روستایی0/34013/28p<0/0011/43-وابستگیمذهبی
روستایی0/28311/56p<0/0011/36-انسجاماجتماعی
روستایی0/32112/22p<0/0011/39-اعتماداجتماعی

روستایی0/39219/35p<0/0011/48-برابریقومیونژادی
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فصلنامه پژوهش های روستایی

فصلنامه پژوهش های روستایی

»جواد بذرافشان و همکاران. تحلیل فضایی تفاوت های تاب آوری نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی )موردمطالعه: شهرستان پل دختر(«



130

فصلنامه پژو  هش های روستایی بهار 1397 . دوره 9. شماره 1

جدول 12. متغیرهای شاخص تاب آوری اقتصادی.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
شهری0/66342/28p<0/0011/96مالکیت
شهری0/52240/38p<0/0011/89اشتغال

شهری0/40018/40p<0/0011/48وابستگیبهبخشهایاولیه
شهری0/36016/56p<0/0011/39برابریجنسیدرآمدی

شهری0/28013/12p<0/0011/28کارآفرینی
شهری0/27811/23p<0/0061/20فروشگاه

شهری0/34515/12p<0/0011/31اشتغالدولتی
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جدول 13. متغیرهای شاخص تاب آوری اجتماعی.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
شهری0/56841/38p<0/0011/78امکاناتآموزشی
شهری0/32017/48p<0/0011/39سنبازنشستگی
شهری0/1899/41p<0/0011/25امکاناتبهداشتی

روستایی0/19810/32p<0/0011/29-افرادبدوننیازهایویژه
شهری0/38918/38p<0/0011/46بیمهسالمت
روستایی0/35817/65p<0/0011/38-سالمتروانی

شهری0/28014/35p<0/0061/26ظرفیتتأمینموادغذایی
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الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی نشان می دهد که به جز در 
برخی از روستایی های بزرگ، به دلیل وجود امکانات آموزشی 
و بهداشتی باال، شاخص تاب آوری اجتماعی در شهرها نسبت به 
روستاها بیشتر است. در این روستاها نسبت به نواحی روستایی 

دیگر در سطح باالتری می باشد )شکل شماره 6(.

میزان  که  می دهد  نشان   ،)14 شماره  )جدول  یافته های 
جوامع  از  بیشتر  روستایی  جوامع  در  زیست محیطی  تاب آوری 
شهری است. به طوری که با یک واحد افزایش مقدار این شاخص، 
1/14 واحد احتمال دارد که تاب آوری زیست محیطی در نقاط 
روستایی بیشتر از شهرها باشد. از میان پنج متغیر مربوط به این 
شاخص چهار متغیر تأمین موادغذایی محلی، ایجاد بندآب در 
برابر مخاطرات زیست محیطی و  مقابل سیل، آگاهی قبلی در 
صرفه جویی در مصرف، ارتباط بیشتری با جوامع روستایی دارند، 
و فقط متغیر استفاده از انرژی کارآمد به دلیل اینکه بعضی از 
روستاها دسترسی به برق و گاز طبیعی ندارند ارتباط بیشتری با 

جوامع شهری دارد.

بررسی الگوی فضایی تاب آوری زیست محیطی نشان می دهد 
نقاط  از  بهتر  روستایی  جوامع  در  شاخص  این  وضعیت  که 
شهری است. ولی در برخی از نقاط روستایی میزان تاب آوری 

زیست محیطی در سطح پایینی است )شکل شماره 7(.

به طورکلی می توان گفت که بیشترین تفاوت بین شهر و روستا 
مربوط به شاخص های فردی است. برای مناطق روستایی تعلق 
در  را  اثر  بیشترین  ثبات جمعیت  و  اجتماعی  سرمایه   مکانی، 
تاب آوری روستایی اعمال می کنند. نرخ اشتغال، وابسته نبودن به 
بخش های اولیه، مالکیت دارایی ها و غیره نیز از ویژگی های ممتاز 
تاب آوری شهری است. برخی از متغیرها نیز به تمایز بین شهر 
و روستا کمک می کنند. مانند بیمه درمانی در نواحی شهری و 
بیمه محصوالت در جوامع روستایی. تاب آوری در مناطق شهری 
در درجه اول تحت تأثیر سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 

مهم ترین عامل تاب آوری در مناطق روستایی است. 

شکل 6. الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی

جدول 14. متغیرهای شاخص تاب آوری زیست محیطی.

دسته  بندینسبت شانسمعناداریآمارهETAßWaldمتغیر
روستایی0/28920/23p<0/0011/39-تأمینموادغذاییمحلی
روستایی0/56025/32p<0/0012/47-ایجادبنددرمقابلسیل
شهری0/28019/21p<0/0011/35استفادهازانرژیکارآمد

روستایی0/19814/65p<0/0021/29-آگاهیقبلی
روستایی0/21117/47p<0/0011/32-صرفهجوییدرمصرف

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                                              

فصلنامه پژوهش های روستایی

»جواد بذرافشان و همکاران. تحلیل فضایی تفاوت های تاب آوری نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی )موردمطالعه: شهرستان پل دختر(«



132

فصلنامه پژو  هش های روستایی بهار 1397 . دوره 9. شماره 1

بحث و نتیجه گیری
مخاطرات طبیعی به عنوان پدیده های مخرب در مرحله اول بالیا 
محسوب نمی شود؛ بلکه مخاطراتی است که به صورت تکرارپذیر 
رخ می دهند. کشورهای مختلف در این زمینه شیوه مدیریتی 
تا  نظر می گیرند  انواع مخاطرات در  با  مقابله  برای  را  متفاوتی 
بتوانند برنامه های کاهش دهنده مخاطرات را اجرا کنند. درواقع 
هدف تمامی شیوه های مدیریتی کاهش اثرات است. ایران نیز 
با قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی، انواع مخاطرات را 
تجربه می کند. در شهرستان پل دختر به دلیل بارش زیاد، جریان 
دو رودخانه مهم کشکان و سیمره و همچنین وجود گسل های 
فراوان در معرض مخاطرات بسیاری قرار دارد. مهم ترین آن ها 
وقوع سیل و زلزله است. عالوه بر این موارد، عدم برنامه ریزی 
درست برای استقرار سکونتگاه ها یکی دیگر از بحران های این 
منطقه می باشد، که به دلیل محدودیت زمین در کنار گسل ها و 
مسیل ها استقرار یافته اند. الزم به ذکر است که در مسیر رودخانه 
کشکان از زمانی که وارد شهرستان پل دختر می شود تا زمانی که 
از شهرستان عبور کند، نزدیک به 150 روستا و دو شهر پل دختر 
و معموالن در کنار این رودخانه استقراریافته اند که در زمان سیل 
خسارت زیادی بر خانوارها وارد می آید. روستاهای این شهرستان 
دارای شرایط محیطی مخصوص به خود هستند و بیشتر از نواحی 
راهبردهایی که  بااین وجود  قرار دارند.  شهری در معرض خطر 
برای کاهش اثرات مخاطرات به کار می رود برای هر دو یکسان 
است. در صورتی که شاخص های تاب آوری در مناطق شهری 
و روستایی با همدیگر متفاوت است، و برای هرکدام باید الگوی 
متناسب با شاخص های محلی  ارائه گردد. با توجه به اهمیت این 
موضوع، به بررسی تفاوت  های نواحی شهری و روستایی از نظر 

تاب آوری در برابر مخاطرات پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد 
که از نظر شاخص های تاب آوری تفاوت معنی داری بین مناطق 
شهری و روستایی وجود دارد. بیشترین تفاوت این دو مربوط 
به شاخص های فردی است. برای مناطق روستایی تعلق  مکان، 
سرمایه اجتماعی و ثبات جمعیت بیشترین تأثیر را در تاب آوری 
روستایی اعمال می کنند. نرخ اشتغال، وابسته نبودن به بخش های 
اولیه، مالکیت دارایی ها، سرانه آموزشی، صنعتی بودن، دسترسی 
به اطالعات و امکانات بهداشتی، نیز از ویژگی های ممتاز تاب آوری 
شهری است. تاب آوری در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر 
سرمایه اقتصادی می باشد، درحالی که سرمایه جامعه، مهم ترین 
عامل تاب آوری در مناطق روستایی است. بررسی الگوهای فضایی 
تاب آوری نیز حکایت از تفاوت شهر و روستا از نظر شاخص های 
تاب آوری دارد. بنابراین، در رابطه با یافته های پژوهش، نکات زیر 

پیشنهاد می شود:

و  شهری  جوامع  تاب آوری  ظرفیت  اینکه  به  توجه  با  الف( 
روستایی در برابر مخاطرات متفاوت است، لذا نمی توان استراتژی 
یکسانی برای آن ها ارائه داد و برای هر یک از آن ها باید با توجه 

به شاخص ها و ظرفیت های محلی، راهبرد متناسب اتخاذ گردد؛

و  نهادی  زیربنایی،  تاب آوری  بودن  پایین  به  توجه  با  ب(   
اقتصادی در جوامع روستایی با باال بردن نرخ اشتغال، کم کردن 
کردن  صنعتی  تک محصولی،  اقتصاد  به  روستاییان  وابستگی 
روستاها، افزایش سرانه امکانات آموزشی، بهداشتی می توان باعث 

افزایش تا ب آوری روستاها شد؛

 ج( با توجه به عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت تاب آوری در جوامع 
شهری و روستایی با ارائه خدمات مناسب برای هر مکان، میزان 

فصلنامه پژوهش های روستاییشکل 7. نقشه الگوی فضایی تاب آوری زیست محیطی
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سازگاری خانوارها را تقویت نمود؛

 د( با به کارگیری اصول برنامه ریزی کالبدی در جوامع شهری 
و روستایی مانند برنامه ریزی کاربری اراضی و مقاوم سازی بافت 
میزان  و  کاهش  را  جوامع  آسیب پذیری  سطح  می توان  آن ها، 

تاب آوری آن ها را ارتقاء داد؛

 ه( ارتقا توانمندسازی روانی خانوارها برای مقابله با مخاطرات و 
تقویت توانمندی های جوامع نیز یکی دیگر از راهکارهای کاهش 

آسیب پذیری است؛

در  بیشتری  مطالعات  که  می شود  توصیه  درنهایت،  ی(   
زمینه تفاوت های نواحی مختلف از نظر تاب آوری و با توجه به 

شاخص های محلی انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

شهرستان  عزیز  کشاورزان  و  پاسخگویان  همه  از  پایان  در 
پلدختر که با دقت فراوان و صبر و شکیبایی مثال زدنی به سواالت 
مورد نظر پاسخ داده و کمال همکاری را با نویسندگان داشته اند، 

تشکر و قدردانی می شود. این پژوهش حامی مالی نداشته است.
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