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Abstract
Natural hazards such as snow, floods and the like are
considered as inevitable phenomena that are always a
serious threat to human communities, especially rural
communities. If these communities do not have the
necessary resilience, the harmful effects of these risks
will increase. If these communities do not have a secure
level of resilience, the harmful effects of these risks will
increase. Therefore, it is important to measure the
resilience of the villagers against the natural hazards.
The purpose of this study is to measure the resilience of
rural settlements in case of blockage of communication
roads. The present research is applied in terms of
purpose
and
descriptive-analytical
in
nature.
Documentary and field studies have been used to collect
data and information. The research area includes eleven
villages in Barough rural district in Miandoab Township.
According to Cochran's formula, 281 rural households
were selected as the research sample and the research
data were obtained with their help. The results showed
that the resilience of rural settlements in Barough rural
district in the event of snow cut-off of communication
roads, with the exception of the physical dimension
which is less than average, is at a desirable level. Also,
the most important factor in increasing the resilience of
the villagers when the roads are blocked due to snowfall
is "increasing social participation and economic power."
Keywords: Rural Resilience, Snowfall, Communication
Roads, Barogh Rural District.
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چكیده
-  سیل و نظایر آن به عنوان پدیدههای اجتناا،مخاطرات طبیعی مانند برف
ناپذیر بهشمار مای آیناد هاه همیشاه ی اری جادی بارای جوامای انساانی
بهیصوص جوامی روستایی به شمار میروند و اگر ایا جوامای از تاا آوری
 سنجش، لذا. آثار زیانبار ای مخاطرهها افزایش مییابد،الزم بریوردار نباشند
 هادف.تا آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی اهمیت بسایاری دارد
 سنجش تا آوری سکونتگاههای روستایی در صورت مسدود،از ای پژوهش
، تحقیق حاضار از نظار هادف هااربردی.شدن ق ی جادههای ارتباطی است
ماهیت توصیفی اتحلیلی و برای جمیآوری دادههاا و اطععاات از م العاات
 یاازده روساتای، قلمرو مکاانی تحقیاق.اسنادی و میدانی استفاده شده است
 براساس فرمول هاوهران تعاداد.دهستان باروق در شهرستان میاندوآ است
 یانوار روستایی بهعنوان نمونه تحقیق انتخاا و دادههاای تحقیاق باا290
 میازان تااا آوری، نتاایق تحقیاق نشاان داد.هما آن هاا باه دسات آمااد
سکونتگاههای روستایی دهستان باروق در صورت ق ی جاادههاای ارتبااطی
توسط بارف در سا م لاوبی قارار دارد و تنهاا در بعاد هالبادی همتار از
 هم ناای مهمتااری عاماال ماارثر در افاازایش تااا آوری.میااانگی اساات
،روستاییان در مواقی مسدود شدن جاادههاای ارتبااطی در اثار باارف بارف
.«افزایش مشارهت اجتماعی و توان اقتصادی» است
، جادههای ارتباطی، بارف برف، تا آوری روستایی:واژههای كلیدی
.دهستان باروق

 قدیر فیروزنیا:نویسنده مسئول
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فیروزنیا و همکاران :ارزیابی تا آوری روستاهای دهستان باروق ،میاندوآ  ،در زمان مسدود شدن جادههای....

مقدمه
مخاطرات محی ی با انواع گوناگون و گستره نفوذ یاود را باه-
عنوان پدیدههای تکرارشدنی و مخار در طاول دوران حیاات
هرۀ زمی وجود داشتهاند و همیشه ی ری جدی برای انسانها
بودهاند (پورطاهری و دیگران .)72 :0781 ،بر ای اساس مای-
توان اذعان داشات هاه هایا جامعاهای از مخااطرات طبیعای
مصونیت نداشته و انسانها همواره با تاثثیرات ذهنای و عینای
زیانبار آن مواجهاند .بهرغم پیشرفتهاای علمای و فنای طای
دهههای اییر ،مخاطرات محی ی هم نان آسیبهاا و هزیناه-
های سنگینی را به جوامی انسانی و غیار انساانی وارد مایهناد
(رضایی .)0 :0782 ،وقوع مخاطرات طبیعی مانند سایل ،زلزلاه،
یشکسالی ،طوفان ،تگار  ،باارف بارف و بااران و غیاره بار
زندگی مردم اثرات مختلفی دارد .بهطوریهه شکاف فقر در بی
جمعیت را تشدید هرده و به گساترف فقار عماومی در من قاه
مخاطرهزده هم میهناد (.)Wisner & et al, 2004: 10
در ای میان جوامی روستایی و فعالیتهای تولیدی آنها بهدلیل
دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشات تاوان-
های محدود از دیرباز نسبت به سایر جوامای بیشاتر در معار
نیروهای مخر طبیعای قارار داشاتهاناد (رحماانی و دیگاران،
 .)070 :0781با وجود افازایش تسالط انساان هاا بار طبیعات،
تاهنون انسان نتوانسته از بروز ای مخاطرات جلوگیری نمایناد.
در نتیجه تنهاا راه بااقی ماناده بارای مقابلاه باا آثاار زیاانباار
مخاطرههای طبیعی افزایش تا آوری جوامی انسانی است.
بارف سنگی برف و هوالک از جمله مخاطراتی است هاه
هه در مناطق روستایی رخ داده و تادوام نناد روزۀ آن در ایا
مناطق عمعً تثثیرات منفی را در تمام س وح زندگی ساهنی به
همراه داشته (رضایی و دیگران03 :0798 ،؛ معزاده و دیگاران،
 )37 :0787و باعث مسدود شدن جااده هاای ارتبااطی شاده و
زیااان مسااتقیم ناشاای از بااارف باارف و هااوالک را دو نناادان
میهند .در حالی هه امروزه سیستم حمل و نقل و جادهها نقش
مهمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی و بهعنوان هلیادی بارای
رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار و یکی از زیرسایتهای حیاتی
مورد نیاز برای رشد جوامی میباشاد ( Amekudzi, Khisty
 & et al, 2009: 339ا .)348ایتعل در ای زیرساایتهاا
برای ساهنان روستایی باعث هاهش و ق ی دسترسی آنهاا باه
طیف وسیعی از یدمات مهم عمومی و امکانات رفاهی میشود،
هه بهطور معمول در مراهز دوردست واقی شادهاناد و ایا امار
موجب عدم تحقق توسعه پایدار روستایی میشود (& Velaga
 .)et al, 2012: 62امروزه برای هاهش آثار زیانباار اینگوناه

مخاطرههاا ،راهبردهاای متناوعی از جملاه ارتقاای تاا آوری
سکونتگاههای روستایی مدنظر قرار میگیرد (صالحی و دیگران،
 .)011 :0781بهطور هلی تا آوری به تواناایی و مهاارتهاای
جوامی انسانی در مقابله باا مخااطرات و بازگشات باه وضاعیت
عادی تعبیر میشود .امروزه دولتها تعف مایهنناد باهجاای
مدیریت سازهای ،ترهیبی از روفهای غیرسازهای و ساازهای را
به هار ببرند و در واقای تاعف مایهنناد هاه ساکونتگاههاای
روستایی را تا آور ساازند (بادری و دیگاران .)01 :0782 ،لاذا
تا آوری از جمله راهبردهای مواجهه با سوان طبیعی است هه
برای مقابله با مشاکعت ناشانایته باههاار مایرود (بهتااف و
دیگران .)70 :0782 ،هدف از ای رویکرد هاهش آسیبپاذیری
شهرها ،روستاها و تقویت تواناییهای شاهروندان و روساتاییان
برای مقابله با ی رات ناشای از تهدیادات نظیار وقاوع ساوان
طبیعی است و هم نی از مهمتاری عوامال تحقاق پایاداری
است( .صادقلو و دیگران.)071 :0787 ،
در مورد تا آوری ،م العات متعددی از سوی پژوهشگران
مختلف انجام شده هه به عنوان نموناه مایتاوان از صاالحی و
دیگران (« ،)0781بررسی میزان تا آوری محی ی با استفاده از
مدل شابک علیات» ،بهتااف و دیگاران (« ،)0782ارزیاابی و
تحلیل ابعاد و مرلفههای تا آوری هعنشاهر تبریاز» ،بادری و
دیگران (« ،)0782نقش مدیریت محلای در ارتقاای تاا آوری
مکانی در برابر بعیای طبیعی با تثهید بر سایع » ،صاادقلو و
دیگران (« ،)0787اولویتبندی عوامل مرثر بر افازایش تاا -
آوری هشاااورزان در براباار یشکسااالی» ،افتخاااری و دیگااران
(« ،)0787تحلیل نقش تنوع معیشتی در تا آوری یانوارهاای
روساتایی در شارایط یشکساالی» ،ماونا« ،)2112( 0ظرفیات
ت بیقی و تا آوری معیشتی در مناطق هم آ  ،نتایق مربوط به
جنو آسیا و هاربرد آن بارای یاورمیاناه» ،هالادول،)2118( 2
«مواجهااه و تااا آوری یااانوادههااای هشاااورز در معاار
یشکسالی» و مینساه و مارهاریو (« ،)2100توسعه تاا آوری و
عرضه آن» نام برد.
در زمینه یسارتهای ناشی از برف در ایران ،باه جاز نناد
تحقیقی هه در ادامه معرفی میشاود ،تحقیقاات زیاادی انجاام
نگرفته است .اساتانداری گایعن ( )0790پا از باارف بارف
سنگی سال  0797گزارشی تحت عنوان « بحران سفید» تهیه
هرده هه در آن ابعاد پدیاده و یساارت ناشای از آن و اقادامات
انجام گرفته را بیان هرده است .بر اثر بارف برف سنگی بهم
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Moench
2. Caldwell
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 0797تعداد  70جاده با طول متوسط  01/30هیلاومتر باه ازای
هر جاده و مجموعاً به طول  727/0هیلومتر مسدود شد .رضایی
و دیگران ( )0798در پژوهشی با عنوان «روند باارف بارف در
جلگه مرهزی گیعن و پیامدهای ناشی از آن» بارف برفهاای
سنگی در دلتای رودیانه سفیدرود را بررسای هارده و باه ایا
نتیجه رسیده هه معموالً بارف بارف در ناواحی هاه انتظاار آن
نمیرود ،یسارت زیادی برجای میگذارد .در مورد باارف بارف
در نواحی شامال غار هشاور تحقیاقهاای از ساوی عاادلی
( )0790و امینینیا و دیگران )0798انجام گرفتاه اسات هاه باا
پژوهش حاضر تفاوت قابل معحظه ای دارد .ععوه بر تحقیقات
فوق دو پژوهش دیگار در زمینا یساارت بارف بار دریتاان
جنگلی و دست هاشت ا توساط فخااری و دیگاران ( )0798و
توانکار ( )0780انجام گرفته است .در ای م العه مشخص شاد
هه در قلمرو مورد م العه به  00درصاد دریتاان یساارت وارد
شده است( .همان.)87 :
با توجه به آن ه گذشت ،عرصه تا آوری در سکونتگاههای
روسااتایی در ابعاااد مختلااف نیازمنااد پااژوهش بااهمنظااور درک
ناشنایتههای ای حوزه است .یکای از ایا عرصاههاا بررسای
تا آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مسدود شدن جادهها
بر اثر بارف برف سانگی اسات .هاه در ایا تحقیاق تاعف
می شود به بررسی ای مسالله در روساتاهای دهساتان بااروق
پردایته شود .دهستان باروق یکی از دهستانهای بخش باروق
شهرستان میاندوآ به شمار مایرود هاه در فاصاله حادود 20
هلیومتری شهر میاندوآ قرار دارد و مرهز ایا دهساتان شاهر
باروق و اهثر جادههای ارتباطی روساتاهای ایا دهساتان باه-
صاورت یاااهی اسات .ایا دهساتان در قساامت غربای شااهر
میاناادوآ و در قساامت جنااوبی دریانااه ارومیااه و در من قااه
هوهستانی قرار دارد( .محمدییگانه و دیگاران .)29 :0782 ،باا
توجه به هوهستانی بودن من قه در صاورت بارنادگی و باارف
برف و احتمال ق ی جادههای ارتباطی ای دهستان زیاد اسات.
از ای رو ضرورت سنجش تا آوری و هاهش آسایبپاذیری در
برابر مخاطرات طبیعی مانند برف نمایان مایشاود .باه همای
دلیل پرسش اساسی ای پژوهش ای است هاه هاه وضاعیت
تا آوری روستاهای مورد م العه در هنگام مسدود شدن جاده-
های ارتباطی (بر اثر بعیای طبیعای و باویژه در هنگاام باارف
برف) نگونه است؟
واژه تا آوری اغلب به مفهوم «بازگشت به گذشاته »0باه
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هار میرود هه از ریشه التی  Resilioبه معناای «پارف باه
گذشته »2گرفتاه شاده اسات .ایا اصا عح را نخساتی باار
هولینااگ 7در سااال  0837ماایعدی بااه عنااوان مفهااومی
اهولوژیکی م رح هرد (صادقلو و دیگران .)070 :0787 ،مفهوم
تا آوری از دهه  0891در سیساتمهاای اجتمااعی و زیسات-
محی ی م ارح شاده اسات (.)Nelson & et al, 2008: 2
تا آوری ظرفیت ی سیساتم ،جامعاه یاا اجتمااع در معار
ی رات برای سازگار شدن ،مقاومت هردن یا تغییر دادن بارای
رسیدن به س قابل قباولی از عملیاات و ساایتار و اداما آن
تعریف شده است(.بدری و دیگران .)0782 ،هاارپنتر و دیگاران
( )2110تا آوری را ای گونه تعریف نمودهاند0 :ا میزان تخریب
و زیانی هه سیستم قادر است جذ هند بادون آنکاه از حالات
تعادل یارج شود؛ 2ا میزان توانایی سیستم برای سازماندهی و
تجدید یود در شرایط مختلف؛ 7اا میازان تواناایی سیساتم در
ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت سازگاری با شرایط.
با توجه به تعاریف فوق میتوان اذعان داشت هه تا آوری،
ظرفیت تحمل جامعه در برابر مخاطرات و شارایط غیرعاادی و
بازگشاات بااه وضاای طبیعاای اساات .در هماای راسااتا ،ابعاااد و
شایصهای مختلفی برای تا آوری ارائه شده اسات .ننان اه،
شایصها بهطور بالقوه میتواند پیشرفتهای بهدست آماده در
بهبود تا آوری در مناطق معی را انادازهگیاری هناد و درجا
تا آوری جوامی مختلف را با یکادیگر مقایساه و منااطقی هاه
بیشتر نیازمند تا آوری هستند را مشخص نماید .به هرحال ،به
دلیل مکانیسم پی یده و عدم تجان مناطق و هشاورها ،ارائاه
ی تعریف واحاد از تاا آوری مخااطرات و مشاخص هاردن
شایصهای تا آوری و اندازهگیری آنها بسیار مشاکل اسات
( .)Rose and et al, 2013: 87بر ای اساس درجاه تاا -
آوری جوامی را نمیتوان بهطور مستقیم اندازهگیری نمود و نیااز
به سایت شایصهاای تاا آوری اسات( .رضاایی و دیگاران،
 .)77 :0782شایصهای تا آوری در حوزه ساوان طبیعای در
یکی از نهار طبقه زیر قرار مایگیرناد )0 :شاایصهاایی هاه
فعالیتهای یاص را رصد مایهنناد؛ مانناد سارمایهگاذاری در
تا آوری ساوان طبیعای؛  )2شاایصهاای هاه فعالیاتهاای
یروجی را اندازهگیری میهنند؛ مثل بخشهایی از جمعیت هاه
در معر سوان طبیعی قرار دارند؛  )7پیامدها ،مانند زیانهاای
واقعی اقتصادی و صدمه به زیرسایتهای حیاتی؛  )0تاثثیر بار
اهداف نهایی توسعه و رفی فقر (رضایی و دیگران.)77 :0782 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. To Jump Back
3. Holling
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بر ای اساس ،در ماورد مخااطراتی نظیار بساته شادن راه
ارتباطی بر اثر برف ،تا آوری روستاییان را میتوان تحت تثثیر
مرلفاههاا و عوامال مختلفای دانسات )0 :موقعیات جغرافیااایی
استقرارگاهها و تولیدات؛  )2شرایط تولید؛  )7دسترسی به منابعی
نظیر ،آ  ،زمی  ،نیروی هار ،سرمایه و مانناد آن؛  )0حمایات از
جانب دولتNGO ،ها و عموم؛  )2شبکههای حمایتی متقابال؛
 )7ظرفیتسازی نهادی دولت و سازمانهای محلی در واهانش
به بسته شدن راههای ارتبااطی؛  )3ارتبااط بای اتحادیاههاای
درون اجتماااعی؛  )9تاادابیر دولاات باارای هاااهش مخاااطرات
محی ی ،مدیریت منابی طبیعی ،امنیت اجتماعی و هااهش فقار

(صادقلو و دیگران )073 :0787 ،بنابرای  ،ای شایصها بهطور
بالقوه میتواند پیشرفتهای بهدست آمده در بهبود تا آوری در
مناطق معی را اندازهگیاری هناد یاا درجاه تاا آوری جوامای
مختلف را با یکدیگر مقایسه هند؛ هم نی مناطقی هاه بیشاتر
نیازمند هستند تا تا آور شوند را مشخص ماینمایاد( Yoon,
 .)2012: 830مرلفههای قابل انادازهگیاری بارای تاا آوری
جوامی سانحهزده را میتوان در پنق بعد شامل ابعااد اجتمااعی،
اقتصااادی ،نهااادی ،هالباادی ،زیرسااایتی ،سااازهای ،محی اای
تقسیمبندی نمود(جدول .)0

جدول  .1ابعاد و مرلفههای تا آوری

بعد
هاهش مخاطرات
زیرسایتی
سازهای
محیط زیستی
فرهنگی – اجتماعی
اقتصادی

مولفهها
برنامه بازسازی ،برنامه استمرار یدمات؛ برنامههای مقابله؛ هاربری زمی ها ،بیمه مخاطرات؛ برنامه هاهش
مخاطرات و ارزیابی آسیبپذیری؛ معیارها و رمزها؛ برنامه حفاظت از زیرسایتها
شریانهای حیاتی؛ مرهزهای حیاتی؛ حساس و مهم ،بناهای عمومی
واحدهای تجاری و صنعتی؛ واحدهای مسکونی؛ آثار باستانی؛ تاسیسات ی رزا
مخاطرات ،آلودگیها ،تنوع زیستمحی ی؛ پایداری زیستمحی ی؛ ویژگیهای جغرافیایی
ویژگیهای فردی؛ باورها و اعتقادات؛ فرایندهای جامعه؛ ثبات اجتماعی؛ ویژگیهای اجتماعی؛ میزان
مشارهت مردم؛ سایتار یانوادگی؛ گرایشهای اجتماعی
سعمت اقتصادی؛ وضعیت استخدامی؛ تنوع اقتصادی؛ اشتغال؛ دسترسی به یدمات؛ رشد اقتصادی؛ ثبات
اقتصادی؛ س درآمد و اسکان.

مثیذ :بهتاف و دیگران 009 :0782 ،به نقل از Farzad Behtash M R, 2012

یکی از مهمتری زمینههای تا آوری در حاوزه جغرافیاایی
تا آوری فضاهای روستایی است .تا آوری روستایی به مفهوم
ظرفیت مناطق روستایی به مثابه نظاامهاای پویاای اجتمااعی
بومشنایتی ،برای سازگاری باا محایطهاای بیرونای دگرگاون
شونده است ،بهنحوی هه استاندارد رضایتبخش زنادگی حفا
شاود ( .)Heijman & et al., 2007: 127مناابیطبیعای و
انسانی ،سرمایهگذاریها و زیرسایتهاا و عوامال نامحساوس
مانند سرمایه اجتماعی و دانشمحلی ،در شکلگیری فرآیندهای
نوآورانه و سازگارشونده برای روبهرو شادن باا تغییارات متعادد
ناشی از مخاطرههای طبیعی یا بحاران اجتمااعی اا اقتصاادی
اثرگذارند (ورمزیار ودیگاران .)092 :0787 ،هم نای  ،یکای از
راهکارهای افازایش یاا بهباود تاا آوری در ناواحی روساتایی
استفاده از مدیران محلی مانند شوراها ،دهیاریهاا ،بخشاداری،
نخبگااان محلاای و فرمانااداری در امااور مربااوط بااه روسااتا و
مخاطرات محی ی است .برای بهبود تا آوری ساکونتگاههاای
روستایی با تثهیاد بار نقاش مادیران محلای ،اشاکال مختلاف

سرمایه نقش دارند مانند سرمایه اجتمااعی سارمایه اقتصاادی،
سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی و سارمایه فیزیکای (ورمزیاار و
دیگران.)097 :0787 ،
مرور ادبیات علمی نشان داده است هه دیدگاههای متعددی
در مورد مخاطرات محی ی وجود دارد هه بهطور هلی میتاوان
در سه دست ذیل قارار داد -0 :دیادگاه زیساتی فیزیکای؛ 2اا
دیدگاه سایت اجتماعی؛ 7ا دیدگاه ترهیبی .دیدگاههاای ذهار
شده هری مفهوم و تعریف متفاوتی از آسایبپاذیری دارناد و
منشث و علت متفاوتی را نیز برای آن قائلند و لذا بر اساس علال
متفاوت ،راهحلهای متفاوتی را نیز برای هاهش آسایبپاذیری
در نظاار ماایگیرنااد .بااهطااور مشااخصتاار ،تحلیاال و تبیاای
آسیب پذیری از منظر هر ی از دیدگاهها و رویکردهای مذهور،
منجر به راهحلهاای مختلاف و متفااوتی مایشاود( .قادیری،
.)7 :0792
در ای میان ،یکای از مهمتاری مخااطرات محی ای هاه
آسیبهای متفاوتی بر فضااهای روساتایی برجاای مایگاذارد،

نشریه علمی برنامهریزی توسعه هالبدی ،سال ششم ،شماره ( 2سری جدید) ،پیاپی  ،22تابستان 0011

بارف سنگی برف است .بارف برف پدیده هواشناسی با فوایاد
قابل توجه اما گاه به صورت مخاطره همراه با سایل ،تگار و
هاریک است .مخاطره برفهای سنگی  ،علیرغم فراوانی همتر
نساابت بااه بریاای از مخاااطرات جااوی هم ااون یخبناادان ،از
مخاطرات جوی مهم عر جغرافیایی میانه به بااال محساو
میشوند ( .)Smith, 2009: 196ریداد مخااطره بارفهاای
سنگی در سراسر جهان همه ساله یسارات فراوانای را باه باار
میآورد .در طول ساالهاای  2110ا 0808در ایااالت متحاده
آمریکا  022توفان ناگهانی برف 20/7 ،میلیارد دالر یسارت باه
ایاالت متحده وارد هرد و در برف سانگی ساال  2112اساتان
گیعن ،باال بار  011میلیاارد توماان باه تثسیساات زیربناایی
یسارت وارد شد .برف سنگی از مهمتاری پدیادههاای ماورد
م العه در اقلیمشناسی است هه بسیاری از فعالیتهای انساانی
را تحت الشعاع یود قرار داده از جنبههای گوناگون یسارات باه
بار میآورند هه شامل تخریب سازههاای انساانساایت ،ق ای
ی وط انتقال نیرو و مخابرات ،مسدود نمودن راههای ارتبااطی
شهری و روستایی ،بروز مشاکعت بهداشاتی ،تلفاات انساانی،
یسارت به سازهها و محصوالت هشاورزی میشوند (موم پاور،
 .)09 :0787ریاازف باارف ساانگی طاای دوره ساارد سااال و
بخصوص در فصل زمستان هه تراز یخبندان بسیار پایی اسات
بهعنوان ی بحران جوی و طبیعی شاایته شاده اسات و اماا
ریزف برفهای سنگی غیرمترقبه نیاز سابب ایجااد یساارات
جانی و مالی و بر هم زدن وضعیت زندگی روزمره از جمله رفت
و آمد در مسیرهای ورودی و یروجی شهرها و روستاها میشود
(یالدی و دیگران.)77 :0787 ،
بنابرای بهطور هلی میتوان گفات ،باارف بارف سانگی ،
باعث بروز مشکعت و یسارات زیادی از جمله یسارات جاانی،
تصادفات وسایل نقلیه ،آتشساوزی ،گاازگرفتگی و سارمازدگی
(دوسااتان و دیگااران ،)227 :0782 ،تخریااب سااایتمانهااا و
تثسیسات و ایجاد ایاتعل در بخاشهاایی نظیار حمالونقال
روستایی ،توزیی سویت و انرژی و فعالیتهای بخش صنعتی و
بهیصوص هشااورزی ،نموناههاایی از پیامادهای ایا ریاداد
طبیعاای اساات .ننان ااه ،نااوار غرباای ایااران بااهدلیاال شاارایط
توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی از مناطق برفگیر هشور بوده
و تواتر برفهای سنگی ثبت شده در ای من قه بیش از دیگار
نقاط هشور است .باا م العاه رفتاار و عملکاردهاای گذشاتهی
اقلیمی حاهم در هر من قه ،میتوان از جنبههای مثبت عناصار
آ و هوایی من قهای سود جسات و از مضارات آن باا ایجااد
تا آوری دوری جست و یا در مقابل آن واهنش من قی (ایجااد
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و بهبود تا آوری) نشان داد (فتاحی و دیگران  .)89 :0787 ،در
همی راستا ،استان آذربایجان غربی ،جازو منااطق هوهساتانی
واقی در عر های باالست .از ای رو در ایا اساتان هاوالک
برف از جمله پدیدههایی است هه هر سال یا هر نند سال باه-
دلیل ویژگیهای یاص من قه رخ میدهد و سبب یسااراتی در
زمینههای حمل و نقل ،انارژی ،داماداری ،تع یلای مادارس و
ادارات میشود( .معزاده و دیگران .)37 :0787 ،باه طاور هلای
میتوان گفت ،وقوع مخاطرات طبیعی مانند برف و بساتهشادن
جادههای ارتباطی بر زندگی مردم تاثثیرات مختلفای دارد .باه-
گونه ای هه به گساترف فقار عماومی در من قاه مخااطرهزده
هم مایهناد هاه در واقای ،باهدلیال ارتبااط متقابال فقار و
آسیب پاذیری در برابار مخااطره یکادیگر را تقویات مایهنناد
( )Wisner & et al, 2004:10و در نهایات باه افازایش
آسیبپذیری ،ایجاد ایتعل در هارهرد مرسسات محلی ،معیشت
مردم و بیقدرتسازی جوامی محلی میانجامدHaigh and ( .
 .)et al, 2010بنابرای میتوان گفت هه مخااطرات محی ای
اغلب مرزهای جغرافیاایی ،اجتمااعی و فرهنگای را باه ناالش
هشیده و ابعاد مختلف ی مخاطره بر روی جنبههاای مختلاف
زندگی مردم تثثیر میگذارد ( .)Senavattanagul, 2008در
ای میان جوامی روستایی و فعالیتهای تولیدی آنهاا باهدلیال
دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشات تاوان-
های محدود از دیرباز نسبت به سایر جوامای بیشاتر در معار
نیروهای مخر طبیعای قارار داشاتهاناد (رحماانی و دیگاران،
 .)0781ععوه بر ای  ،روستاییان توانایی همتری برای اساتفاده
از مدایعت دولتی برای هاست از ریس یا تعف برای رهایی
از اثارات مخااطرات را دارناد (.)Maxwell & et al, 2001
همی جمعیت روستاها و دوری آنهاا از شاهرها و هاانونهاای
قدرت و ثروت سبب شده هه روساتاها در برابار مخااطرههاا از
آسیب پذیری بیشتری بریوردار باشند .بر ایا اسااس هار ناه
روستاها و روستاییان در برابر بروز مخاطرههاا از جملاه مسادود
شدن جاده های ارتباطی بر اثر بارف برف از تا آوری بااالتری
بریوردار باشند ،در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از آنهاا نیاز
ایم تر هستند.
دادهها و روشکار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع هااربردی و از نظار روف
انجام ،از روف توصیفی ا تحلیلای بهاره گرفتاه اسات .بارای
گردآوری دادهها و اطععاات از روفهاای اسانادی و میادانی
استفاده شده است .دهستان باروق شهرساتان میانادوآ دارای

47

فیروزنیا و همکاران :ارزیابی تا آوری روستاهای دهستان باروق ،میاندوآ  ،در زمان مسدود شدن جادههای....

 08روستای دارای سکنه است هه از بی آنها با توجه باه ساه
معیار  -0فاصله تا شهر باروق (همتر از  01هیلومتر 01 ،الی 21
و باایش از  21هیلااومتر)؛  -2نااوع سااکونتگاه (هوهسااتانی،

هوهپایهای و دشتی)؛  -7تعداد یانوار (همتر از  21یاانوار21 ،
الی  010 ،011الی  021و بیش از  021یانوار) تعداد  00روساتا
برای م العه انتخا شد( .جدول.)2

جدول  .2روستاهای نمونه تحقیق در دهستان باروق

نوع
سکونتگاه
هوهستانی

پای هوهی

دشتی

فاصله تا شهر
هیلومتر
همتر از 01
 01ا21
بیش از 21
همتر از 01
 01ا21
بیش از 21
همتر از 01
 01ا21
بیش از 21

همتر از  21یانوار
امیراباد
میرزا نظام
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

تعداد یانوار
 010ا021
 21ا011
ا
ا
ا
ا
ا
قرمزیبعغ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
اقکندباروق
ا
ا
ا
ا
ا

بیش از 021
ا
ا
علیارهندی
حمید،
ا
ق ار
گل سیلمان آباد
ایدیشه
قشعق نوروزلو

منبی :مرهز آمار ایران0782 ،؛ محاسبات نگارنده0789 ،

جامعه آماری تحقیق را هلیه یانوارهای روستایی و مادیران
روستایی روساتاهای ماورد م العاه تشاکیل مایدهناد .طباق
سرشماری مرهز آمار ایران در سال  ،0782روساتاهای انتخاا
شااده دارای  2091یااانوار و  3000نفاار جمعیاات هسااتند هااه
براساس فرمول هوهران تعداد  290یانوار روساتایی باه عناوان
نمونه تحقیق انتخا شد .انتخا اعضای نمونه در روستاها باا

روف نمونهگیری تصادفی ساده انجام گرفت( .جدول  .)7ععوه
بر یانوارهای روستایی ،از بای مادیران روساتایی (دهیااران و
روسای شورای اسعمی)و هارشناسان مرتبط با مدیریت بحاران
و برفروبی شهرستان میاندوآ تعداد  21نفر بهعناوان جامعاه
نمونه انتخا شدند.

جدول  .3روستاهای نمونه و تعداد یانوارهای نمونه در هر روستا

روستاها

یانوار

جمعیت

تعداد نمونه پرسشنامه

امیراباد

07

21

2

علی بعغی

70

087

9

قرمزیبعغ

22

092

3

ق ار

201

377

23

اقکندباروق

007

082

09

حمید

200

372

70

گلسلیماناباد

0119

7077

071

ایدیشه

201

322

23

میرزانظام

01

77

0

علیارهندی

007

739

02

قشعق نوروزلو

001

009

00

جمی

2091

3000

290

منبی :مرهز آمار ایران0782 ،؛ محاسبات نگارنده0789 ،

برای سنجش میزان تا آوری روستاییان در برابار مسادود

شدن جاده (بر اثر بارف برف) تعف شده تا با معحظه ادبیاات

نشریه علمی برنامهریزی توسعه هالبدی ،سال ششم ،شماره ( 2سری جدید) ،پیاپی  ،22تابستان 0011

تحقیق مرلفه های سنجش در ابعاد مختلف مورد شناسایی قارار
گرفته و از آنها به عنوان ابزار سنجش در پرسشنامهها استفاده
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شود( .جدول .)0

جدول  .7مولفههای سنجش تا آوری روستاییان در برابر مسدود شدن جاده (بر اثر بارف برف)

ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

نهادی

مولفه
افزایش میزان ذییره معاف (گندم و  )...یانوار ،افزایش تعداد مراهز عرصه مایحتاج روستایی ،اطمینان از وجود پول نقد هافی در
منزل و استفاده آن در زمان حادثه ،امکان توزیی ارزاق بی روستاییان در مواقی بحران ،اصعح شیوههای حملونقل و ایجاد
حملونقل پایدار روستایی ،امکان نگهداری و انباداری درست بریی یا قسمتی از تولیدات هشاورزی و استفاده از آن در مواقی
بروز بحران ،امکان پخت نان در یانههای روستاییان در مواقی بروز بحران ،افزایش تنوع محصوالت هشت شده و ذییره آن در
منازل برای مواقی بحرانی ،امکان فرآوری محصوالت دامی بخصوص شیر در موقی بسته شدن جادههای ارتباطی
مشارهت روستاییان با همدیگر و با مسلولی در جهت رفی بحران ،میزان اعتماد مردم محلی به نهادهای امدادرسان و مدیریت
بحران ،میزان انسجام اجتماعی روستاییان در مواقی بروز بحرانهای طبیعی ،افزایش س دانش و آگاهی روستاییان و
مسلولی روستایی در زمینه بارف برف سنگی و احتمال ق ی شدن جادههای ارتباطی ،تدوی برنامههای جهت آموزف
روستاییان در زمینه راهکارهای افزایش میزان تا آوری در زمان بارف برف و ق ی شدن جادههای ارتباطی ،تشویق به هار
گروهی و مشارهت در امور مربوط به حمل و نقل روستایی ،میزان تمایل به همکاری داوطلبانه برای هاهش آسیب پذیری و
هم در زمان وقی حادثه ،میزان تعامل و ارتباط روستاییان با همسایگان یود در یصوص هم در موقی مسدود شدن جاده در
زمان بارف برف.
ایجاد سیستم پایش و پیش آگاهی در زمین مخاطرات طبیعی و مسدود شدن جادههای ارتباطی و ارزیابی یسارت آن ،استقرار
نیروی های امدادی در مرهز دهستان ،مسلولیتپذیری مسلولی در مواقی بارف برف سنگی و مسدودیت جادههای ارتباطی،
میزان تعامل نهادهای محلی با مردم و با نهادها در زمان وقوع سوان طبیعی ،افزایش تعداد نیروهای آموزف دیده و داوطلب در
زمینه بحران ،یرید ماشی آالت و نم الزم جهت باز هردن راههای ارتباطی در مواقی بارف برف ،تعداد نهادهای محلی
( )NGOو امکان هم به روستاییان در زمان برف سنگی و ق ی جادههای ارتباطی.

امکان ق ی شدن تلف و ق ی آنت دهی ی وط تلف همراه در زمان وقوع بارف برف سنگی  ،امکان ق ی شدن گاز لوله هشی
اهولوژیکی در زمان وقوع بارف برف سنگی  ،امکان ق ی شدن برق سراسری در زمان وقوع بارف برف سنگی  ،امکان ق ی شدن آ
و هالبدی آشامیدنی در زمان وقوع بارف برف سنگی  ،تعداد روزهای ق ی ارتباط جاده ،فاصله تا مرهز شهرستان ،ارتفاع برف ،.طول دوره
بارف.
منبی :م العات اسنادی نگارنده سال 0789

برای تجزیه و تحلیال دادههاا از آزماونهاای تایتا
نمونه ای ،تحلیلعااملی  ،هروساکال والای  ،آزماون تحلیال
واریان به تناسب سواالت تحقیق استفاده شده است.
دهستان باروق یکی از دهستان های شهرستان میانادوآ
در طول جغرافیایی  07درجه و  7دقیقه شرقی از نصف النهاار
گرینویا و عر جغرافیایی  77درجه و  29دقیقاه شامالی از
یط استوا در جنو دریاناه ارومیاه و جناو شارقی اساتان
آذربایجان غربی قرار دارد .ای شهرستان ،بار اسااس نتاایق
سرشماری سال  0782دارای  098روستای دارای سکنه و 03
روستای یالی از سکنه است (مرهز آماار ایاران.)02 :0782 ،
دهستان باروق به عنوان محدودۀ مورد م العاه ایا تحقیاق
یکی از دهساتانهاای بخاش بااروق باا مسااحت 708/029

هیلومتر مربی و  21روساتا (هاه  08روساتا دارای ساکنه و 0
روستا یالی از سکنه) است .در محدوده دهستان باروق ساالنه
بیش از  01روز برف می بارد و به طاور میاانگی بااالی 001
روز احتمال وقوع یخنبدان در س ای دهساتان وجاود دارد
(اداره هواشناسی شهرستان میاندوآ  .)0789 ،و با توجاه باه
اینکه اغلب بارف برف در ای محدوده شدید و سنگی است،
معموال دو روز جاده های ارتباطی مسادود مایشاود .راه هاای
ارتباطی دهستان باروق وضعیت مناسبی ندارد .ننان ه ،اتوبان
میاندوآ به میانه از ای دهستان و از اطراف شهر باروق عبور
می هند و با احداث ای مسیر احتمال ق ی جاده های ارتبااطی
به س ییلی پایینی رسیده است .از شاهر بااروق باهطارف
روستاهای حمیاد ،ق اار الای ایاری روساتای شامالی ایا
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روستای نورزلو نیز تنهاا روساتای دارای جااده یااهی اسات.
(شکل .)0

دهستان یعنی علی بعغ مسیر از نوع آسفالت درجه  2اسات و
به شدت نیاز به تعریض و نوسازی دارد .همی طور بقیه مسایر

شکل  .1توزیی فضایی روستاهای نمونه و راههای ارتباطی روستاهای مورد م العه

هشاااورزی اساات 0/7 ،درصااد از پاسااخگویان نیااز در زمااان
پرسشگری بیکار و یاا در جساتجوی هاار بودناد 0/9 ،درصاد
بازنشسته از مشاغل دولتی و  7/7درصد نیز در سایر مشاغل از
قبیل یانهداری ،دانشجو مشغول فعالیت بودند .از نظار درآماد
نیاز 72/27 ،درصاد دارای درآماد ماهاناه همتار از  211هاازار
تومان در ماه 21/99 ،درصد نیز بی  211هزار تومان الی ی
میلیون تومان 00/17 ،درصد دارای درآمد بای یا الای 0/2
میلیون تومان در ماه داشته 9/08 ،درصد نیز درآمدی بی 0/2
الی  2میلیون تومان در ماه و باالیره  2/78درصد پاسخگویان
نیز باالی دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند (جدول .)2

شرح و تفسیر نتایج
از  290سرپرست یانوار پاسخگو 32/2 ،درصاد مارد و 23/9
درصد زن و میانگی سنی آنها  22سال بوده است .از لحااظ
س سواد نیز 09 ،درصد بیساواد و  8/9درصاد دارای ساواد
یواندن و نوشت بودند .هم نی  ،در محادودۀ ماورد م العاه،
صنعت همپای هشااورزی توساعه و گساترف نیافتاه اسات و
مشاغل یادماتی نیاز باهتاازگی رشاد و توساعهیافتاه اسات.
بهطوری هه به جهات قارار گارفت ایا دهساتان در حاشایه
رودیانااههااای پاار آ زرینااهرود و س ایمینهرود هشاااورزی و
دامپروی شغل اهثر ساهنان ای دهستان بوده و ماردم از ایا
طریق امرار و معاف میهنند .در ای میاان غلباه باا مشااغل

جدول  .7میزان درآمد ماهانه پاسخگویان هزار تومان

مرلفه
درآمد

همتر از 211

بی  211الی0111

بی  0111الی 0211

بیشتر از0211

فراوانی

88

007

27

07

درصد

72/27

21/99

9/08

2/78

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

بررسی مالکیت وسایله نقلیاه نشاان داد ،هاه بایش از 70

درصد پاسخگویان هیا نوع وسیله نقلیاه ندارناد 7/12 ،درصاد
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دارای انواع ساواری 00/17 ،درصاد دارای اناواع وسایله نقلیاه
باااری 22/23 ،درصااد دارای تراهتااور 20/30 ،درصااد دارای
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موتورسیکلت و  0/39درصاد از ساایر وساایل نقلیاه بریاوردار
هستند (جدول .)7

جدول  .7نوع وسیله نقلیه پاسخگویان

شایص

سواری
03
7/12

فراوانی
درصد

وسیله نقلیه

باری
70
00/17

تراهتور
30
22/23

موتور
70
20/30

سایر
2
0/39

ندارم
87
70/07

مآیذ :یافتههای تحقیق0789 ،

هاامسااو بااا دادههااای سااازمان هواشناساای 011 ،درصااد
پاسخگویان معتقد بودند هه جادههای مواصعتی ایا دهساتان
بر اثر بارف برف در طول سال ننادبار مسادود مایشاود و باا
همت راهداران و مشارهت مردمی جادهها بازگشاایی مایشاود.
هم نی بررسی در زمین تعداد روزهای مسدود شدن جادههای
ارتباطی در روستاهای نمونه تحقیق نشان داد ،هه اغلب جااده-
هااای ارتباااطی روسااتاهای ای ا دهسااتان در همتاار از دو روز
بازگشایی میشود و تنها در روستاهای علیبعغای و سااینجیق

بیش از نهار روز در بریی مواقی یاص از سال طول مایهشاد
(جدول  .)3به طور هلی ،در دهساتان بااروق باارف بارف باه-
یصوص در مناطق هوهستانی و ارتفاعاات باهسارعت موجاب
مسدود شدن راههای ارتباطی روستاها میشود .به همی جهت،
ب اا آغاااز بااارف باارف ،راهااداران راهداریانااههااای «باااروق»،
«قوروق ی» و «نختالو» با ماشی آالت برفروبای سانگی باه
ای من قه اعزامشاده و مسایرهای مسادود شاده را بازگشاایی
میهنند.

جدول  .4تعداد روزهای مسدود شدن جادههای ارتباطی در اثر بارف برف

شایص
تعداد روزهای مسدود شدن جادههای ارتباطی

فراوانی
درصد

همتر از  2روز
210
30/2

بی  2الی  0روز
07
02/2

بیشتر از  0روز
73
07/7

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

سنجش وضعیت تابآوری سکونتگاههای روستایی

برای بررسای میازان تاا آوری ساکونتگاههاای روساتایی در
دهستان باروق از آزمون تی ت نمونهای استفاده شاده اسات.
نتایق حاصل از آن نشان داد ،با احتسا دامنه طیفی هه بای 0
تا  2براساس طیف لیکرت در نوسان است .ای میازان بارای 7
بُعد اقتصادی ،اجتمااعی و نهاادی بیشاتر از عادد م لوبیات 7
ارزیابی شده و تنهاا بارای بعاد زیسات محی ای و هالبادی باا
میانگی  0/97همتر از عدد ماورد نظار آزماون ارزیاابی شاده

است .ای تفاوت در س آلفای  1/12معنادار و میازان تفااوت
آنها از م لوبیت عددی بهصاورت مثبات بارآورد شاده اسات.
بنابرای با توجه به س معناداری شایصهاای ماورد بررسای
میتوان گفت هه میازان تاا آوری ساکونتگاههاای روساتایی
محدوده مورد م العه (در بخش باروق شهرستان میانادوآ ) در
صورت ق ی جاده های ارتباطی توسط برف در س پایینی قرار
دارد و روسااتاییان عماادتاً در شااایصهااای مختلااف و الگااوی
مصرفی مواد غذایی و تهیه آنها وابسته باه بازارهاای شاهری
هستند (جدول .)9

جدول  .7بررسی وضعیت تا آوری روستاییان در زمان مسدود شدن جادههای ارتباطی توسط برف

مرلفهها

میانگی

اجتماعی ا فرهنگی
اقتصادی
نهادی
هالبدی ا محی ی

7/90
0/23
0/77
0/97

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

آماره
T
02/79
21/27
87/17
-70/12

درجه
آزادی
291
291
291
291

معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111

تفاوت
میانگی
1/901
0/23
0/77
-0/07

فاصله اطمینان  82درصد
حد باال
حد پائی
1/997
1/907
0/72
0/22
0/77
0/71
-0/01
-0/03
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تحلیل عاملی بر اسااس ابعااد اقتصاادی ،اجتمااعی ،نهاادی و
زیستمحی ی انجام شده اسات .معیاار  kmoو نتاایق آزماون
بارتلت نشان میدهد هه معیار  kmoبرابر با  1/732اسات هاه
مرید مادل تحلیال عااملی و بیاانگر مناساب باودن آن بارای
پژوهش است (جدول .)8

عوامللل م ل ر در افللزایش تللابآوری سللکونتگاههللای
روستایی در زمان مسدود شدن جادهها توسط برف

برای تعیی ضرایب مرلفههای مربوط به متغیرهای اثرگاذار بار
افزایش تا آوری سکونتگاههای روستایی محدوده مورد م العه
در صورت ق ی جادهها توسط برف از روف تحلیال عااملی باه
روف اهتشافی استفاده شد .نتایق آماری حاصل از اجرای مادل

جدول  .7آزمون بارتلت در س

معناداری

مجموعه مورد تحلیل

مقدار
KMO

مقدار بارتلت

درجه آزادی

معنیداری

عوامل موثر بر تا آوری سکونتگاههای روستایی محدوده مورد م العه در
زمان مسدود شدن جادهها توسط برف

1/732

2771/828

237

1/111

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

عامل ،با از دست دادن  02/90درصد از متغیرها هاهش داد.
البته باید به ای نکته اشاره هرد هه پ از نریش واریماه ،
سه متغیر بهدلیل پایی بودن بار عاملی (همتر از  )1/17و در
نتیجه نبودن همبستگی آنها با دیگر متغیرها ،از تحلیل حذف
شدند (جدول .)01

عاملهای استخراج شده بعد از دوران با روف ریاضی
واریماه مجموعاً  23/08درصد واریان هل متغیرها را تبیی
میهنند .یعنی  23/08درصد از تغییرپذیری در هشت عامل
اصلی توضی داده شده است .بنابرای بهطور معنیداری می-
توان پی یدگی مجموع متغیرها را با استفاده از ای هشت
جدول  .18بارهای عاملی اصلی و مقدار واریان

توضی داده شده برای هر عامل بعد از دوران

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریان

درصد واریان

افزایش مشارهت اجتماعی و توان اقتصادی

2/123

9/23

9/23

عامل آموزشی و مدیریتی

2/12

9/27

03/07

عامل مهارت ،تعامل و مشارهت اجتماعی

0/92

3/70

20/32

پایش و پیشآگاهی

0/37

3/22

70/83

پخش و توان ذییره سازی

0/79

3/10

79/88

عامل توسعه صنایی فرآوری

0/23

7/27

02/22

عامل مسلولیتپذیری مسلولی

0/07

7/00

20/77

عامل اعتماد اجتماعی و دانش بومی

0/72

2/22

23/08

تجمعی

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

افزایش مشارهت اجتماعی و توان اقتصادی» به عنوان
عامل اول با مقدار ویژه  9/23 ،2/12درصد واریان را تبیی
نموده است .ای عامل بیشتری تثثیر را در بی عوامل
هشت گانه در افزایش تا آوری روستاییان در مواقی مسدود
شدن جاده های ارتباطی در اثر بارف برف دارد .در ای عامل،

سه متغیر اقتصادی و دو متغیر اجتماعی و فرهنگی بارگذاری
شدهاند .تجمی ای شایص ها در ی عامل بدی معنی است
هه بی شایص اقتصادی و اجتماعی و افزایش میزان تا -
آوری روستاهای موردم العه راب ه معناداری وجود دارد.
(جدول .)00
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جدول  .11متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول (افزایش مشارهت اجتماعی و توان اقتصادی)

متغیر
اطمینان از وجود پول نقد هافی در منزل و استفاده آن در زمان حادثه
امکان پخت نان در یانههای روستاییان در مواقی بروز بحران
تشویق به هار گروهی و مشارهت در امور مربوط به حملونقل روستایی
انسجام اجتماعی روستاییان در مواقی بروز بحرانهای طبیعی
افزایش تنوع محصوالت هشتشده و ذییره آن در منازل برای مواقی بحرانی

بار عاملی
1/801
1/202
1/273
1/083
1/073

منبی :یافتههای تحقیق0789 ،

عامل آموزشی و مدیریتی با مقدار ویژه  9/27 ،2/12درصد
واریااان را تبیاای مااینمایااد .در ایا عاماال ،سااه متغیر(بُعااد
اقتصادی ،بُعد اجتماعی و بُعد نهادی هار یا باا یا متغیار)
بارگذاری شده است .بر ای اساس با تدوی برنامههایی جهات
آموزف روستاییان در زمینه راهکارهای افزایش میزان تا آوری
در زمان بارف برف و ق ی شدن جاادههاای ارتبااطی ،اصاعح
شیوههای حملونقال و ایجااد حمالونقال پایادار روساتایی و
استقرار نیرویهای امدادی در مرهز دهستان میتوان بر میازان
تا آوری روستاییان افزود( .جدول .)02

جدول  .13متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم (تعامل و مشارهت
اجتماعی و امکان انبارداری محصوالت هشاورزی)

متغیر
میزان تعامل نهادهای محلی با مردم و با نهادهاا
در زمان وقوع سوان طبیعی
افزایش تعداد نیروهای آماوزفدیاده و داوطلاب
درزمینه بحران

بار عاملی
1/327
1/319

امکااان نگهااداری درساات بریاای یااا قساامتی از
تولیدات هشاورزی و استفاده از آن در مواقی بروز 1/029
بحران

جدول  .12متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم (آموزشی و مدیریتی)

بار عاملی
1/818

متغیر
استقرار نیرویهای امدادی در مرهز دهستان
تدوی برنامه های جهات آماوزف روساتاییان در
زمینه راهکارهاای افازایش میازان تاا آوری در 1/778
زمان بارف برف و ق ی شدن جادههای ارتباطی
اصعح شیوههای حملونقل و ایجااد حمالونقال
1/027
پایدار روستایی
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تعامل و مشارهت اجتماعی و امکان انباارداری محصاوالت
هشاورزی با مقدار ویژه  3/70 ،0/92درصد واریان را توضای
و تفسیر مینمایید .در ای عامل ،نهاار متغیار بارگاذاری شاده
است .بررسی مرلفههای ای عامل نشان مایدهاد هاه امکاان
نگهااداری و انبااارداری درساات بریاای یااا قساامتی از تولیاادات
هشاورزی ،تشویق به هار گروهی و مشارهت در امور مربوط باه
حمل ونقل روستایی ،افزایش تعامل نهادهای محلی با مردم و با
نهادها در زمان وقوع سوان طبیعای ،افازایش تعاداد نیروهاای
آموزف دیده و داوطلب در زمین بحاران و مانناد آن مایتواناد
میزان تا آوری روستاییان در مواجهه با مسدود شدن جادههای
ارتباطی در زمان بارف برف افزایش دهد( .جدول .)07

تشویق به هار گروهی و مشارهت در امور مربوط
به حملونقل روستایی

1/718
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عامل پایش و پیش آگاهی و افزایش مراهز عرضه با مقادار
ویژه  3/22 ،0/32درصد واریان را محاسبه و توضی میدهد.
در ای عامل ،دو متغیر بارگذاری شده است( .جدول .)00
جدول  .17متغیرهای بارگذاری شده در عامل نهارم (پایش و پیشآگاهی
و افزایش مراهز عرضه)

متغیر

بار عاملی

ایجاد سیستم پایش و پایشآگااهی درزمیناه
بعیااای طبیعاای و ق اای شاادن جااادههااای 1/217
ارتباطی و ارزیابی یسارت آن.
افزایش تعداد مراهز عرصه مایحتاج روستایی

1/783
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عامل پخش و توان ذییرهسازی با مقدار ویژه 3/10 ،0/79
درصد واریان را محاسبه و توضی میدهد .در ای عامل ساه
متغیر بارگذاری شده است( .جدول .)02
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جدول  .17متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم (پخش و توان
ذییرهسازی)

متغیر

بار عاملی

امکان توزیی ارزاق بی روستاییان در مواقی بحران

1/829

افزایش میزان ذییره معاف (گندم و  )...یانوار

1/079

میزان تعامل و ارتباط روستاییان با همسایگانشان در
یصوص هم در موقی مسدود شدن جاده در زمان 1/070
بارف برف
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توسعه صنایی فرآوری محصوالت دامای باه عناوان عامال
ششم با مقدار ویژه  7/27 ،0/23درصد واریان را تبیای مای-
هند .در ای عامل ،ی متغیر بارگذاری شده است هه مربوط به
بُعد اقتصادی هست .یافتههای ای عامل نشان میدهد هاه باا
توجه به اینکه در صاورت مسادود شادن جاادههاای ارتبااطی
روستاهای نمونه براثر بارف برف سانگی  ،امکاان فاسدشادن
شاایر تولیاادی روسااتاییان وجااود دارد .لااذا ،الزم اساات هااه در
روستاها مراهزی جمایآوری و فارآوری محصاوالت دامای باه
یصوص شیر وجود داشته باشد تا در مواقی بحاران از افازایش
یسارات مالی به روستاییان بکاهد( .جدول .)07
جدول  .17متغیرهای بارگذاری شده در عامل ششم (توسعه صنایی
فرآوری محصوالت دامی)

متغیر

بار عاملی

امکان فرآوری محصوالت دامی بخصوص شیر در
موقی بسته شدن جادههای ارتباطی

1/973
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عامل مسلولیتپذیری مسلولی به عنوان عامال هفاتم باا
مقدار ویژه  7/00 ،0/07درصد واریان را تبیی میهند .در ای
عامل ،ی متغیر بُعد اقتصاادی و یا متغیار مرباوط باه بُعاد
نهااادی و ماادیریتی بارگااذاری شااده اساات .باار ای ا اساااس
مسلولیتپذیری مسلولی امر و یریاد باهموقای ماشای آالت و
نم در جهت بازگشایی راههای ارتباطی مسدود شاده توساط
برف می تواند موجب افزایش تا آوری روساتاییان در محادوده
دهستان باروق شود( .جدول .)03

جدول  .14متغیرهای بارگذاری شده در عامل هفتم (مسلولیتپذیری
مسلولی )

بار عاملی
متغیر
یرید ماشی آالت و نم الزم جهت بااز هاردن 1/302
برفباارف بارف
مواقای
مواقی در
مسلولی
ولیت پذیری
بارف
ارتباطی در
مسلهای
راه
1/311
سنگی و ق ی جادههای ارتباطی
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عامل اعتماد اجتماعی و دانش بومی به عنوان عامل هشتم
با مقدار ویژه  ،0/72حدود  2/22درصد واریاان را محاسابه و
توضی میدهد .در ای عامل ،دو متغیر بارگذاری شده است هه
با توجه به شاایصهاای بارگاذاری شاده اسات .ایا عامال
همتری تثثیر را در بی عاملهای هشتگانه در افازایش تاا -
آوری روستاییان در مواقی مسدود شدن جادههای ارتباطی براثار
بارف برف سنگی در محدودۀ مورد م العه داشته است (جدول
.)09
جدول  .17متغیرهای بارگذاری شده در عامل هشتم (اعتماد اجتماعی و
دانش بومی)

متغیر

بار عاملی

افزایش س دانش و آگاهی روستاییان و مسلولی
روستایی در زمینه باارف بارف سانگی و احتماال 1/872
ق ی شدن جادههای ارتباطی
میزان اعتماد مردم محلی به نهادهای امدادرسان و
مدیریت بحران

1/709
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بنابرای به طورهلی میتوان گفت هه مهمتری عامل مارثر
در افزایش تا آوری روستاییان در مواقی مسدود شادن جااده-
های ارتباطی در اثر بارف برف افزایش ظرفیتهای اقتصادی و
اجتماعی است.
تفاوت میزان تابآوری در روستاهای مورد مطالعه

ساانجش میاازان تااا آوری (هاال شااایصهااای اقتصااادی،
اجتماعی ،نهادی ،زیستمحی ای) ساکونتگاههاای روساتایی
محدوده مورد م العه در صورت ق ی جادههای ارتباطی توسط
برف به تفکی روستاها نشان داد ،روستاهای قشعق نورزلاو
با میانگی رتبهای  ،203/77گلسلیمانآباد با میانگی رتبهای
 ، 032/21ق ار با میانگی رتبهای  ،078/21حمید با میاانگی
رتبهای  007و آدیشه با میانگی رتبهای  020/97به ترتیب در
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رتبه های اول تا پنجم از نظر تا آوری در مواقی مسدود شدن
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جاده های ارتباطی در اثر بارف برف قرار دارناد (جادول .)08

جدول  .17ردهبندی روستاهای نمونه از منظر میزان تا آوری هلی با آزمون هروسکال والی

ردیف
0
2
7
0
2
7
3
9
8
01
00

روستاها
قشعق نورزلو
گل سلیمانآباد
ق ار
حمید
آدیشه
علییار هندی
آقکند
قرمزی بعغ
میرزا نظام
امیرآباد
علی بعغی
 ChiاSquare
درجه آزادی
س معناداری

فراوانی
00
071
29
70
23
02
09
3
0
2
9

میانگی رتبهای
203/77
032/21
078/21
007
020/97
020/21
91/09
28/23
20
22/21
09
019/077
01
1/111

رتبه
0
2
7
0
2
7
3
9
8
01
00
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در شکل  2نیز توزیی فضایی روستاهای دهستان باروق از
نظر میزان تا آوری در مواقی مسدود شدن جاده ارتبااطی در
اثر بارف برف با استفاده از آزمون هروساکال والای نشاان
داده شده است .همان طور هه مشخص است روساتاهای گال
سلیمان آباد  ،قشعق نورزلو و ق ار از نظار تاا آوری در رتباه
اول در س روستاهای نمونه قرار دارند .علت ایا امار هام
میتوان د ،وجود اراضی دشتی زیاد و س زیار هشات بااالی

محصوالت متنوع در ای روستاها ،وجاود ساد نووزلاو ،وجاود
جاده میاندوآ به سرنم و میاندوآ به شااهی دژ و مهاارت
باالی مردم باشد .هم نی روستای هوهستانی علیبعغی در
رتبه آیر ازنظر تا آور ی در برابر مسدود شدن جاده ارتبااطی
قرار دارد و علت آن نیز هوهستانی بودن ،نامناساب باودن راه
ارتباطی با شهر باروق ،وجاود رودیاناه قورناای و مانناد آن
است.

شکل .2توزیی فضایی روستاها از نظر میزان تا آوری نقاط روستایی در صورت ق ی جادهها توسط برف
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برای تحلیل تفاوت میازان تاا آوری روساتاها در صاورت
ق ی جادههای ارتباطی توسط برف از آزماون تحلیال واریاان
( )ANOVAاستفاده شده است .نتایق ای آزماون نشاان داد،
آماره  Fدر ترهیب هلی گروهها  09/88و س معناداری آن در
س آلفای  1/10معنادار است و ترهیب گروهها با روف اععم
روف وزنی نیز نشان داد هه مقادار آمااره  Fآن  7/70و سا

معناداری آن  1/173بهدست آماد هاه معناادار و مثبات اسات.
بنابرای با نگاه هلی به نتاایق ایا آزماون و سا معنااداری
انحراف معیار میتوان گفت هه میزان تا آوری سکونتگاههاای
روستایی محدودۀ مورد م العه (دهستان باروق) در صورت ق ی
جادهها توسط برف متفاوت است (جدول .)21

جدول  .28سنجش معناداری تفاوت بی روستاها از نظر میزان تا آوری در زمان ق ی جادهها بر اثر بارف برف

آزمون تحلیل واریان
(ترهیب شده)
بی وزن
میزان تا آوری در
وزن دار
بی روستاهای نمونه ی ی
انحراف معیار
بی گروهها
جمی هل

مجموع مربعات درجه آزادی میانگی مربعات
F
09/88
1/297
01
2/92
1/138
1/110
0
1/110
7/70
1/108
0
1/108
21/37
1/719
8
2/33
ا
1/102
231
0/10
ا
ا
291
7/90

معناداری
1/111
1/20
1/173
1/111
ا
ا
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بحث و نتیجهگیری
یکی از مخاطرات طبیعی هه زندگی روساتاییان را تحات تاثثیر
قرار میدهد ،بارف سنگی برف و مسدودیت جادههای ارتباطی
است .ای پدیده طی دوره سرد سال ،پیامدهای در بخاشهاای
مختلف از جمله تخریب سایتمانها و تاسیسات و ایجاد ایتعل
در بخشهایی نظیر حمال و نقال روساتایی ،توزیای ساویت و
انرژی و فعالیتهای بخش صنعتی و باهیصاوص هشااورزی و
گاهی بروز تلفات انسانی دارد .شمال غر ایران بهدلیل شرایط
توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی از مناطق برفگیر هشور بوده
و تواتر برفهای سنگی ثبت شده در ای من قه بیش از دیگار
نقاط هشور است .باا م العاه رفتاار و عملکاردهاای گذشاتهی
اقلیمی حاهم در هر من قه ،میتوان از جنبههای مثبت عناصار
آ و هوایی من قهای سود جسات و از مضارات آن باا ایجااد
تااا آوری دوری جساات و یااا در مقاباال آن واهاانش من قاای
(افزایش تا آوری) نشان داد .در همی راساتا ،ایا تحقیاق باا
هدف هلی ،سنجش تا آوری روستاها در صورت ق ای جااده-
های ارتباطی تدوی شده و پ از بررسیهای انجام شده نتایق
حاصل از شناسایی محدوده مورد م العه نشان داد هاه سااالنه
بیش از  01الی  21روز برف در محادوده دهساتان مایباارد و
گاااهی نیااز موجااب بسااته شاادن تمااامی جاادههااای ارتباااطی
روستاهای دهستان میشود .ارتفاع برف اغلب در ای محادوده
به بیش از  01الی  21سانتیمتر میرسد .اغلب ای امار موجاب

میشود ،جادههای مواصعتی ای دهستان بر اثر بارف برف در
طول سال نند مرتبه مسدود شوند.
با توجه به سا معنااداری شاایصهاای ماورد بررسای
میتوان گفت هه میازان تاا آوری ساکونتگاههاای روساتایی
محدودۀ مورد م العه (در دهستان باروق شهرساتان میانادوآ )
در صورت ق ی جاده های ارتباطی توسط برف در س م لوبی
قرار دارد .همی طور مهمتری نتاایق حاصال از آزماون تحلیال
عاملی نیز نشان داد هه عاملهای استخراج شده در ای آزماون
بعد از دوران مجموعاً  23/08درصاد واریاان هال متغیرهاا را
تبیی میهنند .یعنای  23/08درصاد از تغییرپاذیری در هشات
عامل اصلی توضی داده شده است .بنابرای بهطور معنایداری
میتوان پی یدگی مجموع متغیرها را با استفاده از ایا هشات
عامل ،با از دست دادن  02/90درصاد از متغیرهاا هااهش داد.
البته باید به ای نکته اشاره هرد .در ای میان ،مهمتری عامال
مرثر در افزایش تا آوری روساتاییان در مواقای مسادود شادن
جادههای ارتباطی در اثر بارف برف افزایش مشارهت اجتماعی
و توان اقتصادی است .مقدار ویژه ای عامال  2/12اسات هاه
 9/23درصد واریان را تبیی نموده است.ای عامال بیشاتری
تااثثیر را در باای عواماال هشااتگانااه در افاازایش تااا آوری
روستاییان در مواقی مسدود شادن جاادههاای ارتبااطی در اثار
بااارف باارف دارد .هم ناای نتااایق تحقیااق نشااان داد هااه
روستاهای گال سالیمان آبااد ،قشاعق نورزلاو و ق اار از نظار
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تا آوری در رتبه اول قرار دارند .هم نی روستای هوهساتانی
علیبعغی در رتبه آیر از نظار تاا آوری در برابار مسادودیت
جاده ارتباطی قرار دارد .بنابرای میتوان گفت ،نتایق حاصال از
ای پژوهش با نتایق پژوهشهای صاالحی و دیگاران (،)0781
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