
  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  63- 76: صفحات/  1399 تابستان/ ششم و سی مسلسل شماره/ دهم سال
 

  .آوري جوامع محلیرویکرد مدیریت سیالب بر تاب نقش
  بخیز گرگانرودۀآحوض زدةروستاهاي سیل :موردي ۀمطالع

  
  4سعید توماجعبدال ،3، مرتضی سیدیان*2هامین محمدي استادکالی، 1بتول بابائی

 دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري، دانشگاه گنبد کاووس1
 دانشگاه گنبد کاووس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزدارياستادیار 2
 دانشگاه گنبد کاووس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزدارياستادیار 3

 ستادیار گروه آمار دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه گنبدا4
  15/2/97؛  تاریخ پذیرش: 2/6/96تاریخ دریافت: 

  چکیده
اویلـی در اسـتان   مورد مطالعه در دو روستاي دشت واقع در استان خراسان شـمالی و روسـتاي بـش    منطقۀ

زده ت سیالب در دو روستاي سـیل اقدامات مختلف مدیریاثرات بررسی  هدف از انجام این پژوهش. استگلستان 
جـایی سـکونتگاه و اسـکان    اویلـی (جابـه  اي) و روستاي بـش اي و غیر سازهاي از اقدامات سازهدشت (با مجموعه

ن روستاي دشت کالپوش واقع در جامعۀ آماري این پژوهش ساکنا. استآوري جوامع محلی بر میزان تابمجدد) 
 129بـه میـزان    اویلی واقع در استان گلستانن روستاي بشنوار و ساکناخا 391به میزان  استان خراسان شمالی

 9عد اجتماعی (متغیرهاي مرتبط با موضوع تحقیق در چهار بمشتمل بر  ي پژوهشهانامهباشد. پرسشخانوار می
9 عد اقتصادي (مؤلفۀمولفه)، بمؤ 5عد روانی ()، باي هنامهسشبراي پر است.لفه) مؤ 6محیطی (عد زیست لفه) و ب

است. در گام دیگر پس از هاي در طیف لیکرت پنج مقیاسی استفاده شدهبسته با پاسخ هايمورد استفاده ازرسش
ج شده و جهت رسیدن به ها استخرانامهها و رفع نواقص احتمالی، اطالعات مورد نیاز از پرسشنامهتکمیل پرسش
هـا و طـرح   میانگین بدین منظور از روش آماري مقایسۀرفت. مورد بررسی و تحلیل آماري قرار گ اهداف پژوهش،

قبل و بعد از اجراي اقدامات مدیریت سـیالب   سنجی از جامعۀ نمونه در دو دورةنگر مبتنی بر نگرشپانل گذشته
اي الگوهاي مورد مطالعه بیانگر وجود اختالف تک نمونهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون تی استفاده گردید.

اي در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادي، روانی و سازهاي و غیردرصد در الگوي سازه 95دار در سطح اطمینان معنی
دار در الگوي اسکان مجدد در ابعاد اجتمـاعی،  همچنین نتایج بیانگر وجود اختالف معنی باشد؛محیطی میزیست

 .عد اقتصـادي اسـت  داري الگوي اسکان مجدد در بعنیها بیانگر عدم مولی یافته باشد،محیطی میروانی و زیست
محیطـی و وجـود   زیسـت عدهاي اجتمـاعی و  دار در بعدم وجود اختالف معنی مستقل دو نمونهتی نتایج آزمون 

وضـعیت  با توجه بـه   .دهدرا بین دو الگوي مورد مطالعه نشان می عدهاي اقتصادي و روانیدار در باختالف معنی
ضـمن توجـه بـه سـازگاري و     گـردد  اویلی پیشنهاد میجا شده بشري اقتصادي در روستاي جابهآونامطلوب تاب

  اقدام گردد.منابع معیشتی جایگزین تناسب فضاي زیستی با الگوهاي زیستی، نسبت به در نظر گرفتن 
  

  بخیز گرگانرودحوضۀ آ، اویلیدشت، بشدیریت سیالب، ، مآوريتاب کلیدي: هايواژه
  

  1مقدمه 
وانح طبیعی همچون زلزلـه، سـیل و طوفـان بـه     س 

هاي تکرارپذیر در طول دوران حیات کـره  عنوان پدیده
اند و همیشه خطـري جـدي   زمین همواره وجود داشته

                                                             
  aminmohammadi@gonbad.ac.ir  نویسنده مسئول:*

حـال توسـعه   در ویـژه در کشـورهاي   براي توسـعه، بـه  
(محمـدي اسـتادکالیه و خراسـانی،     رونـد مـی شمار هب

اده بیانگر این دتاریخی حوادث رخ ۀ. پیشین)86 :1394
واقعیت است که کشور ایران همواره به خـاطر داشـتن   

هـاي طبیعـی   فضایی ویژه، بحـران  -ساختارهاي مکانی
ترین نقـاط  پذیرزیادي را متحمل شده و یکی از آسیب
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 جهــان در برابــر مخــاطرات محیطــی بــوده اســت     
در بــــین . )115 :1390، پورطــــاهري و همکــــاران(

دیــد آمیزتــر از ســایر مخــاطرات طبیعــی، ســیالبها ته
 :1391(شـکیبافر و زارع،   مخاطرات در جهـان هسـتند  

ویژه در مناطق روسـتایی در طـی   سیل در ایران به). 1
اي افزایش یافته کـه  کنندههاي اخیر به طور نگرانسال

ــت ۀنتیجــ ــتتغییــر دخال هــاي بشــري در هــا و فعالی
ــزایش     ــون، اف ــیط پیرام ــوژیکی مح ــاختارهاي اکول س

زدایی و .... بـوده  هاي سیالبی، جنگلشتجمعیت در د
اي با توجه به سطح توسعه یـافتگی  است و در هر دوره

کـاهش ایـن بالیـا اتخــاذ    جوامـع، راهکارهـایی جهـت    
در واقـع تـاکنون اسـتفاده از الگوهـاي      ،گردیده اسـت 

مدیریتی توانسته است تـا حـدودي بـه تغییـر مواضـع      
بپردازد و  مردم روستایی نسبت به محیط پیرامون خود

هـا و تجـارب آنهـا در    همچنین با استفاده از توانمندي
 ةجوید. در این میان در مورد پدیـد  مدیریت سیل بهره

الگـوي جدیـدي از    ،هاي اخیـر سیل و وقوع آن در دهه
اسـت کـه   ریزي مورد توجه قـرار گرفتـه  مدیریت برنامه

اي غیر سـازه  تمدیریي، اضمن توجه به مدیریت سازه
 ،الدین افتخاري و همکارانکنر( ظر بوده استنیز مد ن

1388.(   
ویـژه سـیالب، مجموعـه    مدیریت بالیاي طبیعی به  

 اقداماتی است که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعـد از 
ها وقوع بالیا براي کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن

 :1394و همکـاران،  لنگـرودي  (مطیعی  گیردانجام می
ک ســیالب، یکـی از راهکارهــاي  ت ریسـ مـدیری . )311
ي آورتـاب و افـزایش   پـذیري ثر در کـاهش آسـیب  مـؤ 

توان به طـور  ها را نمیکلی ریسکجوامع است. به طور
قابل قبول یا قابـل  توان به حد کامل حذف کرد، اما می

بنابراین هدف مدیریت ریسک ایجاد  تحمل کاهش داد؛
منظــور شناســایی، منــد و مســتمر بــهچــارچوب نظــام

زیــابی، حــذف، کنتــرل، پیشــگیري، کــاهش و ابــالغ ار
ــا اســت،ریســک ــدیریت ریســک،   ه ــد م ــذا در فراین ل

ارزیـابی   تصمیمات بر اساس مقایسـه نتـایج حاصـل از   
 گـردد شـده اتخـاذ مـی   ریسک و سطوح ریسک تعیـین 

   ).2003، 1(اندري

                                                             
1. Andrew 

 10197 ی بـالغ بـر  آبخیز گرگانرود با مساحتۀحوض  
 شـمال شـرق کشـور    هايکیلومتر مربع یکی از حوضه

شـمالی  اي خراسـان  وههـ ی کالیه غربکه از منتهی بوده
گیرد. گرگانرود پـس از مشـروب نمـودن    سرچشمه می

نـام چپـاقلی،   همناطق شمالی دشت گرگان در محلی بـ 
در نزدیکی خواجه نفس از سمت سـاحل شـرقی خـزر    

. وجـود شـرایط توپـوگرافی و    شـود وارد این دریـا مـی  
پوشـش گیـاهی، سـبب شـده      اقلیمی در کنار تخریب

خیـزي  یل سیلگانرود از پتانسآبخیز گر حوضۀاست تا 
ــزي و  ســیلو  ــاالیی برخــوردار باشــد (کردج ــري ب گی

هـاي افتخـاري و   بررسی). 243-236 :1393همکاران، 
 حوضـۀ  يروسـتا  236دهـد از بـین   همکاران نشان می

روسـتا   156آبخیز گرگانرود در استان گلستان، تعـداد  
روسـتا در گـروه    44ستاهاي با خطـر بـاال،   در گروه رو

روسـتا در گـروه    36روستاهاي با خطر سیل متوسط و 
الـدین  رکـن روستاهاي با خطر سیل پایین قرار دارنـد ( 

 کـاهش بـه منظـور   ). 180 :1389و همکاران افتخاري 
 راهبـردي  الزم اسـت  نـواحی مختلـف   پـذیري آسـیب 

 در بحران از ناشی مخرب اثرات کاهش براي ارزشمند
(پاتن  گیرد قرار روز اجتماعی هايکار سیاست دستور

  ).2012، 2و جوهنستون
 بــا مواجهــه بــراي اســتراتژي نــوع دو کلیطــورهبــ  
 هـاي اسـتراتژي  شـامل  کـه  وجود دارد طبیعی حـسوان

 بـراي  اولـی  آوري است؛تاب هاياستراتژي و بینیپیش
بـه   شـده  شـناخت  معضالت و مشکالت با شدن روبرو

 ناشـناخته  مشکالت با مقابله براي دومی و رودمی کار
 بـه  آوري؛ تـاب  بـین  ایـن  در ).236 :2007، 3(ماندین

 براي آمادگی و ریزيبرنامه جامعه، توانایی ارتقاء منزلۀ
 بـا اثـرات   مقابله براي بیشتر موفقیت و بهبود و جذب

 جامعـۀ  بهبـود  و تـرمیم  و سـوانح  از بعـد  ناخواسـته 
 زیسـت  اقتصـادي،  مـاعی، اجت از لحـاظ  دیـده سـانحه 
  ). 418 :2011، 4(مانیینا است کالبدي و محیطی

تبیــین ) در 1393زاده لســبویی و بــدري (رمضــان  
آوري جوامع محلی اقتصادي تاب-ساختارهاي اجتماعی

گیـري  نتیجهدر برابر بالیاي طبیعی با تاکید بر سیالب 
                                                             
2. Paten & Johnston 
3. Mandin 
4. Manyena 
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ــه   ــد ک ــاعی نمودن ــردي، اجتم ــل ف ــی و -عوام فرهنگ
ــع  ــل زیرســاختی در  شایســتگی جوام ــا عوام همــراه ب

وضعیت مناسبی قرار دارند. در عین حال نتایج تحلیـل  
 نهـادي -دهد کـه عوامـل مـدیریتی   مسیر هم نشان می

بیشترین  )619/0( و پس از آن عوامل فردي )936/0(
 ۀن دو حوضـ اآوري سـاکن ثیر را در ارتقاء و بهبود تابأت

) 1395( نوري و سـپهوند  .آبرود و سردآبرود دارندنمک
 برابـر  در روسـتایی  هايسکونتگاه آوريتاب تحلیلدر 

 شـیروانِ  دهسـتان  زلزلۀ بر تأکید با طبیعی مخاطرات
وضـعیت   گیـري کردنـد کـه   نتیجـه  بروجرد شهرستان

 زلزلـه  در برابـر  شـده  مطالعـه  روسـتاهاي  آوريتـاب 
 در معنـاداري  تفـاوت  و قـرار  متوسط سطح از ترپایین

 بـین  در نشـان داد  نتـایج  .داشـت  وجود روستاها بین
ــاد ــادي، ابع ــاعی، اقتص ــاختی اجتم ــرمایه و زیرس  س

 سـهم  اجتماعی سرمایه دبع ،روستایی نواحی اجتماعی
 سـکونتگاههاي  آوريتـاب  در میـزان  بیشـتري  تأثیر و

) در 1396شـایان و همکـاران (   .کنـد می ایفا روستایی
آوري بــر هــاي تــابتحلیــل تــاثیرات ارتقــاي شــاخص

کونتگاههاي روســتایی در مقابــل ســیالب پایــداري ســ
گیـري نمودنـد، بیشـترین    نتیجه دشتشهرستان زرین

آوري مربـوط بـه   هـاي تـاب  اثرگذاري در بین شـاخص 
شاخص سرمایه اجتماعی و کمترین تاثیرگذاري مربوط 

  به شاخص اقتصادي است.
بــا عنــوان   2007اي در ســال گــیالرد مطالعــه   
بالیـاي طبیعـی انجـام    آوري جوامع سنتی در برابر تاب

داده است و به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه جوامـع       
سنتی در مواجهه با بالیاي طبیعی با اسـتفاده از چهـار   

اوري، سـاختار فرهنگـی و   عد ماهیت خطر، میزان تابب
ــد سیاســت مــدیران مــی  تواننــد مقاومــت نشــان دهن

پژوهشـی   )2014( 2کاتر و همکاران ).2007، 1(گایالرد
آور در برابر بالیاي ناشی جغرافیاي جامعه تاب با عنوان

ایـن  از تغییرات جهـانی محـیط زیسـت انجـام دادنـد.      
آوري از هاي مطالعه تـاب مطالعه نشان داده که شاخص

اي به جامعه دیگر متفاوت است. اولین گام براي جامعه
 .آوري اسـت هاي تـاب آوري سوانح، تعیین شاخصتاب

                                                             
1. Gaillard 
2. Cutter et al 

 فرآینـد  آوريتـاب  تقدنـد مع )2012( 3بون و همکاران
 تواننـد می که آیدمی وجودهافرادي ب در و است پویایی

 شـرایط  بـه  و منطبق شرایط با را زمان خود گذشت با
دهـد  مـی  را امکان این آنها به فرایند این پاسخ دهند.

 را حفظ خود سالم عملکرد و دنبایست سرپا بتوانند که
قـی بـه   ) در تحقی1391درویشـی و همکـاران (   .دنـ کن

هـاي  چشم انداز مطلوب نظام اسکان سـکونتگاه بررسی 
و پرداختنـد  روستایی مستقر در دریاچـه سـد سـیمره    

ایجـاد سـد سـیمره در محـدوده      گیـري نمودنـد  نتیجه
دهستان زیرتنگ به عنوان عامل بیرونی، اگرچه از نگاه 

ناپذیر بود، ولـی سیاسـت   گذاران امري اجتنابسیاست
بـراي سـامان دادن بـه نظـام      )هاخرید دارایی(مداخله 

کـارکردي آن  -هاي ساختارياسکان متناسب با ویژگی
  .نبود
در نواحی  1380وقوع سیالب مخرب در مرداد ماه   

هـاي از اسـتان خراسـان    شرقی استان گلستان و بخش
روز تلفات و خسـارات بسـیار زیـادي در    شمالی باعث ب

ال تکـرار  رویداد و به دنباین این نواحی گردید، پس از 
منظـور کـاهش   هـاي بعـد و بـه   وقوع سـیالب در سـال  

کنتـرل سـیالب   اي از اقدامات ریسک سیالب مجموعه
زده صـورت پـذیرفت کـه از آن جملـه     در نواحی سیل

جـایی سـکونتگاههاي روسـتایی در    جابـه تـوان بـه   می
غیـر  اي و اقـدامات  معرض خطر سـیل، اقـدامات سـازه   

منطقۀ مورد مطالعه در مدیریتی اشاره نمود. اي و سازه
واقع در اسـتان  کالپوش دو روستاي دشت  پژوهشاین 

در استان گلستان اویلی بشروستاي و خراسان شمالی 
هاي اخیر در معرض خطر این دو منطقه در سال. است

ــود دارد در    ــن احتمــال وج ــته و ای ــرار داش ســیالب ق
هـاي  هـا و سـرمایه  هاي آتـی دوبـاره زیـر سـاخت    سال

تخریـب قـرار گیـرد؛    دو روستا در معـرض  طبیعی این 
هاي مختلـف در راسـتاي ارتقـاي    از جنبه پس پژوهش

ــر بالیــاي  ي و کــاهش آســیب پــذیريآورتــاب در براب
ها بیانگر بررسیهمچنین  الزم و ضروري است؛ طبیعی

تـوان بـه   آن است که با رعایت کـردن ایـن مـوارد مـی    
دام آور در برابـر بالیـاي طبیعـی اقـ    ساخت جوامع تاب

بررسی اثرات اقدامات  انجام این پژوهش،هدف از کرد. 

                                                             
3. Boon et al 
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دشت  زدةدیریت سیالب در دو روستاي سیلمختلف م
اي) و اي و غیـر سـازه  اي از اقـدامات سـازه  (با مجموعه

 جـایی سـکونتگاه و اسـکان   اویلـی (جابـه  روستاي بـش 
  .آوري استمجدد) بر میزان تاب

  
 مفاهیم دیدگاهها و مبانی نظري

ـ  کشور ا روز بالیـا در  یران ششمین کشور مسـتعد ب
 عنوانبه سیل ).1385همکاران،  و (اردالن جهان است

 توجـه  مـورد  همـواره  طبیعـی  سوانح ترینمهم از یکی
 جمعیتی مراکز توسعۀ با اخیر هايسال در و بوده بشر

 سیل، لـزوم  از ناشی خسارات افزایش و نیز اقتصادي و
 بخشاین لذا در  گردد،احساس می آن به بیشتر توجۀ

آوري به بیان مفاهیم مـدیریت ریسـک سـیالب و تـاب    
  .شودپرداخته میو ارتباط بین آنها جوامع 

عنـوان  دیریت ریسک بـه م: سیالبمدیریت ریسک 
ــاربرد اصــولی سیاســت  ــا، روشک ــیوهه ــا و ش ــاي ه ه

شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، عمل و نظـارت بـر   
ــک ــده ریس ــف ش ــا تعری ــته ــی اس  ).31، 2003، 1(ک

هـاي تحقیقـاتی   مدیریت سـوانح در بسـیاري از گـروه   
شامل علوم زیست محیطی، علوم بهداشتی و بازرگـانی  

، 2(هریسـتیدیس و همکــاران مـورد توجـه بـوده اسـت     
مدیریت ریسک مخـاطرات، مـدیریتی    ).1701، 2010

هــا و اجرایــی در ســازمانسیســتماتیک از تصــمیمات 
هـاي عملکـردي بـراي    مهـارت  ها وتوانایی سازماندهی

اي هـاي مقابلـه  ها و قابلیتها، استراتژياجراي سیاست
هـا در مـورد   اجتماعی یا فردي همراه با تقلیل برخـورد 

 اطرات طبیعی، محیطی و تکنولـوژي اسـت  وقایع و مخ
 ،). هدف از مدیریت ریسک سـوانح 54: 1388 ،(صادقلو

 نح طبیعی و ایجـاد انعطـاف پـذیري   کاهش ریسک سوا
. انعطاف پذیري توانایی یک سیسـتم، جامعـه، یـا    است

منظـور حفـظ سـطح    اجتماع در انطباق با نوسـانات بـه  
  باشد.  قابل قبولی از عملکرد می

 سه از بیش گذشت رغمعلی: وري در برابر بالیاآتاب
 ایـن  هنـوز  ي،آورتاب مورد در اولیه تحقیقات از دهه

 هـاي ضـه حو در عملیـاتی  و فراگیر درك فاقد مفهوم

                                                             
1. Keey 
2. Hristidis et al 

 بسـیاري  است. سوانح جمله مدیریت از علمی مختلف
 تمایالت از يآورتاب معناي سر بر موجود تناقضات از

 مفهومی هايتفاوت و متدولوژیک هايروش شناختی،
 تحقیـق  بر که هاییهمچنین دیدگاه و موجود بنیادي

 هـر  از ترکیبی یا اجتماعی اکولوژیکی، هايسیستم در
و  نیـا بسـطامی شـود ( مـی  ناشـی  کننـد، می تمرکز دو

هـا بـراي کـاهش    امروزه دولـت  ).32 :1395، همکاران
اثرات مخاطرات طبیعی، راهبردهاي متنوعی در پـیش  

  ).38 :1392و همکاران،  بدريگیرند (می
ــابمبنــاي نظــري  ــر روي آورت ــا ب ــر بالی ي در براب

آوري در براي تاب یابد.تمرکز می هااي از پژوهشدامنه
با سانحه موضوعی فراتر از آمـادگی در برابـر آن   مقابله 

است و به فاکتورهاي مختلفی مانند نوع مردمی که در 
، نند و منابعی که در دسترس استکجامعه زندگی می

  ).13 :2012، 3بریتیش کلمبیا انیستیتو( بستگی دارد
هاي بسیار زیادي نیز کشـف و بررسـی شـده و    راه حل
است. خطر سیل وارد شده ي به مدیریت آورتابمفهوم 

ي را در بافـت  آورتـاب  )2009( 4دیبـروجین و کلـیجن  
هـاي  يژیعنـی اسـترات   .انـد مدیریت خطر تعریف کرده

ي مورد اسـتفاده  آورتابمدیریت خطر سیل که در انها 
ثیر سـیالب بـا رویکـرد    گیرد و بـه کـاهش تـأ   قرار می

 جـاي جنـگ بـا آن تأکیـد دارنـد؛     زندگی با سیالب به
یـک مـدیریت   ، آورتـاب ین مدیریت خطر سیالب بنابرا
سـیل اسـت کـه هـدف آن اجـازه دادن بـه ورود        خطر

جریان سیالب در عین حال به حداقل رساندن تاثیرات 
یعنی پیامـدهاي سـیل بایـد در نظـر گرفتـه       است،آن 

شوند و استانداردهاي ایمنی باید براساس کاربرد زمین 
 در کل زمـانی و طراحی فضایی مقایسه و متمایز شوند 

که مناطقی که کمتـر ارزشـمند هسـتند ابتـدا آسـیب      
آیــد و منطقــه وجــود مــیهببیننــد، شــرایط بهتــري بــ

  د. شوتر میآورتاب
  

  تحقیق روش
تحقیق مورد استفاده، توصیفی و تحلیلـی واز   روش

جنبۀ هدف کاربردي است؛ زیرا در پـی توسـعۀ دانـش    

                                                             
3. Institute of British Columbia 
4. De Bruijn & Klijn 
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افـزایش   منظـور مدیریت ریسک بـه  کاربردي در زمینۀ
ستایی در برابر بالیاي طبیعی است آوري جوامع روتاب

ــۀ جمــع ــژوهش آوري دادهو از جنب ــوع پ ــا از ن ــاي ه ه
ــه ــد؛شــمار مــیپیمایشــی ب ــب  آی ــابراین ماننــد اغل بن

محـدودي از کـل    هاي پیمایشی بر روي نمونۀپژوهش
ــا اســتفاده از پرســش  نامــه، جامعــه تمرکــز کــرده و ب

 جامعۀ آمـاري وري شده است. هاي مورد نیاز گردآداده
ن روستاي دشت کالپوش واقع در استان خراسان ساکنا

اویلـی  بش ن روستايخانوار و ساکنا 391شامل  شمالی
. اسـت خـانوار   129واقع در استان گلستان بـه میـزان   

 د نیاز (حجم نمونه)مور نامۀپرسشجهت تعیین تعداد 
 بـا توجـه بـه فرمـول     اسـتفاده شـد،  فرمول کوکران از 

درصـد و ضـریب خطـاي     95، سطح اطمینـان  کوکران
نامــه خـانوار بـراي تکمیـل پرسـش     135، تعـداد  05/0
هـا  نامـه پرسـش صورت تصـادفی انتخـاب گردیدنـد.    به

هـاي مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق در      متغیرمشتمل بر 
9عد اجتماعی (چهار ب  عـد اقتصـادي (مولفـه    مولفـه)، ب

9ــی ()، ب ــد روان ــه) و ب 5ع ــمولف ــد زیس ــی ع   ت محیط
هـا بـا نظـر پانـل     نامـه روایـی پرسـش  . مولفه) است 6(

نظران تایید گردید. جهـت تعیـین   متخصصان و صاحب
نامـه، پـیش   پرسش 20نامه با استفاده از پایایی پرسش

آزمون انجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده 
ــاد،   ــوع ابع ــراي مجم ــه 914/0ب ــد. ب ــت آم ــراي دس ب

بسـته بـا   هـاي  استفاده از پرسش هاي موردنامهپرسش
هاي در طیف لیکرت پنج مقیاسـی (خیلـی بهتـر    پاسخ
. در گام ) استفاده گردید1تا خیلی بدتر شده: ، 5شده: 

هـا و رفـع نـواقص    نامـه دیگـر پـس از تکمیـل پرسـش    
ها اسـتخراج  نامهاحتمالی، اطالعات مورد نیاز از پرسش

رسـی و  شده و جهت رسیدن به اهداف تحقیق مورد بر
آمـاري   بدین منظور از روشتحلیل آماري قرار گرفت. 

نگـر مبتنـی بـر    ها و طرح پانل گذشتهمیانگین مقایسۀ
قبل و بعـد از   سنجی از جامعۀ نمونه در دو دورةنگرش
  استفاده گردید. اقدامات مدیریت سیالباجراي 

  
  مورد مطالعه منطقۀ

بـر  اداري، منطبق -سیاسی نظر از مطالعه مورد محدودة
هـاي گـالیکش واقـع در شـرق     هایی از شهرستانبخش

هـایی از شهرسـتان گرمـه در    استان گلسـتان و بخـش  
است. مراکـز جمعیتـی در    غرب استان خراسان شمالی

روستاي دشـت کـالپوش واقـع در اسـتان      این پژوهش
اي از اقـدامات مـدیریتی و   مجموعـه  -خراسان شـمالی 

اویلـی  بـش  ن روستايو ساکنا -اي کنترل سیالبسازه
صــورت جــا شــده بــهجابــه-واقــع در اســتان گلســتان 

 موقعیت منطقـۀ  2و  1 هاي. در شکلباشدمی -محدود
  است. مورد مطالعه نشان داده شده

  

  
  موقعیت قرارگیري روستاي دشت در استان خراسان شمالی و دهستان گلستان :1 شکل

  )1396(منبع: نگارندگان،  
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   اویلی در استان گلستان و دهستان قراوالنروستاي بش موقعیت قرارگیري: 2 شکل

  )1396(منبع: نگارندگان، 
 

  هاي پژوهشافتهی
بـــراي تعیـــین مشخصـــات و  ایـــن پـــژوهشدر 

 نامـه پرسشهاي پارامترهاي جمعیتی دو روستا از داده
تکمیل شده توسط روسـتائیان اسـتفاده شـد. بـر ایـن      

 56 شـت اساس از کل جمعیت مورد مطالعه روستاي د
افـراد   درصـد از  45 زن بودنـد. درصد  44مرد و درصد 

مورد بررسی باسواد بودند این امـر بیـانگر ایـن مطلـب     
است که افراد مورد تحقیق از لحاظ سـواد در وضـعیت   
خوبی قرار دارند. از کل جمعیت مورد مطالعه روسـتاي  

  زن بودند. درصد  53 مرد و درصد 47 اویلیبش
 اجتماعی لین مورد بررسی بعداو: ي اجتماعیآورتاب
هاي کاهش مهاجرت، از طریق گویه کهاست  آوريتاب

افــزایش تعلــق بــه مکــان، افــزایش میــزان ســالمتی و 
ــزان وحــدت و    ــزایش می ــدگی، اف ــت زن ــزایش کیفی اف

 ر میــان روســتاییان، دسترســی بــه شــبکۀ همکــاري د
هـاي  ارتباطات مانند تلفن و تلفن ضروري، تعامل نهـاد 

هاي محلـی، اهمیـت   ردم، افزایش تعداد نهادمحلی با م

دادن مدیران محلـی بـه آمـوزش روسـتاییان در برابـر      
بالیاي طبیعی و دسترسـی بـه امکانـات حمـل و نقـل      

  .  )1(جدول  مورد ارزیابی قرار گرفته است
 )1(جـدول   هـاي محاسـبه شـده   بررسی میـانگین 

 وضـعیت  مطالعـه بیانگر آن است که دو روستاي مـورد  
دارنـد. در مـورد   ي اجتمـاعی  آورتاب در زمینۀمطلوبی 

 روستا افزایش سالمتی و کیفیت زندگی در هر دو گویۀ
گویـان  درصـد از پاسـخ   80الگوي مورد مطالعه بیش از

اند که این هاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردهگزینه
آمار بیانگر بهبود وضـعیت زنـدگی سـاکنان دو روسـتا     

هـا بیـانگر آن   مچنـین یافتـه  ه باشد؛نسبت به قبل می
نمونه از تعامل نهادهاي محلی  است که هر چند جامعۀ

اند اما با مردم در زمان وقوع سیل رضایت باالیی داشته
از اهمیت دادن مدیران محلی به آموزش روستاییان در 

در جـدول  برابر بالیاي طبیعی رضایت چندانی ندارنـد.  
ر الگوهاي مورد آوري اجتماعی دهاي تابنتایج گویه 1

  مطالعه ارایه شده است.
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  آوري در مناطق مورد مطالعهعد اجتماعی تابهاي بنتایج گویه :1جدول 
 عبارت/ گویه الگو میانگین واریانس انحراف معیار

  اسکان مجدد 38/3  22/1 10/1 کاهش مهاجرت  اياي و غیر سازهسازه 63/3  29/1 13/1
  اسکان مجدد 83/3 54/0 74/0 افزایش تعلق به مکان  ايغیر سازهاي و سازه 80/3 08/1 04/1
  اسکان مجدد 13/4 03/1 01/1 افزایش میزان سالمتی و افزایش کیفیت زندگی  اياي و غیر سازهسازه 84/3 19/1 09/1
  اسکان مجدد 87/3 20/1 09/1 افزایش میزان همکاري در میان روستاییان  اياي و غیر سازهسازه 81/3 55/1 24/1
  اسکان مجدد 83/2 59/1 26/1 دسترسی به شبکه ارتباطات مانند تلفن  اياي و غیر سازهسازه 32/4 70/0 84/0
  اسکان مجدد 63/3 88/0 93/0 تعامل نهادهاي محلی با مردم  اياي و غیر سازهسازه 73/3 11/1 05/1
  اسکان مجدد 18/3 89/0 94/0 داد نهادهاي محلیافزایش تع  اياي و غیر سازهسازه 97/2 27/1 12/1
  اسکان مجدد 37/2 62/1 27/1 اهمیت دادن مدیران محلی به آموزش روستاییان  اياي و غیر سازهسازه 52/2 55/1 24/1
  اياي و غیر سازهسازه 79/3 27/1 13/1

  اسکان مجدد 97/3 57/0 75/0 دسترسی به امکانات حمل و نقل
  ) 1396گارندگان، (منبع: ن

 
آوري در در فراینـد ارتقـاء تـاب    :آوري اقتصاديتاب

برابر بالیاي طبیعی عوامل اقتصادي نقش زیـادي دارد.  
این قلمرو  .ادي استدومین بعد مورد بررسی بعد اقتص

هاي مربوط به زنـدگی،  گویه کاهش هزینه 9از ترکیب 
ا، هـ انـداز و سـرمایه خـانوار   رشد اقتصادي، افزایش پس

ــایت ــایت  رض ــه، رض ــرد بیم ــدي از عملک ــدي از من من
گـذاري،  استحکام مسکن، امنیت روانـی بـراي سـرمایه   

مندي از آینده شـغلی  افزایش مشاغل، امنیت و رضایت
هاي روسـتا مـورد ارزیـابی قـرار     و افزایش ارزش زمین

نتـایج بـه دسـت آمـده بـراي       2 است. در جدولگرفته
ورده صادي در الگوهاي مورد مطالعه آعد اقتهاي بگویه
    است.شده

آوري در ثر بـر تـاب  ترین عوامل اقتصادي مؤاز مهم
تـوان بـه اسـتحکام مسـکن،     برابر بالیـاي طبیعـی مـی   

زنـدگی اشـاره    هاي مربـوط بـه  اشتغال و کاهش هزینه

تـوان اذعـان داشـت کـه     ها میاساس یافتهنمود. که بر
ــعیت اقتصــادي در الگــوي عملیــات    اي و ســازه وض

اي در روســتاي دشــت مطلــوب و در الگــوي غیرســازه
 اٌ نامناسب اسـت؛ اویلی نسبتجایی در روستاي بشجابه

عـد  کلی وضـعیت ب طـور شـود، بـه  چنانچه مالحظه مـی 
هـاي  اقتصادي در هر دو الگوي مورد مطالعـه در گویـه  

انـداز و سـرمایه خانوارهـا    رشد اقتصادي، افزایش پـس 
ر الگــوي کــه د. درحــالیاســت هنــامطلوب بــود نســبتا

فــزایش مشــاغل و  اعملیــات آبخیــزداري دو گویــۀ   
وبی را دارند و شغلی وضعیت مطل رضایتمندي از آیندة

که طوريبه اند،زیاد را انتخاب نموده بیشتر افراد گزینۀ
 فزایش مشاغل و رضایتمندي از آینـدة همین دو گویه ا
دارد و  جایی،  وضعیت نـامطلوبی جابهشغلی در الگوي 
  اند.کم را انتخاب نموده بیشتر افراد گزینۀ
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  اي آبخیزدارياي و غیر سازهجایی و عملیات سازهعد اقتصادي در الگوهاي جابههاي بنتایج گویه :2جدول
 عبارت/ گویه الگو میانگین واریانس انحراف معیار

  اياي و غیر سازهسازه 13/3 44/1 20/1
  اسکان مجدد 58/2 99/0 99/0 به زندگیهاي مربوط کاهش هزینه

  اسکان مجدد 00/3 15/1 07/1 رشد اقتصادي  اياي و غیر سازهسازه 04/3 22/1 10/1
  اسکان مجدد 58/2 12/1 06/1 هاافزایش پس انداز و سرمایه خانوار  اياي و غیر سازهسازه 55/2 11/1 05/1
  اسکان مجدد 65/2 14/1 07/1 ایتمندي از عملکرد بیمهرض  اياي و غیر سازهسازه 29/2 02/1 01/1
  اسکان مجدد 93/3 08/1 03/1 رضایتمندي از استحکام مسکن  اياي و غیر سازهسازه 87/3 57/1 25/1
  اسکان مجدد 63/3 21/1 10/1 گذاريامنیت روانی براي سرمایه  اياي و غیر سازهسازه 51/3 92/1 38/1
  اسکان مجدد 43/2 26/1 12/1 افزایش مشاغل  اياي و غیر سازهازهس 51/3 76/1 32/1
  اسکان مجدد 50/2 27/1 12/1 امنیت و رضایتمندي از آینده شغلی  اياي و غیر سازهسازه 20/3 64/1 28/1
  اسکان مجدد 82/3 89/0 94/0 هاي روستاافزایش ارزش زمین  اياي و غیر سازهسازه 91/3 14/1 06/1

  ) 1396منبع: نگارندگان، ( 
  

عد روانـی  عد مورد بررسی بسومین ب: ي روانیآورتاب
کـاهش تـرس از    :است. این قلمرو از ترکیب پنج گویه

وقوع مجدد سیالب، کاهش یادآوري مجـدد و اجبـاري   
مراکز درمانی، کـاهش   حادثه، افزایش امنیت مدارس و

ز اهش اختالل استرس حاد پس ابد و ک ترس از حادثۀ
نتایج به دست آمده  3در جدول  رزیابی گردید.ا حادثه

عد روانـی در الگوهـاي مـورد مطالعـه     هاي ببراي گویه
    آورده شده است.

  
  آبخیزدارياي سازهو غیر اي سازهو عملیات جایی جابهعد روانی در الگوهاي هاي بنتایج گویه :3جدول

  هعبارت/ گوی  الگو میانگین واریانس انحراف معیار
  اسکان مجدد 50/3 81/1 34/1  کاهش ترس از وقوع مجدد سیالب  اياي و غیر سازهسازه 85/3 61/1 27/1
  اسکان مجدد 82/2 27/1 12/1 کاهش یادآوري مجدد و اجباري حادثه  اياي و غیر سازهسازه 45/3 19/1 09/1
  اسکان مجدد 85/3 53/0 73/0 اکز درمانیافزایش امنیت مدارس و مر  اياي و غیر سازهسازه 83/3 19/1 09/1
  اسکان مجدد 20/3 31/1 14/1 کاهش ترس از حادثه بد  اياي و غیر سازهسازه 80/3 05/1 02/1
  اسکان مجدد 33/3 81/1 34/1 کاهش اختالل استرس حاد پس از حادثه  اياي و غیر سازهسازه 88/3 59/1 26/1

  ) 1396(منبع: نگارندگان،  
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عـد  طور کلی وضعیت بشود، بهنانچه مالحظه میچ
روانــی در روســتاي دشــت مطلــوب و در روســتاي     

کم توسط بیشتر افراد  اویلی به دلیل انتخاب گزینۀبش
روستا براي دو گویه کاهش یادآوري مجـدد و اجبـاري   

س حـاد پـس از حادثـه    حادثه و کاهش اخـتالل اسـتر  
  .  نسبتا مطلوب است

عـد مـورد   چهـارمین ب : ي زیسـت محیطـی  آورتاب

محیطی است. این قلمـرو از ترکیـب   عد زیستبررسی ب
، کـاهش فرسـایش   اراضیشش گویه کاهش بایر شدن 

هاي محیطی، افزایش آب شـرب  خاك، کاهش آلودگی
سالم، کاهش تخریب منابع طبیعی و جلوگیري از شیوع 

نتایج  4در جدول بیماري مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
محیطـی در  عـد زیسـت  هـاي ب آمده براي گویهدست به

  الگوهاي مورد مطالعه آورده شده است. 
  

  اي آبخیزداريسازهاي و غیرجایی و عملیات سازهعد روانی در الگوهاي جابههاي بنتایج گویه :4جدول
  عبارت/ گویه  الگو میانگین واریانس انحراف معیار

  اسکان مجدد 97/2 26/1 11/1  هااهش بایر شدن زمینک  اياي و غیر سازهسازه 45/3 27/1 13/1
  اسکان مجدد 43/3 26/1 12/1 کاهش فرسایش خاك  اياي و غیر سازهسازه 39/3 21/1 10/1
  اسکان مجدد 62/3 83/1 35/1 هاي محیطیکاهش آلودگی  اياي و غیر سازهسازه 48/3 41/1 19/1
  اسکان مجدد 67/3 07/1 03/1 افزایش آب شرب سالم  اياي و غیر سازهسازه 15/3 88/1 37/1
  اسکان مجدد 55/3 99/0 99/0 کاهش تخریب منابع طبیعی  اياي و غیر سازهسازه 56/3 68/1 29/1
 جلوگیري از شیوع بیماري  اياي و غیر سازهسازه 49/3 55/1 24/1
  اسکان مجدد 42/3 99/0 99/0

 ) 1396(منبع: نگارندگان،  
  

ــودن ب ن ــوب بـ ــانگر مطلـ ــل بیـ ــایج حاصـ ــد تـ عـ
محیطی در هر دو الگو است. براي نمونه در مورد زیست
هـاي محیطـی در هـر دو الگـوي     کاهش آلـودگی  گویۀ

درصــد از پاســخگویان   60مــورد مطالعــه بــیش از   
اند که این هاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردهگزینه

روسـتا   آمار بیانگر بهبود وضـعیت زنـدگی سـاکنان دو   
  .باشدنسبت به قبل می

  
  نتایج تحلیلی

اي تک نمونه تیتجزیه و تحلیل آزمون نتایج حاصل از 
دار در وجود اختالف معنی الگوهاي مورد مطالعه بیانگر

اي و الگــوي ســازه در درصــد   95ســطح اطمینــان  
اي در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادي، روانی و غیرسازه

نتـایج تجزیـه و تحلیـل     . از طرفیمحیطی استزیست
دار بیانگر وجود اخـتالف معنـی  اي تی تک نمونهآزمون 

در الگوي اسـکان مجـدد در ابعـاد اجتمـاعی، روانـی و      
 درصـد اسـت؛   95محیطـی در سـطح اطمینـان    زیست

اسکان الگوي داري معنیعدم ها نشانگر همچنین یافته
پـنج درصـد   خطـاي  در سـطح عد اقتصادي مجدد در ب 

نمـودار بـاکس پـالت     3در شـکل  . )5دول (ج باشدمی
آوري در دو روســتاي دشــت و  ابعــاد مختلــف تــاب  

  ه شده است.اویلی ارائبش
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  آبخیزداري عملیات وجایی جابه الگوهاي در متوسط حد از تفاوت سطح معناداري برآورد :5 جدول
اختالف میانگین  میانگین  الگو  عدب  T داريسطح معنی  

  00/0  27/10  6014/0  60/3  ايغیر سازه اي وسازه  اجتماعی
  00/0  53/8  4666/0  46/3  اسکان مجدد

  004/0  97/2  222/0  22/3  اياي و غیر سازهسازه  اقتصادي
  84/0  19/0  014/0  01/3  اسکان مجدد

  00/0  31/8  7626/0  76/3  اياي و غیر سازهسازه  روانی
  03/0  15/3  340/0  34/3  اسکان مجدد

  زیست محیطی
  00/0  05/5  420/0  42/3  اياي و غیر سازهازهس

  00/0  92/4  441/0  44/3  اسکان مجدد
  ) 1396(منبع: نگارندگان،  

  
هاي اجتماعی، اقتصادي، روانی و زیست محیطـی در دو  اي) متغیرها، نمودار باکس پالت (جعبهمنظور تحلیل دادهبه

  ). 6و  5 ،4، 3 هايروستاي دشت و بش اویلی رسم شده است (شکل
 

  
   اویلیآوري اجتماعی در دو روستاي دشت و بشنمودار باکس پالت بعد تاب :3شکل 

  )1396(منبع: نگارندگان، 
 

 
  اویلیآوري اقتصادي در دو روستاي دشت و بشعد تابنمودار باکس پالت ب :4شکل 

  )1396(منبع: نگارندگان، 
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   اویلیروستاي دشت و بش دونی در آوري رواعد تابنمودار باکس پالت ب :5شکل 
  )1396(منبع: نگارندگان، 

  

  
  اویلیمحیطی در دو روستاي دشت و بشآوري زیستعد تابنمودار باکس پالت ب :6شکل 

  )1396(منبع: نگارندگان، 
  

توان اسـتنباط  هاي رسم شده میبا توجه به نمودار
 عـد روانـی تفـاوت آشـکاري در میـزان      کرد، از لحـاظ ب

شت و بش اویلی وجود دارد آوري در دو روستاي دبتا
که در ابعاد دیگر یعنـی اقتصـادي، اجتمـاعی و    درحالی
همچنـین از   ها زیاد نیسـت؛ محیطی این تفاوتزیست 

شـود کـه توزیـع پراکنـدگی یـا      نمودارها مشخص مـی 

 .آوري تقریبا مشابه استلف تابتغییرپذیري ابعاد مخت
ــون   ــایج آزم ــین نت ــی همچن ــت ــتقل هنمون ــاي مس  ه

هاي عـد دار در بعدم وجود اخـتالف معنـی   دهندةنشان
دار و وجـود اخـتالف معنـی   زیست محیطی  اجتماعی و

وانــی بــین دو الگــوي مــورد عــدهاي اقتصــادي و ردر ب
  .)6(جدول  مطالعه است
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  يجایی و عملیات آبخیزداربرآورد معناداري سطح تفاوت از حد متوسط در الگوهاي جابه :6جدول 

تعداد   الگو  عدب
 T  انحراف معیار  میانگین  نمونه

 سطح 

  معنی داري

  4236/0  46/3  60  اسکان مجدد  09/0  65/1  5069/0  60/3  75  اياي و غیر سازهسازه  اجتماعی

  5798/0  01/3  60  اسکان مجدد  05/0  96/1  6476/0  22/3  75  اياي و غیر سازهسازه  اقتصادي

  8358/0  34/3  60  اسکان مجدد  003/0  98/2  7943/0  76/3  75  ايازهاي و غیر سسازه  روانی

  6942/0  44/3  60  اسکان مجدد  86/0  - 177/0  7194/0  42/3  75  اياي و غیر سازهسازه  زیست محیطی
  ) 1396(منبع: نگارندگان، 

  
  گیرينتیجه

اي عنـوان پدیـده  وقوع مخاطرات طبیعی بـه  امروزه
  شود که در برخـی از مواقـع بـا    پذیر محسوب میتکرار

بـه   هاي شـدید مـادي و معنـوي همـراه اسـت؛     آسیب
ر مناطق روسـتایی  پذیري دسنجش آسیبهمین دلیل 

ویـژه سـیالب بـه    هاي آب و هوایی و بـه در برابر رویداد
نها در برابـر  ي آآورتابریزي براي افزایش منظور برنامه

اهی ارزشمند است و گـ  طبیعی پیامدهاي این مخاطرة
ت زندگی در این مناطق به شـمار  یموثر در ارتقاي کیف

رمغــان تحــول مــدیریت آوري امفهــوم تــاب .آیــدمــی
و ا هـ مخاطرات در دهـۀ حاضـر اسـت. امـروزه دیـدگاه     

پایـدار بـه دنبـال     هاي مدیریت سوانح و توسـعۀ نظریه
  آور در برابر مخاطرات طبیعی است.  ایجاد جوامع تاب

گیـري  توان نتیجهمی وهشبراساس نتایج از این پژ
 جهـت رویکرد مناسـبی  سیالب، مدیریت ریسک نمود 

بهبود وضعیت دو روسـتا از نظـر اجتمـاعی و روانـی و     
همچنـین انجـام عملیـات     ؛اسـت بـوده زیست محیطی 

در روسـتاي دشـت    اي آبخیـزداري و غیر سازهاي سازه
باعث بهبود وضعیت اقتصادي در ایـن روسـتا شـده در    

اویلـی  اقتصـادي در روسـتاي بـش    وضـعیت حالی کـه  
این روستا جایی جابهتفاوت معناداري نسبت به قبل از 

    نداشته است.
آوري دو الگوي مـدیریت سـیالب   امتیاز نهایی تاب

اي و بــراي الگــوي مــدیریت ســازه 493/3بــه ترتیــب 
، براي الگوي اسکان مجـدد اسـت   316/3اي و غیرسازه

بهبـود   سـبب  شود مدیریت ریسکچنانچه مالحظه می

در برابـر  در دو روستاي مورد مطالعـه  ي آورتابشرایط 
همچنـین   الب و دیگر بالیاي طبیعـی شـده اسـت؛   سی

بیـانگر آن اسـت   مستقل  تی هاي حاصل از آزمونیافته
عـد اجتمـاعی و   دو الگـو از نظـر وضـعیت ب   که در هـر  

 حالی ی اختالف معناداري وجود ندارد درزیست محیط
بعـدهاي اقتصـادي و روانـی داراي     که از نظر وضـعیت 

باشند و با توجه بـه بیشـتر بـودن    تفاوت معناداري می
از نظـر وضـعیت   ایـن روسـتا   میانگین روستاي دشـت  

اقتصادي و روانی موقعیت بهتري نسـبت بـه روسـتاي    
دامات شـود اقـ  چـه مالحظـه مـی   چنان ،اویلی داردبش

بنـد و سیسـتم   مدیریت ریسک در قالـب دیـوارة سـیل   
ر سـیل در روسـتاي دشـت و اسـکان مجـدد در      هشدا

اویلـی باعـث بهبـود وضـعیت اجتمـاعی،      روستاي بـش 
اقتصادي، روانی و زیست محیطی این دو روستا شده و 
این دو روستا را در برابر عوامل طبیعـی ماننـد سـیالب    

  تر نموده است.آورتاب
 شـد،  اشـاره  بـدان  نظـري  مبـانی  در طورکههمان

 آوريتـاب  میـزان  بـر  لفـی مخت هـاي مؤلفـه  و عوامـل 
 آمـاري  هـاي تحلیـل  رابطـه  همین در است، تأثیرگذار

 وضـعیت  با آوريتاب میزان بین که داشت آن از نشان
 زیرسـاختی  نیز فرهنگی، روانی و -اجتماعی اقتصادي،

بـه عبـارت    دارد، وجـود  مستقیم آماري معنادار رابطۀ
 میـزان  مؤلفـه  چهـار  ایـن  در وضـعیت  بهبـود  با دیگر
 پـژوهش  نتـایج  بـا  یافتـه  این یابد.میء ارتقا آوريتاب

) 1395) و نوري و سپهوند (1393سجاسی ( و صادقلو
 نتایج این پژوهش بیانگر وضعیت نسـبتاً  مطابقت دارد.
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جـا شـده   آوري اقتصادي در روستاي جابهنامطلوب تاب
باشد، کـه دلیـل   اویلی نسبت به روستاي دشت میبش

ییـر سـاختار روسـتا و عـدم     تـوان در تغ این امر را مـی 
امکان نگهداري دام و حیوانات خانگی مـرتبط دانسـت،   

منظـور پیشـگیري از احتمـال    بـه گردد لذا پیشنهاد می
روز اختالل و نابسامانی در منـابع عمـده معیشـت در    ب

عنـوان  اویلی، منابع معیشـتی مناسـب بـه   روستاي بش
جایگزین در نظر گرفته شود و به نزدیکی محل جدیـد  
و محصوالت، ارتباط با مراکـز اقتصـادي و بـازار کـار و     
خــدمات توجــه الزم مبــذول گــردد و فضــاي زیســتی 

  متناسب و سازگار با الگوهاي زیستی باشد.
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