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ارزیابی آسیبپذیری خانوارها در مواجهه با خطر سیالب در نواحی روستایی
( مطالعه موردی :شهرستانهای آققال و گمیشان)
چنگیز سراوانی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت
کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
غالمحسین عبداللزاده1؛ دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت
کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
محمد شریف شریفزاده؛ دانشیار ترویج و آموزش کشاوررزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت
کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
خلیل قربانی؛ دانشیار ترویج و آموزش کشاوررزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت کشاورزی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
دریافت مقاله 1400/03/08:

پذیرش نهایی1400/06/03:

چکیده
یک جنبه کلیدی مدیریت ریسک سیل ،آگاهی از آسیبپذیری نظامهای اجتماعی در سطح محلی است .هدف این تحقیق
ارزیابی آسیبپذیری خانوارهای روستایی به ریسک سیل در چارچوب مدیریت ریسک سیل است .اطالعات الزم از نمونهای
سیل قرار گرفته بودند ،جمعآوری شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای بود که شامل متغیرهایی برای سنجش سه مؤلفه
آسیبپذیری ،شامل در معرض خطر سیل قرار گرفتن ،حساسیت به خطر سیالب و ظرفیت سازگاری برای بازیابی خود از
تخریبهای سیل بود .بر اساس این چارچوب ،شاخصهای مناسب برای ارزیابی آسیبپذیریهای خانوارهای روستایی تدوین و
شاخص ترکیبی آسیب پذیری محاسبه شد .نتایج محاسبه شاخص ترکیبی سه مؤلفه آسیبپذیری در دو شهرستان آققال و
گمیشان نشان داد که طیف وسیعی از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و محیطی میتواند بر سنجش آسیبپذیری
خانوارها به سیل مورد استفاده قرار گیرد .محاسبات در سطح روس تاهای منطقه بیانگر این بود که در هر دو شهرستان ،دو مؤلفه
در معرض بودن و حساسیت که نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر به سیل هستند از مقدار میانگین بیشتر هستند .از طرفی،
مؤلفه سازگاری که نشاندهنده آسیبپذیری کمتر به سیل است ،در هر دو شهرستان از مقدار میانگین کمتر بود .نتایج مقایسه
مؤلفههای آسیبپذیری و همچنین شاخص آسیبپذیری کل در بین روستاهای دو شهرستان آققال و گمیشان نشان داد که
روستاهای شهرستان آققال هم در معرض بیشتر سیل قرار دارند و هم آسیبپذیری بیشتر از وقوع سیل دارند .با توجه به
موقعیت جغرافیایی روستاهای آق قال که زمان رسیدن سیالب از باالدست زودتر برای آنها اتفاق میافتد احتماال این نتیجه
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شامل  194و  191نفر از سرپرستان خانوارها در  20روستای شهرستانهای آققال و گمیشان که در سال  1398در معرض ریسک

منطقی به نظر میرسد .در نهایت برخی راهبردهای کاهش آسیبپذیری خانوارها به خطر سیالب با توجه به یافتهها پیشنهاد
شد.
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مقدمه
سیالب از مخربترین خطرهای طبیعی است كه سكونتگاههای انسانی را تهدید میكند و جبران پیامدهای آن ،به
خصوص در نواحی روستایی كه زیرساختهای اساسی آن ضعیف است مشمول هزینههای زیادی است (پورطاهری و
همكاران .)1390 ،استان گلستا ن نیز از مناطقی كه همواره در معرض خطر و آسیب سیل قرار دارد و شاهد چندین
سیل مخرب در روستاهای حوضه آبخیز گرگانرود بوده است (ركنالدین افتخاری و همكاران1389 ،؛ میرزاعلی و
همكاران .)1397 ،نواحی روستایی استان به لحاظ ساختار زمینشناسی و ژئومورفولوژی به گونهای هستند ،كه
سكونتگاههای روستایی مستقر در حاشیه رودخانه گرگانرود (چه در بخش كوهستانی و چه در بخش دشتی -جلگهای)،
همواره در معرض مخاطرات سیل قرار میگیرند (میرزاعلی و همكاران .)1397 ،از طرفی ،توسعه سكونتگاههای روستایی
به ویژه بدون رعایت حریم رودخانهها بر خسارتهای در سالهای اخیر افزوده است و روند توسعه روستایی را مختل
كرده است .در سیل  1398استان هم كه به علت پر شدن سدهای گلستان و وشمگیر ،الیروبی نكردن مصب رودخانهها
و محدود بودن خروجی آب به سمت دریا تشدید شد ،نواحی روستایی اطراف رودخانه گرگانرود متحمل آسیبهای
شدید شدند (رجبیزاده و همكاران.)1398 ،
بنابراین یكی از جنبههای مهم و قابل توجه كه در برنامهریزی توسعه روستایی هم مورد تأكید قرار گرفته است،
تأكید و توجه به آسیبپذیری نواحی روستایی در مقابل مخاطرات طبیعی از جمله سیل است .زیرا نواحی روستایی به
علت ضعف زیرساخت های فیزیكی و بنیه مالی مردم روستایی و از طرفی حفظ تولید بخش كشاورزی و
سرمایهگذاری های صورت گرفته نیازمند توجه زیادی است و در صورت بروز هر گونه مخاطرات طبیعی از جمله سیل،
روستاییان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .ت جارب مطالعاتی و مدیریتی كشورهای مختلف نشان میدهد كه اولین گام در
جهت كاهش آسیبپذیری سیل ،ارزیابی آسیبپذیری خانوارها به خطر سیل است تا بتوان بر اساس نتایج و اطالعات
كسب شده با مدیریت سیل ،راهكارهای كاهش سیل را در قالب برنامهریزی روستایی جامع اجرا كرد و مانع از آثار
زیانبار سیل شد (.)Solín et al., 2018
امروزه پارادایمهای مدیریت ریسک سیل از كنترل سیل به سازگاری با سیل تغییر یافته است و در نتیجه راهبردهای
كاهش آسیبپذیری تبدیل به بخشی الینفک از مدیریت ریسک سیل شده است (

Fritsch, 2017; Brown and

 .)Damery, 2002مفهوم سازگاری با سیل بر مبنای ارزیابی یكپارچه ریسک سیل 1است و از ایدهای نشأت گرفته كه
در دهه  1970ظهور كرد و تأكید میكرد ،كه در ارزیابی ریسک حوادث و بالیای طبیعی ،عالوه بر اینكه خطرات
طبیعی آن حادثه مورد بررسی قرار میگیرد باید جنبههای اجتماعی آسیبپذیری نیز با اهمیتی مشابه بررسی و
رسیدگی شود ( .)Wisner et al., 2004بنابراین ،عالوه بر ارزیابی خطر سیل ،2ارزیابی ریسک سیل كه شامل ارزیابی
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عالوه بر تلفات مالی ،فیزیكی و محیطزیستی (پورطاهری و همكاران )1390 ،در بلندمدت نیز تأمین معیشت پایدار

جامعه از سطح آسیبپذیری است و به دلیل ارتباط آن با مدیریت سیل ،پیچیدگی بیشتری دارد ،هم باید مورد توجه
قرار گیرد .بر این اساس هدف مطالعه حاضر ،ارزیابی آسیبپذیری خانوارهای ساكن در روستاهای همجوار با رودخانه

Integrated flood risk assessment
Flood hazard assessment
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گردآوری شده است .در حادثه سیل سال  1398استان گلستان كه ناشی از بارندگیهایی بود كه از  26اسفند سال
 1397به مدت پنج روز و بیشتر از میانگین بلندمدت اتفاق افتاد (متوسط بارندگی ساالنه استان  450میلیمتر و
متوسط بارش صورت گرفته در طی این سیالب بیشتر از  300میلیمتر) ،جوامع شهری و روستایی استان به ویژه در
شرق استان و در مسیر رودخانههای گرگانرود ،قرهسو و چهلچای متحمل خسارات قابل توجهی شدند .این مقدار بارش
به میزان  83درصد از نسبت به درازمدت بیشتر بوده است كه این امر حكایت از منحصر به فرد بودن سامانه بارشی
مذكور دارد .در حین این سامانه بارشی ،سه سد مسیر رودخانه گرگانرود یعنی بوستان ،گلستان و وشمگیر به طور
كامل از آب پُر شد .در واقع با تجمیع آب این رودخانه و آب ناشی از خروجی آخرین سد (سد وشمگیر) و همچنین
حجم آب ناشی از رودخانههای در مسیر ،در نهایت سیالب  160میلیون مترمكعبی در روز اول فروردین 1398وارد شهر
آققال شد (گزارش مجلس .)1398 ،توپوگرافی منطقه و وجود شیبهای بسیار مالیم و همچنین پهنههای سیالب-
دشتی وسیع باعث شد كه سیل به آسانی در پهنههای وسیع منطقه پخش شود و به دلیل شیب بسیار مالیم ،به
آهستگی خارج شود .از جمله نواحی روستایی شهرستانهای آققال و گمیشان كه در پاییندست رودخانه مذكور قرار
دارند به علت طغیان این رودخانه دچار خسارتهای شدیدی شدند .با توجه به شرایط اجتماعی و گستردگی فعالیت
ك شاورزی كه اغلب در اراضی مسطح حاشیه رودخانه جریان دارد این مناطق در برابر حوادث سیل بسیار آسیبپذیر
هستند .بنابراین شناخت چگونگی ادراک خانوارها از میزان قرار گرفتن در معرض خطر سیل ،حساسیت به تخریب و
آسیب سیل و میزان سازگاری با پیامدهای سیل ،ضروری است و نتایج چنین شناختی برای كاهش آسیبپذیری
اهمیت دارد ( )Solín et al., 2018كه این موضوع در مطالعه حاضر ،مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه نتایج
نیاستی و گركانی ( )1397آسیبپذیری سكونتگاههای روستایی جابهجاشده شرق استان گلستان پس از سیل 1384
را بررسی كردند .اطالعات از  185نفر از ساكنان نواحی شهر فراغی و نواحی روستایی اطراف گردآوری شد .نتایج نشان-
دهندهی افزایش میزان آسیبپذیری شهر فراغی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و كاهش میزان آسیبپذیری كالبدی –
محیطی آن نسبت به روستاهای اطراف میباشد .از آنجا كه كاهش آسیبپذیری منوط به كاهش خسارات در تمامی
ابعاد است؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد ،بازسازی پس از سیل  1384استان گلستان نه تنها در كاهش میزان
آسیب پذیری شهر فراغی نسبت به سه روستای مورد بررسی ،موفق نبوده بلكه بر روند رو به رشد آسیبپذیری آن مؤثر
بوده است .میرزاعلی و همكاران ( )1397در تحقیقی با عنوان سنجش ابعاد كالبدی تابآوری جوامع روستایی در
مواجهه با سیل با بهرهگیری از اطالعات  318خانوار روستایی در حوضه آبخیز گرگانرود به این نتیجه رسیدند كه هر
چقدر فاصله بافت روستا (شامل فاصله واحدهای مسكونی ،مزارع و باغات و نیز سایر مستغالت) از رودخانه بیشتر باشد،
میزان تابآوری روستائیان نیز افزایش مییابد .همچنین ،بهبود معابر روستایی نیز میتواند منجر به كاهش آسیبپذیری
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تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور ارائه میشود.

و متعاقباً موجب بهبود تابآوری كالبدی روستاها شود .همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد كه تابآوری روستاهای
منطقه در بُعد كالبدی كمتر از حد متوسط با میانگین  2/89بوده كه در این بین ،خانوارهای روستایی زیرحوضههای
سفلیگرگانرود ،محمدآباد-زرینگل ،مادرسو و قرناوه ،دارای تابآوری كالبدی ضعیفی بودند .اسماعیلی علویجه و
همكاران ( )1396آسیبپذیری مناطق شهری در برابر سیل در منطقه  22تهران را ارزیابی كردند .تركیبی از شاخص-
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های مختلف معیارهای شیب ،خاک ،فاصله از رود ،زمین شناسی ،ارتفاع ،كاربری اراضی و جمعیت با استفاده از روش-
های تحلیل سلسله مراتبی فازی AHPدر محیط  ARCGISفازی سازی شدند .عوامل موثر بر آسیبپذیری هم ساخت
و سازهای غیر مجاز در حریم رود خانههایكن و وردآورد بیان شد كه باعث تجمع آب و رهاسازی یکباره آن در منطقه
میشود كه این روند باعث افزایش جمعیت در منطقه شده و شدت آسیبپذیری نیز بیشتر میشود .مجیدی هروی و
همكاران ( )1394آسیبپذیری ناشی از سیالب شهری در شمال غرب تهران (حوضههای فرحزاد تا كن) را بررسی
كردند .نتایج مطالعات گویای این است كه تركیبی از عوامل طبیعی باالدست همچون دبی زیاد حوضهها ،عدم رعایت
حریم مسیل شهری و نبود توان كافی مسیلهای كنونی در هدایت سیالب سبب تشدید آسیبپذیری این مناطق
می شود .همچنین عوامل دیگری همچون بافت فرسوده ،سطوح شیب عمودی و ضریب انحناء در تعیین میزان آسیب-
پذیری نواحی شهری دخالت دارند .صفاری و همكاران ( )1390میزان آسیبپذیری منطقه  3شهر تهران در برابر خطر
سیل را بررسی كردند .معیارهای مورد بررسی جهت ارزیابی آسیبپذیری شامل حریم مسیلهای رودخانه ،ساختار،
جهت و عرض شبكه ارتباطی ،كاربری زمین ،تراكم ساختمانها و توان كلی دفع سیالب منطقه استفاده شد .نتایج نشان
داد كه این منطقه ،مستعد خطرات ناشی از سیل است و رعایت نكردن حریم مسیل ،كم بودن مقاومت ساختمانها،
ضریب رواناب باال در مناطق مسكونی ،تراكم و تعداد طبقات باال و كم عرض بودن شبكه ارتباطی بیشترین اهمیت در
آسیب پذیری منطقه را دارد.
در یک مطالعه در پاكستان ،آسیبپذیری خانوارها در برابر خطرات بهداشتی ناشی از وقوع سیل در مناطق مستعد
فاجعه بررسی شد ( .)Shah et al., 2020نتایج نشان داد كه ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتشناختی
شبكههای اجتماعی عوامل اصلی تأثیرگذار بر آسیبپذیری از سیل هستند .در تحقیقی در نواحی روستایی مستعد سیل
در استرالیا ،ادراک ساكنان از تابآوری جامعه در برابر حوادث طبیعی ،قبل و بعد از سیل بررسی شد .نتایج نشان دادند
كه پس از سیل ،یک جامعه تابآور در شاخصهای جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی ثبات بیشتری از خود نشان داد.
نتایج مصاحبهها و پیمایشهای میدانی نشان داد كه تابآوری فرد با افزایش تعلق مكانی و اجتماعی( ،عاملی كه با میل
به تغییر مكان از جامعه ارتباط منفی دارد) ،افزایش مییابد (.)Boon, 2014
در مطالعهای در هلند محققان با استفاده از مدل تصمیمگیری اقدامات محافظتی )PADM( 1به تبیین رفتار آمادگی
شهروندان در مقابله با سیل پرداختند ( .)Terpstra and Lindell, 2013دارند .نتایج نشان داد كه ویژگیهای مربوط به
خطر (به عنوان مثال ،اثربخشی درک شده در محافظت از افراد) با رفتار آمادگی همبستگی مثبت داشتند ،اما ویژگی-
های مربوط به منابع (به عنوان مثال ،هزینههای درک شده) با قصد آمادگی همبستگی منفی دارند .به عالوه درک از
خطر با قصد آمادگی همبستگی مثبت داشت .در میان خصوصیات جمعیت شناختی ،فقط جنسیت زن به طور مداوم با
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پاسخگویان ،از جمله سن ،جنس ،تحصیالت ،درآمد ،مصالح مورد استفاده در ساخت خانه ،تجربه گذشته سیل و

درک خطر باالتر و خصوصیات مرتبط با خطر همبستگی داشت .سرانجام ،منطقه خطر با احتمال درک سیل و عواقب
آن و همچنین ویژگیهای مربوط به خطر در ارتباط است .در تحقیقی در آلمان ،محققان روشی را برای مدلسازی چند
میكند .این رویكرد در یک مطالعه موردی شهری ،شهر الیپزیگ ،آلمان مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد كه
)Protective Action Decision Model (PADM

1
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معیاره آسیبپذیری سیل ارائه كردند كه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ریسک و ظرفیت مقابله را تلفیق
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تحلیل چندمعیاره ریسک و همچنین ظرفیتهای مقابلهای و ارتباط دادن آنها امكانپذیر است و ترسیم فضایی نقاط
آسیبپذیر شهر ارائه شد (.)Scheuer et al., 2011
در مطالعهای در بنگالدش رابطه پیچیده بین خطرات محیطزیستی ،فقر و آسیبپذیری ،با تمركز بر آسیبپذیری
خانواده ،جامعه و سازكارهای مقابله و سازگاری بررسی شد .اطالعات الزم در خصوص در معرض خطر سیل قرار داشتن،
مشكالت سیل ،خسارت سیل و سازوكارهای مقابله از  700نفر از ساكنان نواحی سیلخیز كه بدون هیچ گونه سازه
حفاظتی در امتداد رودخانه مگنا زندگی میكنند گردآوری شد .نتایج نشان داد كه خانوارهایی كه درآمد كمتری دارند
و دسترسی كمتری به داراییهای طبیعی و تولیدی دارند ،بیشتر در معرض خطر سیل قرار دارند .عالوه بر این ،اختالف
در درآمد و توزیع دارایی در سطح جامعه منجر به افزایش سطوح در معرض خطر قرار گرفتن میشود و در نهایت باعث
آسیبپذیری جمعی میشود .در واقع كه افرادی كه بیشترین خطر سیل برای آنها وجود دارد كمترین آمادگی قبلی در
سطح خانوار و همچنین در سطح جامعه برای مقابله با این خطر را دارند .سازوكارهای مقابله برای مدیریت سیل ،با
توجه به آمادگی قبلی در سطح خانواده برای وقوع سیل و هم در دسترس بودن تسهیالت حمایتی و امدادی ارائه شد
(.)Brouwer et al., 2007
جمعبندی مطالعات پیشین بیانگر این است كه مطالعات انجام شده در ایران كمتر با رویكرد استفاده از شاخصهای
اجتماعی-اقتصادی به بررسی آسیبپذیری سیل پرداختهاند و نظر جوامع خسارت دیده از سیل كمتر لحاظ شده است.
در مطالعات سایر كشورها نیز شاخصهایی استفاده شده كه متناسب با شرایط كشور ایران نیست .همچنین در
تحقیقات سایر كشورها ،واحدهای مورد ارزیابی ،مولفههای آسیبپذیری و متغیرهای مناسب با توجه به مقیاس تحقیق
چارچوب مفهومی برای ارزیابی آسیبپذیریهای خانوار قابل استفاده است كه عبارت است از )1 :قرار گرفتن در معرض
خطر سیل با توجه به نوع و آسیب ناشی از آن  )2حساسیت داراییها و اعضای خانوار به تخریب و آسیب؛  )3توانایی
خانوار برای مقابله با آثار منفی سیل و كاهش آسیب ناشی از سیل (سازگاری ،كنارآمدن و مقابله) (

Solín et al.,

 .)2018شاخصهای تحقیق در قالب این سه بعد تدوین و شاخص تركیبی برای این سه بعد محاسبه و تحلیل شد.
دادهها و روش کار
الف) قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه

شهرستانهای آققال و گمیشان در شمال و شمال غرب استان گلستان واقع شداند (شكل  .)1شهرستان آققال با
جمعیتی حدود  133هزار نفر 1763/5 ،كیلومتر مربع وسعت دارد كه معادل  8/6درصد از كل مساحت استان را شامل
میشود .شهرستان گمیشان با جمعیتی معادل  68773نفر و وسعتی حدود  1286/1كیلومتر مربع 6/3 ،درصد از
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متفاوت هستند .در این تحقیق واحد تحلیل خانوار در نظر گرفته شده است .سه بعد اساسی آسیبپذیری به عنوان

مساحت استان و رتبه  6از نظر وسعت در بین شهرستانهای استان را دارا میباشد ..نواحی شهری و روستایی هر دو
شهرستان به علت قرارگیری در مسیر رودخانه گرگانرود به دریای خزر در معرض خطر سیل قرار دارند و به همین علت
گلستان در آن جریان دارد ،از كوههای شمال شرقی استان سرچشمه میگیرد و با گذر از شهرهای كالله ،گند و از به
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برای این مطالعه انتخاب شدند .رودخانه گرگانرود كه آبراهه اصلی حوضه گرگانرود است و بیشترین حجم آب استان
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هم پیوستن مجموعه زیادی از رودخانه های محلی سه سد استان شامل بوستان ،گلستان و وشمگیر را پر كرده و با گذر
از شهرهای آققال و گمیشان در نهایت به دریای خزر وارد میشود (شكل .)2

شکل ( )1موقعیت جغرافیائی دو شهرستان آققال و گمیشان و پهنه سیل
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شکل ( )2حوضه آبریز گرگانرود

ب) ابزار اندازهگیری

در تحقیق حاضر ابزار گردآوری دادهها و اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامه بود .این پرسشنامه در سه بخش اصلی شامل
نوع و آسیب ناشی از آن جدول ( ،)1ب -مؤلفه حساسیت داراییها (داراییهای مادی و روحی روانی )،به تخریب و
آسیبدیدن (جدول  )2و ج -مؤلفه كاهش آسیب ناشی از سیل (سازگاری ،كنارآمدن و مقابله) (جدول  )3تنظیم شد.
در این جدولها نوع متغیرها از نظر كمی و كیفی بودن و همچنین شیوه امتیازبندی آنها نیز ارائه شده است .قبل از
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توزیع ،پرسشنامه توسط كارشناسان مرتبط (شامل سه نفر كارشناس بخش مدیریت بحران در جهاد كشاورزی استان
گلستان ،شهرستان آققالو گمیشان) مورد بررسی قرار گرفت .با انجام برخی تغییرات طبق نظرات دریافت شده
پرسشنامه اصالح شد .سپس یک پیشآزمون ،برای ارزیابی شفافیت و جامع بودن سواالت و همچنین امكانسنجی كلی
پرسشنامه انجام شد ،پس از دریافت بازخوردها ،با انجام برخی اصالحات ،پرسشنامه نهایی تدوین شد.
جدول  :1نحوه سنجش مولفه قرار گرفتن در معرض خطر سیل با توجه به نوع و آسیب ناشی از آن
متغیرهای مناسب برای

امتیازبندی

شاخصسازی
نوع ایجاد سیالب و تجمع
آب كه باعث تخریب شده
است

الف) طغیان رودخانه (بله ،2 :خیر  ،)1ب) جریان آب از كانالهای فرعی (بله ،2 :خیر  ،)1ج) بارش مداوم باران به سقف منزل
مسكونی (بله ،2 :خیر .)1

فاصله منزل مسكونی تا
نزدیكترین رودخانه

متغیر كمی .فاصله كمتر در معرض بودن بیشتر

وجود سد ،آبگیر ،زهكش،
آببند در نزدیكی محل
سكونت

بله ،2 :خیر 1

تعداد سیل در پنج سال
گذشته

متغیر كمی .تعداد بیشتر در معرض بودن بیشتر

ویژگیهای سیل اخیر

 -1ارتقاع سطح آب (طیف لیكرت از بسیار زیاد تا بسیار كم) -2 ،مدت زمان (طیف لیكرت از خیلی طوالنی تا خیلی كوتاه)،
 -3سرعت سیل (طیف لیكرت از خیلی سریع تا خیلی كند) -4 ،آلودگی (طیف لیكرت از خیلی آلوده تا بدون آلودگی)-5 ،
زمان ماندگاری آب (طیف لیكرت از خیلی طوالنی تا خیلی كوتاه)

تعداد افراد صدمه دیده

متغیر كمی .تعداد بیشتر در معرض بودن بیشتر

تعداد افراد فوت شده

متغیر كمی .تعداد بیشتر در معرض بودن بیشتر

پیامدهای سیل

مهاجرت موقت و جابجایی در اثر سیل ،از دست رفتن موقت یا دایمی شغل ،كاهش ارزش امالک و داراییها ،از دست دادن یا
كاهش درآمد ،از دست دادن پسانداز و از دست دادن میراث خانوادگی

جدول  :2نحوه سنجش مولفه حساسیت داراییها (داراییهای مادی و روحی روانی )،به تخریب و آسیبدیدن
متغیرهای مناسب برای شاخصسازی

امتیازبندی

جنسیت

مرد ( ،)2زن ( ،)1زنان حساسیت بیشتری دارند

تعداد سالهای تحصیل

متغیر كمی .تحصیالت بیشتر حساسیت كمتر

تعداد افراد باالی  65سال در خانواده

متغیر كمی .تعداد بیشتر حساسیت بیشتر

تعداد افراد كمتر از  15سال در خانواده

متغیر كمی .تعداد بیشتر حساسیت بیشتر

تعداد افراد معلول و كمتوان در خانواده

متغیر كمی .تعداد بیشتر حساسیت بیشتر

نوع خانه محل زندگی شامل

الف -خانه ویالیی در طبقه همكف با زیرزمین ( )1ب -خانه
ویالیی در طبقه همكف بدون زیرزمین ()2؛ ج -خانه
ویالیی در طبقه اول خانه ()3؛ د -آپارتمان با پیلوت ()4

نوع مصالح استفاده شده در ساخت خانه

الف) سیمان و بتون ( ،)6ب -آجر و سیمان ( ،)5ج -گچ و
سنگ ( ،)4د -خاک و سنگ ( ،)3ه -چوب ( ،)2و -سایر
مصالح با كیفیت پایین ()1

میزان استفاده از مصالح مقاوم و مناسب در ساخت منزل (ادراک از
كیفیت مصالح ساختمان):

طیف لیكرت (بسیار مقاوم تا كم دوام)

مساحت واحد مسكونی

مساحت بیشتر ،حساسیت بیشتر

تعداد اتاق

متغیر كمی .اتاق كمتر حساسیت بیشتر و آسیبپذیری
بیشتر
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تعداد افراد تحت سرپرستی

متغیر كمی .تعداد بیشتر حساسیت بیشتر
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قدمت منزل مسكونی

متغیر كمی .قدمت باالتر آسیبپذیری بیشتر

وجود ارتفاع خانه از سطح حیات

بله ( ،)2خیر ( )1ارتقاع بیشتر حساسیت كمتر

وجود درب و پنجره ورودی ضد آب

بله ( ،)2خیر ()1

وجود سقف و بامها عایق

بله ( ،)2خیر ()1

وجود شیب مناسب در حیاط برای خروج آب

بله ( ،)2خیر ()1

وجود سیستم فاضالب مناسب

بله ( ،)2خیر ()1

نوع منبع آب خانه

الف -شبكه آب عمومی ( ،)3ب -چاه با آب آشامیدنی ،ج-
سایر موارد ()1

وضعیت شبكههای آبیاری و آبرسانی در روستا

(طیف لیكرت از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب)

وضعیت سالمت و بهداشت روستا

(طیف لیكرت از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب)

وضعیت دفع آبهای سطحی و سیالبها در روستا

(طیف لیكرت از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب)

نحوه دفع فاضالب در روستا

(طیف لیكرت از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب)

ارزیابی امنیت محیط سكونت در برابر مخاطرات محیطی مانند سیل

(طیف لیكرت از بسیار امن تا بسیار ناامن)

جدول  :3نحوه سنجش مولفه کاهش آسیب ناشی از سیل (سازگاری ،کنارآمدن و مقابله)
متغیرهای مناسب برای شاخصسازی

امتیازبندی

وضعیت اشتغال

شاغل ( ،)2بیكار ()1

وضعیت شغل:

دائمی ( ،)3فصلی ( ،)2روزمزد ()1

نوع شغل

الف -كارمند ( ،)6ب -مغازهدار ( ،)5ج -استادكار ( ،)4د-
راننده ( ،)3ه -كارگر ( ،)2و -كشاورز ()1

تعداد فامیل ساكن در روستا

تعداد بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

حضور اعضای خانواده یا فامیل در هنگام سیل برای كمکرسانی

تعداد بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

میزان توانایی جبران خسارت ناشی از سیل از درآمد ساالنه كل
خانواده

درصد از كل .درصد بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

درآمد سالیانه

متغیر كمی .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

میزان پسانداز

متغیر كمی .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

وجود نهادهای كمکرسان در موقع وقوع سیل

طیف لیكرت .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

میزان كمکهای مالی دریافت شده برای جبران خسارت

طیف لیكرت .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

رضایت از كمکهای دریافتی

طیف لیكرت .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

اعتقاد به امكانپذیری كنترل و مدیریت سیل

طیف لیكرت .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

ضرورت اقدامات احتیاطی و پیشگیری از سیل در منزل مسكونی

خیلی فوری ( ،)1نیاز متوسط ( ،)2ضرورتی برای اقدمات
پیشگیرانه نیست ()3

میزان آشنایی با اصول و روشهای مقابله با سیل

طیف لیكرت .مقدار بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

دسترسی به مواد غذایی و نوشیدنی در هنگام وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1

دسترسی به پناگاه یا جایی برای حفاظت در مقابل سیل

بله ( ،)2خیر ()1

دسترسی به هشدار قبلی در خصوص جاری شدن سیل

بله ( ،)2خیر ()1

كافی بودن زمان بعد از دریافت هشدار برای آماده سازی (قبل از
شروع سیل)

بله ( ،)2خیر ()1

دسترسی به بیمه اموال و بیمه لوازم خانگی در برابر آسیبهای سیل

بله ( ،)2خیر ()1

داشتن تجربه مقابله با سیل در سالهای گذشته

بله ( ،)2خیر ()1

دسترسی به تجهزیات پزشكی و دارویی در موقع وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1

دسترسی به اطالعات پزشكی و سالمت در موقع وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1

اقدام به مقاومسازی و ضد آب سازی ساختمان

بله ( ،)2خیر ()1

داشتن تجربه انجام اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه قبل از وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1
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دسترسی به تجهیزات تخلیه آب در موقع وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1
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داشتن تجربه انجام اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در موقع وقوع
سیل
داشتن دانش و آگاهی از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه قبل و در
موقع وقوع سیل

بله ( ،)2خیر ()1

احتمال وقوع سیالب در آینده (ادراک از ریسک سیالب در آینده)

طیف لیكرت .احتمال بیشتر ظرفیت مقابله بیشتر

قابل اعتماد بودن اطالعات مربوط به هشدارهای وقوع سیل در
منطقه

طیف لیكرت .قابلیت اعتماد بیشتر بیشتر ظرفیت مقابله
بیشتر

مدت زمان صرف شده برای اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه قبل و در
موقع وقوع سیل

زمان بیشتر ،ظرفیت مقابله بیشتر

ج) جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

در این مطالعه جامعه آماری ،شامل كلیه سرپرستان خانوارهای ساكن در روستاهای سیلزده (سیل اواخر اسفند 1397
تا اوایل فروردین  )1398شهرستانهای آققال و گمیشان در استان گلستان است .با استفاده از جدول كرجسی و
مورگان تعداد حداكثر حجم نمونه  385نفر تعیین شد .طبق برآوردهای میدانی و مصاحبه با خبرگان محلی تعداد 10
روستا از هر شهرستان كه بیشترین خسارت سیل را دیده بود ،به عنوان واحد مطالعه انتخاب شد .تعداد  194نمونه از
روستاهای شهرستان آققال و  191نمونه از روستاهای شهرستان گمیشان انتخاب شد .تخصیص سهمیه هر شهرستان
بر حسب جمعیت آسیبدیده از سیل صورت گرفت .نمونهگیری از بین سرپرستان هر روستا به صورت تصادفی انجام
شد .تخصیص نمونه ها به هر روستا با انتساب متناسب با توجه به جمعیت هر روستا صورت گرفت .به منظور تضمین
دستیابی به تعداد كافی نمونهها ،پس از بررسی اولیه و در صورت مشاهده وجود پرسشنامههای ناقص ،از موارد جایگزین

ه) روشهای تحلیل دادهها

محاسبات آماری این تحقیق ،بوسیله نرمافزار  SPSS16و  Excelصورت گرفته است .به منظور تفسیر نتایج
پرسشنامه ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه در سه بخش آمار توصیفی ،محاسبات شاخص تركیبی و آمار
استنباطی انجام شده است .به منظور ساخت شاخص تركیبی آسیبپذیری ،با استفاده روابط ( )1و ( )2شاخصهای
انفرادی هر كدام از مؤلفهها استانداردسازی شدند .رابطه ( )1زمانی به كار میرود كه یک شاخص با آسیبپذیری رابطه
مثبت داشته باشد در حالی كه رابطه ( )2زمانی استفاده میشود كه یک شاخص با آسیبپذیری رابطه منفی داشته
باشد (.)UNDP, 2014
رابطه () 1
رابطه ()2
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استفاده شده تا تعداد متناسب با حجم جامعه آماری به دست آیند.

كه در این روابط  Sdبه عنوان مقدار واقعی شاخص مورد نظر برای هر پاسخگو و  Sminو  Smaxبه ترتیب كمترین و
بیشترین مقدار آن شاخص هستند .پس از استانداردسازی هركدام از شاخصهای انفرادی ،تركیب خطی غیروزندار هر
دست آید:
رابطه ()3-3
كه در این رابطه  Cdیكی از سه مؤلفه اصلی است (در معرض بودن ،حساسیت و ظرفیت سازگاری) بررای پاسرخگوی ،d
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كدام از شاخصهای انفرادی با استفاده از رابطه ( )3محاسبه شده تا شاخص تركیبی هر كدام از سه مؤلفه اصلی به
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 Indexdiبیانگر شاخصهای انفرادی نرمال شده هر كدام از مولفهها و  nتعداد شاخصهای انفرادی در هرر مؤلفره اصرلی
است .وقتی كه سه مؤلفه اصلی در معرض بودن ،ظرفیت سازگاری و حساسیت محاسبه شدند ،این سه مؤلفره از طریرق
رابطه ( )4تركیب میشوند و شاخص آسیبپذیری كل به دست میآید (.)Mohmmed et al., 2018; Panda, 2016
FVd= (ed – ad)*sd

رابطه ()4

كه در رابطه باال FVd ،عبارت است مقدار آسیبپذیری به سیل برای پاسخگوی  ،ed ،dنمره محاسبه شده برای مؤلفه
در معرض قرار گرفتن برای پاسخگوی  ad ،dنمره ظرفیت سازگاری محاسبه شده برای برای پاسخگوی  dو  Sdنمره
حساسیت محاسبه شده برای برای پاسخگوی  dاست .شاخص  FVdاز ( -1حداقل آسیبپذیری) تا ( 1حداكثر
آسیبپذیری) تقسیم میشود .با توجه به این كه مقدار شاخص تركیبی سه مؤلفه آسیبپذیری در معرض بودن ،ظرفیت
سازگاری و حساسیت بین  0تا  1متغیر است ،بنابراین این مقدار با فاصله طبقاتی  0/33به سه طبقه مساوی كم ،متوسط و
زیاد تقسیم شد .با توجه به این كه مقدار شاخص آسیبپذیری كل بین  -1تا  +1متغیر است ،بنابراین برای دستهبندی آن
به سه طبقه ،فاصله طبقاتی متفاوتی به مقدار  0/66محاسبه شد .سایر روشهای آماری مورد استفاده عبارت بود از آزمون

t

تک نمونهای و آزمون  tبرای نمونههای مستقل.
شرح و تفسیر نتایج
•

آمار توصیفی

نتایج بررسی شاخصهای مؤلفه در معرض بودن نشان داد كه بیشتر پاسخگویان ( 76/9درصد) بیان كردند كه
زمین زراعی و باغی آنها از سیل صدمه دیده و تخریب شده است و پس از آن حیاط منزل و وسایل خانه از دیگری
و تخریب شده است و پس از آن جریان آب از كانالهای فرعی و بارش مداوم باران به سقف منزل مسكونی قرار دارد.
میانگین فاصله منزل مسكونی تا رودخانه  2/5كیلومتر به دست آمد و  67/2درصد بیان كردند كه فاصله منزل مسكونی
آنها تا رودخانه كمتر از  3كیلومتر است .از طرفی  61/6درصد پاسخگویان بیان كردند كه سازههایی مانند سد ،آبگیر،
زهكش ،آببند در نزدیكی محل سكونت و زمینهای زراعی و باغی آنها قرار دارند كه خطر سیل را برای آنها افزایش
میدهد .هر چند كه سیل ابتدای سال  1398در سالهای گذشته بیسابقه ارزیابی شد اما پنج ویژگی آن شامل ارتقاع
سیل ،مدت زمان سیل ،سرعت سیل ،آلودگی آب سیالب و زمان ماندگاری آب در سطح باالیی ارزیابی شد .با توجه به
امدادهای صورت گ رفته ،افراد خیلی كمی در اثر سیل كشته شدند هر چند كه صدمات فردی به ویژه برای افراد مسن
اتفاق افتاده بود .نتایج نشان داد كه وقوع سیل باعث از دست دادن یا كاهش درآمد (به اعتقاد  87/5درصد
پاسخگویان) ،كاهش ارزش امالک و داراییها ،دست رفتن موقت یا دایمی شغل ،از دست دادن پسانداز و مهاجرت
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دارائیهایی بودند كه آسیب زیادی دیده بودند .همچنین  46/8درصد بیان كردند كه طغیان رودخانه باعث ایجاد سیل

موقت شده بود.
نتایج بررسی شاخصهای مؤلفه حساسیت به پیامدهای سیل نشران داد كره  89/9درصرد پاسرخگویان مررد و 9/6
فقط  10/1درصد پاسخگویان بیان كردند كه دارای تحصیالت دانشگاهی هستند .از طرفی بار تكفل نیز نسبتاً زیاد است
و  48/3درصد پاسخگویان بیان كردهاند كه بین  3تا  4نفر را تحت سرپرستی دارند و  27/3درصد نیز بیان كردنرد كره
بین  5تا  6نفر تحت سرپرستی دارند .این موضوع باعث میشود امكان جبران خسارات سیل برای خانوار كاهش یابد .در
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درصد زن بودند .از نظر تحصیالت  49/1درصد دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و  21درصد نیرز بریسرواد بودنرد.
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منطقه مورد مطالعه بیشتر خانهها ویالیی در طبقه همكف بدون زیررزمین اسرت ( 86/8درصرد) كره حساسریت نسربتاً
زیادی به تخریب وسایل منزل هنگام ورود آب به خانه دارد .عالوه بر اینها خانههایی كه حساسیت بیشتری بره تخریرب
در اثر بارش مداوم باران دارند (مانند خانههای خشت و گلی ،خاک و سنگف گچ و سنگ) نیز در منطقه زیاد بود .خانه-
های موجود دارای اندازه متوسط و قدمتی زیادی ( 50/8درصد بیان كردند دارای منزل برا متوسرط قردمت  16سرال و
بیشتر هستند) بودند كه از عواملی است كه در همراهی با سایر عوامل حساسیت به آسریب سریل را افرزایش مریدهرد.
وضیعت شاخصهای ایمنی منزل مسكونی در مقابل سیل مطلوب نبود و  46/5درصد پاسخگویان دارای خانه مرتفرع از
كف حیاط هستند 7/5 ،درصد دارای درب و پنجره عایق و ضد آب 86/2 ،درصد دارای سقف و بام عایق ،و  88/6درصرد
دارای حیاط دارای شیب مناسب برای خروج آب هستند .اتصال به سیستم فاضرالب عمرومی نیرز در روسرتاهای مرورد
مطالعه وجود نداشت .وضعیت امكانات زیرساختی در روستاها مانند وضعیت شربكههای آبیراری و آبرسرانی در روسرتا،
سالمت و بهداشت روستا ،وضعیت دفع آبهای سطحی و سیالبها و نحوه دفع فاضرالب كره مریتوانرد باعرث كراهش
حساسیت به تخریب سیل شود در بیشتر موارد وجود نداشت یا دارای كیفیت نامطلوب بود.
نتایج بررسی شاخصهای مؤلفه ظرفیت سازگاری و كاهش آسیبهای سیل نشان داد كره  76/1درصرد پاسرخگویان
شاغل هستند و  23/4درصد نیز بیكار هستند 55/1 ،درصد پاسخگویان به صورت روزمزد كار مریكننرد 35/8 ،درصرد
دارای مشاغل فصلی هسرتند و  8/6درصرد نیرز در مشراغل دائمری مشرغول بره كرار هسرتند .همچنرین  46/5درصرد
پاسخگویان از طریق فعالیت در بخش زراعت كسب درآمد میكنند ،سایر منرابع درآمردی بره ترتیرب عبرارت اسرت از:
كارگری ساختمان ،دامداری ،باغداری.
تعداد خانوارهای فامیل ساكن روستا  18/3خانوار محاسبه شد) ،كمک اعضای فامیرل روسرتا (میرانگین تعرداد اعضرای
فامیل در هنگام كمکرسانی سیل  10/1نفر به دست آمد) ،كمکهای همسرایگان ،گرروههرای داوطلرب و كمرکهرای
رسمی از ارگانهای نظ امی هستند كه در شرایط مطلوبی قرار داشتند و اینها نقش مهمی در بهبود ظرفیت سازگاری به
آسیبهای سیل دارد .كمک های نقدی دریافتی چندان گسترده نبود و میزان برآورد خسارات اغلب كمتر از حد انتظرار
سیلزدگان صورت گرفته بود و به همین علت رضایت اندكی از این كمکها داشتند .میانگین میرزان توانرایی پرداخرت
خسارات سیل  351/2هزار تومان محاسبه شد .طبق خوداظهاری پاسخگویان ،تروان مرالی آنهرا محردود اسرت و 40/8
درصد مبلغ  200هزار تومان را به عنوان توانایی مالی خود برای جبران خسارات سیل بیان كردنرد 37/9 ،درصرد بیران
كردند كه دارای درآمد سالیانه  10میلیون در سال هستند و  24/2درصد نیز دارای درآمد سالیانه  10تا  15میلیون در
سال هستند .میانگین درآمد ساالنه در بین پاسخگویان  13/4میلیون تومان محاسبه شد .بیشتر پاسخگویان دارای توان
پسانداز خیلی كمی هستند 27/5 ،درصد سطح پسانداز ساالنه خود را  1میلیون تومان در سطح بیان كردهاند و 38/2
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سایر مؤلفههای ظرفیت سازگاری مربوط به تعامل و همبستگی اجتماعی ماننرد وجرود فامیرل در روسرتا (میرانگین

درصد تا  1/5میلیون تومان توان پسانداز ساالنه دارند .یكی از مواردی كه میتواند باعرث تقویرت ظرفیرت سرازگاری و
پیشبرد اقدمات مقابلهای و آمادگی برای مقابله با سیل شود ،اعتقاد به قابلیت كنترل و مدیریت سریل ،داشرتن دانرش و
كه سیل قابلیت كنترل و مدیریت دارد ،نیاز به اقدامات احتیاطی و پیشگیری از سیل را در سطح زیادی ارزیابی كردنرد،
اما سطح آشنایی با اصول و روشهای مقابله با سیل چندان مطلوب نبود و نیاز است كه در این زمینه اقدامات آگراهی-
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اگاهی آن و همچنین تجربه قبلی در این زمینه است .علیرغم این كه بیشتر پاسخگویان ( 84/7درصد) اعتقراد داشرتند

ارزیابی آسیبپذیری خانوارها در مواجهه با خطر سیالب در نواحی روستایی

112

بخش صورت گیرد .اطالعات نشان داد كه  42/9و  25/7درصد بیان كردند كه با اصول و روشهای مقابلره برا سریل در
حد كم و خیلی كم آشنایی دارند .در خصوص اقدامات انجام شده توسط مردم برای كاهش آسیب ناشری از سریل مری-
توان گ فت كه بیشتر تأكید بر انجام كارهای داوطلبانه پرس از وقروع سریل صرورت مریگرفرت در حرالی كره اقردامات
پیشگیرانه قطعاً اثربخشی بیشتری در كاهش آسیب دارد .علیرغم دریافرت هشردار قبلری سریل امرا زمران ایرن هشردار
نامناسب ارزیابی شد ،و فرصت كافی برای اقدامات احتیاطی فراهم نكرد .از طرفی نبود امكاناتی مانند تجهیرزات تخلیره
آب در موقع وقوع سیل نیز باعث ناكارآمدی اقدامات مقابله با آسیبهای سیل شده بود .بره طرور كلری داشرتن تجربره
قبلی مقابله با سیل نقش مهمی در افزایش ظرفیت سازگاری ایفاء میكند،در حالی كه در منطقره مرورد مطالعره وقروع
چنین سیالبهایی نادر است و تجربه كافی برای مقابله یا كاهش خسارات وجود نداشت.
•

آمار استنباطی

-

شاخص آسیبپذیری

در این قسمت ابتدا از طریق روابط ( )1تا ( )3كه در قسمت روش تحقیق ارائه شده است سه شاخص تركیبی برای سره
مؤلفه آسیبپذیری محاسبه شد ،سپس از طریق رابطه ( )4این سه شاخص تركیرب شرده و شراخص تركیبری آسریب-
پذیری كل محاسبه شد .همان طور كه در جدول ( )4و شكل ( )3مشاهده میشرود در هرر دو شهرسرتان دو مؤلفره در
معرض بودن و حساسیت كه نشان دهنده آسیبپذیری بیشتر به سریل هسرتند از مقردار میرانگین بیشرتر هسرتند .از
طرفی است مؤلفه سازگاری كه افزایش آن نشاندهنده آسیبپذیری كمتر به سیل است ،در هر دو شهرسرتان از مقردار
میانگین كمتر است .شاخص آسیبپذیری كل در آققال نیز از گمیشان بیشتر است.

مؤلفههای آسیبپذیری

شهرستان گمیشان

شهرستان آققال
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مؤلفه در معرض بودن

0/588

0/129

0/548

0/103

مؤلفه حساسیت

0/547

0/192

0/516

0/182

مؤلفه سازگاری

0/367

0/059

0/371

0/048

آسیبپذیری كل

0/126

0/098

0/089

0/064

مقدار شاخص سه مؤلفه آسیبپذیری بین  0تا  1متغیر است .مقدار شاخص آسیبپذیری كل بین  -1تا  1+متغیر است.
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جدول  :4نتایج محاسبه شاخص ترکیبی مؤلفههای سهگانه و آسیبپذیری کل

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.101

113

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان1400

شکل ( )3نمایش شاخص ترکیب سه مؤلفه آسیبپذیری به سیل در دو شهرستان آققال و گمیشان

-

ارزیابی مؤلفههای آسیبپذیری

برای بررسی اینكه میزان هر كدام از سه مؤلفه آسیبپذیری بیشتر از حد میانگین است از آزمون  tتکنمونهای استفاده
شد .پس از محاسبه شاخصهای تركیبی سه مؤلفه ،مقدار شاخصها در محدوده عرددی یرک ترا صرفر قررار مریگیررد
بنابراین با توجه مقدار وسط این شاخصها فرضیات زیر تدوین شد:
نقیض ادعا :مؤلفه آسیبپذیری كمتر و مساوی از حد متوسط است.

H0: i  0.5

ادعا :مؤلفه آسیبپذیری بیشتر از حد متوسط است.

H1: i  0.5

استاندارد در سطح  %95است .در این سطح اطمینان آماره استاندارد برابر است با 1/96؛ به این معنی كه هر گویه یا
متغیری كه مقدار آماره  tاز  1/96كوچکتر باشد در محدوده  H0قرار میگیرد و گویه یا متغیری كه مقدار آماره  tآن از
 1/96بزرگتر باشد ،در محدوده  H1است و میتوان گفت كه مؤلفه آسیبپذیری مورد نظر بیشتر از حد میانگین است
(بیشتر بودن از میانگین برای دو مؤلفه در معرض بودن و حساسیت بیانگر نامطلوب بودن وضعیت و برای مؤلفه سازگاری
بیانگر مطلوب بودن وضعیت است).
جدول  :5نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی مؤلفههای آسیبپذیری
مؤلفههای آسیبپذیری

میانگین

مؤلفه در معرض بودن

0/568

11/32

مؤلفه حساسیت

0/531

3/28

مؤلفه سازگاری

0/369

-47/76

فاصله اطمینان

انحراف از
میانگین

حد پایین

حد باال

H0

**0/000

0/068

-0/056

0/080

رد

**0/001

0/031

0/0126

0/050

رد

**0/000

-/131

t

sig

-0/136

-/126

رد/قبول

قبول
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برای تحلیل جدول ( )5به این صورت عمل میشود :مرز مشخصكننده تأیید یا عدم تأیید فرض صفر ،مقدار آمار

مقدار شاخص سه مؤلفه آسیبپذیری بین  0تا  1متغیر است.

با توجه به نتایج جدول ( )5مشاهده میشود كه مقدار  tبرای دو مؤلفه آسیبپذیری در معرض بودن و حساسیت
متوسط بیشتر است و این اختالف نیز معنیدار است .با توجه به این كه هر دو این مؤلفهها تأثیر مثبت بر افزایش
آسیب پذیری به سیل دارند ،بنابراین بیشتر بودن آنها از میانگین شرایط مطلوبی را ایجاد نمیكند .از

طرف دیگر مقدار t

برای برای مؤلفه سازگاری كمتر از مقدار بحرانی ( )1/96است ،بنابراین فرض صفر برای ارزیابی این مؤلفه پذیرفته می-
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شود و می توان نتیجه گرفت كه این مؤلفه از مقدار میانگین كمتر است و این اختالف نیز معنیدار است .با توجه به این
كه افزایش مؤلفه سازگاری تأثیر مثبتی بر كاهش سطح آسیب پذیری به سیل دارد ،بنابراین كمتر بودن آن از میانگین
وضعیت مطلوبی را ایجاد نمیكند.
-

سطحبندی مؤلفههای آسیبپذیری

از آنجا كه ،مقدار شاخص تركیبی سه مؤلفه آسیبپذیری بین  0تا  1متغیر است ،بنابراین این مقدار با فاصله طبقاتی
 0/33به گروههای مساوی تقسیم شد (جدول  .)6با توجه به مؤلفه اول 42/08 ،درصد پاسخگویان در معرض وقوع سیل و
پیامدهای مربوطه به میزان زیادی هستند .فقط  8/57درصد هستند كه در سطح پایینی در معرض وقوع سیل و پیامدهای
مربوطه هستند .با توجه به مؤلفه دوم 37/14 ،درصد در سطح حساسیت باال و  52/47درصد در سطح حساسیت متوسط به
باال قرار دارند و فقط  10/39درصد در سطح حساسیت كم قرار دارند .در نهایت با توجه به مؤلفه سوم مشاهده میشود كه
 47/53درصد دارای ظرفیت سازگاری كم 45/71 ،درصد در سطح سازگاری متوسط و فقط  6/75درصد در سطح سازگاری زیاد
قرار دارند.
جدول  :6جدول طبقهبندی سه مولفه در معرض بودن ،حساسیت و سازگاری
طبقات

در معرض بودن

سازگاری

حساسیت

سطح طبقات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

كم

()0/0( - )0/33

33

8/57

40

10/39

183

47/53

متوسط

()0/33( - )0/66

190

49/35

202

52/47

176

45/71

زیاد

()0/66( - )1/0

162

42/08

143

37/14

26

6/75

فاصله طبقاتی متفاوتی به مقدار  0/66به شرح جدول ( )7محاسبه شد .مشاهده میشود كه  40درصد در سطح آسیب-
پذیری زیاد 51/69 ،درصد در سطح آسیبپذیری متوسط و  8/31درصد نیز در سرطح آسریبپرذیری كرم قررار دارنرد.
برآیند كلی این نتایج نیز بیانگر این است كه سطح آسیبپذیری به سیل و پیامدهای آن در منطقه مرورد مطالعره زیراد
است و جمعیت زیادی از مردم نواحی روستایی نیازمند اقداماتی جهت كاهش سطح آسیبپذیری هستند.
جدول  :7جدول طبقهبندی شاخص آسیبپذیری کل
سطح طبقات

-

فراوانی

درصد

كم

()-1/0( - )-0/33

32

8/31

متوسط

()-0/33( - )+0/33

199

51/69

زیاد

()+0/33( - )+1/0

154

40/00
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از آنجا كه ،مقدار شاخص آسیبپذیری كل بین  -1تا  +1متغیر است ،بنابراین برای دسرتهبنردی آن بره سره طبقره،

مقایسه مؤلفههای آسیبپذیری و شاخص آسیبپذیری کل در دو شهرستان

برای مقایسه هركدام از مؤلفههای آسیبپذیری و همچنین شاخص آسیبپذیری كل در بین روستاهای دو شهرستان
در معرض بودن و آسیبپذیری كل تفاوت معنیداری در سطح  0/01وجود دارد .با توجه به مقدار میانگین مشاهده
میشود كه در هر دو مورد میانگین روستاهای شهرستان آققال بیشتر از گمیشان است و روستاهای شهرستان آققال
هم در معرض بیشتر سیل قرار دارند و هم آسیبپذیری بیشتر از وقوع سیل دارند.
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آققال و گمیشان از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج جدول ( )8نشان میدهد كه بین دو شهرستان به لحاظ مؤلفه
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جدول  :8مقایسه مؤلفههای سهگانه و شاخص آسیبپذیری کل در بین دو شهرستان (آزمون  tمستقل)
متغیر وابسته
مؤلفه در معرض بودن
مؤلفه حساسیت
مؤلفه سازگاری
آسیبپذیری كل

میانگین

انحراف معیار

گروهها
آققال

0/588

0/128

گمیشان

0/548

0/103

آققال

0/547

0/192

گمیشان

0/516

0/182

آققال

0/367

0/059

گمیشان

0/371

0/047

آققال

0/126

0/097

گمیشان

0/089

0/064

مقدار t

معنیداری

3/434

**0/001

1/638

0/102

-0/859

0/391

4/385

**0/000

* معنیداری در سطح  0/05و ** معنیداری در سطح /01
فرض نابرابری واریانس برای كلیه مقایسهها پذیرش شده است.
مقدار شاخص سه مؤلفه آسیبپذیری بین  0تا  1متغیر است .مقدار شاخص آسیبپذیری كل بین  -1تا  1+متغیر است.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد كه مهمترین عامل افزایش در معرض خطر سیل قرار گرفتن مربوط به فاصله كم منزل مسكونی و
زمینهای زراعی و باغی با رودخانه بود .منطقه مورد مطالعه ،به دلیل توپوگرافی ،در سطح پایینی نسبت به سایر مناطق
استان قرار گ رفته و در مسیر خروجی بیشتر رودهای استان به سمت دریا قرار دارد و مستعد خطر سیل است ،عدم
رعایت حریم قانونی رودخانهها شدت در معرض خطر سیل قرار گرفتن را افزایش داده است .بیسواد و كمسوادی بیشتر
روستائیان در افزایش حساسیت آنها به خطرات و پیامدهای سیل نقش داشت .در تحقیقات پیشین (

Shao et al.,

 )2017bمشخص شده است كه آموزش برای آگاهی از خطرات خطرات سیل ضروری است زیرا در تحقیقات پیشین
شده از سوی نهادهای دستاندركار مدیریت سیالب را بهتر درک و اجرا میكنند و در طراحی و اجرای راهبردهای
كاهش بالیا كوشش بیشتری میكنند .مواردی مانند سكونت در خانههای ویالیی در طبقه همكف نیز حساسیت نسبتاً
زیادی به تخریب وسایل منزل هنگام ورود آب به خانه ایجاد كرده بود .در این راستا در بازسازی باید به ارتفاع منزل از
سطح زمین توجه شود .به عالوه وجود خانههای خشت و گلی ،خاک و سنگ ،گچ و سنگ نیز در روستاهای مورد
مطالعه غالب بود .بنابراین الزم است ،كیفیت مصالح ساختمانی برای بازسازی آینده به نحوی باشد كه مقاومت كافی به
نفوذ آب باران داشته باشد .از طرفی نتایج نشان داد كه  76/6درصد مردم محلی با اصول و روشهای مقابله با سیل در
حد كم و خیلی كم آشنایی دارند و در واقع با نحوه مقابله با سیل از آموزش و تجربه كافی برخوردار نیستند .در حالی
كه در مطالعات پیشین تأكید شده است كه داشتن تجربه قبلی مقابله با سیل نقش مهمی در افزایش ظرفیت سازگاری
ایفاء میكند ( ،)Kamal et al., 2018بنابراین ارائه آموزشهای تخصصی در جهت افزایش تجربه افراد برای مقابله یا
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( )Shah et al., 2020بیان شده كه افراد تحصیل كرده اقدامات احتیاطی ایمنی را جدی میگیرند ،پیشنهادهای ارائه

كاهش خسارات سیل تأثیرگذار است .محاسبه شاخص تركیبی بیانگر این بود كه در هر دو شهرستان ،دو مؤلفه در
معرض بودن و حساسیت كه نشاندهنده آسیب پذیری بیشتر به سیل هستند از مقدار میانگین بیشتر هستند .از طرفی
میانگین كمتر بود .این نتایج توسط محاسبات آزمون  tتکنمونهای با مقایسه با مقدار میانگین ( )0/5نیز تأیید شد.
برخی از این نتایج همراستا با یافتههای میرزاعلی و همكاران ( )1397در خصوص تابآوری روستاهای حوضه آبخیز
گرگانرود در مواجهه با سیل است .نتایج مقایسه دو شهرستان نشان داد كه روستاهای شهرستان آققال هم در معرض
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است مؤلفه سازگاری كه افزایش آن نشان دهنده آسیب پذیری كمتر به سیل است ،در هر دو شهرستان از مقدار
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بیشتر سیل قرار دارند و هم آسیبپذیری بیشتر از وقوع سیل دارند .با توجه به موقعیت جغرافیایی این روستاها كه
زمان رسیدن آب از باالدست زودتر برای آنها اتفاق میافتد احتماال این نتیجه منطقی به نظر میرسد.
با توجه به یافتههای تحقیق برخی پیشنهادها به شرح زیر ارائه میشود.
o

با توجه به این كه یكی از عوامل تخریب و افزایش آسیب ناشی از سیل ،نزدیكی مناطق مسكونی به حریم
رودخانهها بود ،توصیه میشود اقدامات قانونی برای جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانهها با شدت بیشتری
اجرا شود ،ضمن این كه ،انجام اقدامات زیربنایی جهت اطمینان از سرعت تخلیه آب شامل الیروبی و ایجاد
عمق مناسب جهت انتقال دبی آب رودخانه به مناطق پاییندست ضرورت دارد.

o

نتایج نشان داد كه سطح آشنایی با اصول و روشهای مقابله با سیل كافی نیست و نیاز است كه در این زمینه
برنامههای آموزشی آگاهیبخش طراحی و اجرا شود .در این برنامههای آموزشی اقداماتی كه منجر به آمادگی
بیشتر در برابر سیل میشود مانند آمادهسازی بستههای مواد غذائی ،آب ،جعبه كمکهای اولیه گنجانده شود.
در خصوص ایمنسازی ساختمان در فرآیند ساخت و ساز نیز اطالعات الزم ارائه شود.

o

یكی از عوامل افزایش آسیبپذیری به سیل قدمت زیاد واحدهای مسكونی و كیفیت پایین مصالح به كار رفته
در ساخت آنها بود ،بنابراین الزم است در آینده تمركز بیشتری بر مقاومسازی واحدهای مسكونی جهت
انطباق آنها با تغییرات جوی صورت گیرد .ایجاد ارتفاع از كف حیاط عنصری مهم برای كاهش آسیب وسایل
منزل در هنگام سیلزدگی بود كه در ساخت و سازهای آینده الزم است مورد توجه قرار گیرد.

منابع
(مطالعه موردی :منطقه  22تهران) .فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست.361-349 :)3( 22 ،
پورطاهری ،مهدی؛ حمداله سجاسی قیداری و طاهره صادقلو .1390 .ارزیابی تطبیقی روشهای رتبهبندی مخاطرات طبیعی در
مناطق روستایی ،مطالعه موردی :استان زنجان .پژوهشهای روستایی.31-54 :)7( 2 ،
رجبیزاده ،یوسف؛ سید علی ایوبزاده و عبدالرضا ظهیری .1398 .بررسی سیل استان گلستان در سال  1398-1397و ارائۀ
راهكارهای كنترل و مدیریت آن در آینده .اكوهیدرولوژی.921-942 :)4( 6 ،
ركنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ مهدی پورطاهری ،طاهره صادقلو ،و حمداله سجاسی قیداری .1389 .تحلیل عوامل موثر در

مدیریت مشاركت ی سیل در مناطق روستایی (مطالعه موردی :روستاهای سیل زده حوزه گرگانرود استان گلستان .پژوهشهای
روستایی.1-26 :)2( 1 ،
صفاری ،امیر؛ ساسانپور ،فرزانه؛ موسیوند ،ج .1390 .ارزیابی آسیبپذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی :منطقه  3تهران .نشریه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی-150 ،)20( 11 ،

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-24

اسماعیلی علویجه ،الهام؛ كریمی ،سعید؛ علویپور ،.فاطمه .1396 .ارزیابی آسیبپذیری مناطق شهری در برابر سیل با منطق فازی

.129
گزارش مجلس  .1398بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال  1398وضعیت بارندگی و مخازن سدهای كشور .معاونت
مجیدی هروی ،آ ،.قهرودی تالی ،م ،.حكمتنیا ،ح ،.فرهودی ،ر ،.جاوری ،م .)1394( .آسیبپذیری ناشی از سیالب شهری در
شمال غرب تهران (حوضههای فرحزاد تا كن) .جغرافیا.181-201 ،)46( 13 ،

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.101

پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی ،دفتر :مطالعات زیربنایی .مجلس شورای اسالمی.

117

1400 تابستان،2  شماره، سال هشتم،نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

 سنجش ابعاد كالبدی تابآوری جوامع روستایی در مواجهه با سیل.1397 . محمد؛ عبدالحمید نظری و مجید اونق،میرزاعلی
.11-133 :)11( 5 ، برنامهریزی توسعه كالبدی.) حوضه آبخیز گرگانرود:(مطالعه موردی
 بررسی آسیبپذیری سكونتگاهها در نواحی روستایی مطالعه مقایسهای شهر.1397 . سید امیرحسین،نیاستی؛ معصومه؛ گركانی
.82-67: )1( 5 ، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.فراغی و روستاهای سیلزده شرق استان گلستان
Boon, H. J. 2014. Disaster resilience in a flood-impacted rural Australian town. Natural hazards, 71(1):
683-701. DOI: 10.1007/s11069-013-0935-0.
Brouwer, R.; S. Akter, L. Brander and E. Haque. 2007. Socioeconomic vulnerability and adaptation to
environmental risk: a case study of climate change and flooding in Bangladesh. Risk Analysis: An
International Journal, 27(2): 313-326. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2007.00884.x.
Brown, J. D.; and S. L. Damery. 2002. Managing flood risk in the UK: towards an integration of social
and technical perspectives. Transactions of the institute of British Geographers, 27(4): 412-426. DOI:
10.1111/1475-5661.00063.
Fritsch, O. 2017. Integrated and adaptive water resources management: exploring public participation in
the UK. Regional Environmental Change, 17(7): 1933-1944. DOI: 10.1007/s10113-016-0973-8.
Kamal, A. M.; M. Shamsudduha, B. Ahmed, S. K. Hassan, M. S. Islam, I. Kelman and M. Fordham.
2018.. Resilience to flash floods in wetland communities of northeastern Bangladesh. International
Journal of Disaster Risk Reduction, 31: 478-488. DOI: /10.1016/j.ijdrr.2018.06.011.

[ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.101 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-24 ]

Mohmmed, A.; J. Li, J. Elaru, M. M. Elbashier, S. Keesstra, C. Artemi and Z. Teffera. 2018. Assessing
drought vulnerability and adaptation among farmers in Gadaref region, Eastern Sudan. Land Use
Policy, 70: 402-413. DOI: 0.1016/j.landusepol.2017.11.027.
Panda, A. 2017. Vulnerability to climate variability and drought among small and marginal farmers: a
case
study
in
Odisha,
India. Climate
and
Development,
9(7):
605-617.
DOI:
10.1080/17565529.2016.1184606.
Scheuer, S.: D. Haase and V. Meyer. 2011. Exploring multicriteria flood vulnerability by integrating
economic, social and ecological dimensions of flood risk and coping capacity: from a starting point view
towards an end point view of vulnerability. Natural Hazards, 58(2): 731-751. DOI: 10.1007/s11069010-9666-7.
Shah, A. A.; J. Ye, R. Shaw, R. Ullah and M. Ali. 2020. Factors affecting flood-induced household
vulnerability and health risks in Pakistan: The case of Khyber Pakhtunkhwa (KP) Province. International
Journal of Disaster Risk Reduction, 42: 101341. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2019.101341.
Shao, W.; S. Xian, N. Lin and M. J. Small. 2017a. A sequential model to link contextual risk, perception
and public support for flood adaptation policy. Water Research, 122: 216-225. DOI:
10.1016/j.watres.2017.05.072
Shao, W.; S. Xian, N. Lin, H. Kunreuther, N. Jackson and K. Goidel. 2017b. Understanding the effects of
past flood events and perceived and estimated flood risks on individuals' voluntary flood insurance
purchase behavior. Water Research, 108: 391-400. DOI: 10.1080/24694452.2018.1426436.
Solín, Ľ.; M. S. Madajová and L. Michaleje. 2018. Vulnerability assessment of households and its
possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. International
Journal of Disaster Risk Reduction, 28: 640-652. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2018.01.015.
Tapsell, S. M.; E. C. Penning-Rowsell, S. M. Tunstall and T. L. Wilson. 2002. Vulnerability to flooding:
health and social dimensions. Philosophical transactions of the royal society of London. Series A:
Mathematical,
Physical
and
Engineering
Sciences, 360(1796):
1511-1525.
DOI:
10.1098/rsta.2002.1013.

ارزیابی آسیبپذیری خانوارها در مواجهه با خطر سیالب در نواحی روستایی

118

[ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.101 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-24 ]

UNDP (United Nations Development Programme). (2014). Human development report 2014 sustaining
human progress: reducing vulnerabilities and building resilience. Available from: http://hdr.undp.org.
Accessed 18 March 2018.
Wisner, B.; P. M. Blaikie, P. Blaikie, T. Cannon and I. Davis. 2004. At risk: natural hazards, people's
vulnerability and disasters. Psychology Press.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

