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چكیدٌ
ىغیؼیث ؿیالب ىحىيً کاُف ادؼات و ظٌؼات اؿث ،اىا صػف ادؼات و ظٌؼات جلؼیتاً ٌاىيکً اؿث .دنیم ایً اىؼ،
ىضغودیثُای ىانی و داٌف ىضغود و اٌغك ىا اٌـانُا اؿث .یکی از راُکارُای کاُف ادؼات در ةؼاةؼ ىعاًؼات،
جابآوری اؿث .ةؼرؿی پیكیٍَ ىٌانػات ٌكان ىیدُغ کَ ارجلاء جابآوری در ةؼاةؼ ةالیای ًتیػی ،جضثجأدیؼ غّاىم
ازحياغی ،اكحنادی ،کانتغی و ىغیؼیحی كؼار دارد .ةؼ ُيیً اؿاس ُغف امهی ایً پژوُف ةؼرؿی ؿاظحارُای یاد قغه
ةؼ جابآوری قِؼ اروىیَ در ةؼاةؼ ؿیالب قِؼی اؿث .روشقٍاؿی ىٌانػَ صاوؼ ةَ نضاظ ُغف کارةؼدی و از نضاظ
روش پیيایكی و جّمیفی – جضهیهی ىیةاقغ .یافحَُای پژوُف ٌكان داد کَ از نضاظ جابآوری ازحياغی -فؼٍُگی،
ىٌٍلَ  3قِؼ اروىیَ ةا ىیاٌگیً ( )65/30ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ ،از نضاظ اكحنادی و ىغیؼیحی ،ىٌٍلَ  5قِؼ اروىیَ ةا
ىیاٌگیً ( 24/74و  )32/64ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جابآوری اكحنادی و ىغیؼیحی ىیةاقغُ .يچٍیً از نضاظ
جابآوری کانتغی ىٌٍلَ  4قِؼ اروىیَ ةَ غهث ةؼظّرداری از اىکاٌات زیؼؿاظحی ةِحؼ (دؿحؼؿی ةَ ىؼاکؽ درىاٌی،
آجفٌكاٌی ،ةیيارؿحاٌی و )...ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جابآوری کانتغی در ةؼاةؼ ؿیالب قِؼ ىیةاقغ .در ٌِایث
زيعةٍغی ىیاٌگیً کم قاظلُا ٌكان داد کَ ىٌٍلَ  3قِؼ اروىیَ ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ و ىٌٍلَ  4قِؼ اروىیَ
ٌاىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جابآوری در ةؼاةؼ ؿیالب قِؼی ىیةاقغ.

کلیدياصٌَا :ؿیالب قِؼی ،جابآوری ،ىغل جضهیم قتکَای ،قِؼ اروىیَ.

*ٌّ -یـٍغه ىـئّل:
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مقدمٍ
ؿیالب 1از ىػيّلجؼیً و ىنیتث آىیؽجؼیً ىعاًؼات
ًتیػی اؿث کَ زِان اىؼوز ةا آن ىّازَ اؿث .ایً
ىعاًؼه ةیف از ُؼ پغیغه ُیغرو اكهیيی دیگؼی
ظـارت و جعؼیب ةَ ةار ىیآورد (.)NOAA, 2009
ؿیالبُا زٌغگی ُؽاران ٌفؼ را ىیگیؼٌغ و ىیهیاردُا
جّىان ظـارت ةَ اىّال اٌـان وارد ىیکٍٍغ .در
ىلایـَ ةا ؿایؼ ةالیای ًتیػی ،صغود  30درمغ از
ىؼگ و ىیؼُا و  33درمغ از ظـارتُای اكحناد
زِاٌی را ایً ىعاًؼه ؿتب ىیقّد ( Campana et al,
 .)2001: 113غّاىم ىحػغدی در ةؼوز ؿیم در یک
ىٌٍلَ ىؤدؼ اؿث .وكّع ؿیم غالوه ةؼ ایٍکَ جاةع وكایع
اكهیيی ةَویژه ىلغار ،قغت ،جّزیع ىکاٌی و زىاٌی
ةارٌغگی اؿث ،جضثجأدیؼ ویژگیُای ىعحهف صّوَ
آةعیؽ ىاٌٍغ کارةؼی اراوی و دظانث اٌـان ٌیؽ اؿث.
افؽایف ؿٌّح ٌفّذ ٌاپػیؼ صّوَ کَ ٌاقی از
قِؼؿازی و اصغاث اٌّاع ؿازهُا ةؼ ظاكُای ٌفّذپػیؼ
اؿث ،ةًَّر ًتیػی از ىیؽان ؿٌّح ٌفّذپػیؼ کَ كادر
ةَ زػب ةعكی از ةارٌغگی ُـحٍغ ،ىیکاُغ .امم ایً
جغییؼات ،جّؿػَ زُکكی صّوَ ،کّجاه قغن زىان
جيؼکؽ و افؽایف قغت آةغُی ؿیالبُای صّوَ
ظّاُغ ةّد ( .)Taheri et al, 1996: 32ةَ ةیان دیگؼ
افؽایف زيػیث ،گـحؼش جأؿیـات مٍػحی ،کيتّد
ىکان ةؼای ؿاظث و ؿاز ظنّماً در کالن قِؼُا،
ةاغخ قغه جا جغییؼات قغیغی در ىّرفّنّژی
صّوَُای آةؼیؽ ایساد قّدُ .يچٍیً جـٌیش زىیً،
جساوز ةَ صؼیو رودظاٌَُا و ىـیمُا ،ةاغخ جغییؼ
انگّی زُکكی ًتیػی و زاری قغن زؼیان در ؿٌش
قِؼ ىیقّد (ؿپِؼ و کاویان .)126 :1393 ،ایً
ىـئهَ ىٍسؼ ةَ جكغیغ ظٌؼ ؿیم ظیؽی و آب
گؼفحگی ىػاةؼ و افؽایف ُؽیٍَُای ٌگَ داری قِؼ قغه
و ظـارات اصحيانی زاٌی و ىانی را افؽایف داده اؿث.
ةؼاؿاس ىٌانػات اٌسام قغه ،گـحؼش قِؼُا در
صّوَ آةؼیؽ ،ؿتب افؽایف ؿٌّح ٌفّذ ٌاپػیؼ ،افؽایف

صسو رواٌاب و ؿیالب ،کاُف زىان جيؼکؽ ،افؽایف
دةی صغاکذؼ نضظَای و جغییؼ کیفیث ؿیالب ىیگؼدد
(صـیً زاده و زِادی ًؼفی .)145 :1386 ،اگؼ چَ
ةؼظی اكغاىات پیفگیؼی کٍٍغه ىّرد اؿحفاده كؼار
گؼفحَ اؿث ،اىا واكػیث ایً اؿث کَ ٌيیجّان از
پیاىغُای ةالیا ةًَّر کاىم زهّگیؼی کؼد .زیؼا ةؼظی
از ایً ةالیا دارای اقکال ةؽرگ غیؼكاةم پیفةیٍی
ُـحٍغ .ةٍاةؼایً ةایغ ظؼفیث و جّان ؿاکٍیً ةؼای
ىلاوىث و زٌغگی در کٍار ةالیا را ةِتّد ةعكیغ .در
ىلاةم ایً ىّكػیث ،اؿحؼاجژی ةیًانيههی ؿازىان ىهم
ةؼای کاُف ةالیا ،ایساد جاب آوری زّاىع در ةؼاةؼ
ةالیای ًتیػی را زؽو اُغاف ظّد كؼار داده و آن را
ةؼای ؿالُای  2015 – 2005در ٌظؼ گؼفحَ اؿث
( .)Zhou, 2010: 23از ىِوجؼیً چانفُای وكّع
ؿیالب چگٌّگی ةازگكث ةَ صانث اونیَ ىیةاقغ کَ
ةعكی از فؼآیٍغ ةازگكث جضثجأدیؼ غّاىم اكحنادی،
ازحياغی– فؼٍُگی ،زیؼؿاظحی ،ىغیؼیحی و قؼایي
روصی و رواٌی ظّد ظاٌّارُای آؿیب دیغه ،ةعكی
دیگؼ ةَ قؼایي ىغیؼیث دونحی ىؼةّط ىیقّد ،کَ ةَ
ىسيّغَ ایً غّاىم جاب آوری گفحَ ىیقّد ( Adger,
 .)2000: 352جاب آوری در ةؼاةؼ آؿیب پػیؼی ةیكحؼ
ةؼ زٍتَُای ىذتث جأکیغ دارد و اىؼوزه دونثُا و
زّاىع جالش ىیکٍٍغ ةا ارجلاء جاب آوری در ةؼاةؼ
ةالیای ًتیػی قؼایي را ةؼای ةِتّد زٌغگی در ىٍاًق
دارای ظٌؼ افؽایف دٍُغ .یکی از قِؼُای کَ اصحيال
آؿیب پػیؼی در ةؼاةؼ ؿیم در آن ةَىؼاجب ةاالجؼ
ىیةاقغ قِؼ اروىیَ ىیةاقغ کَ نؽوم ةؼٌاىَریؽی ةهٍغ
ىغت را ىیًهتغ .قِؼ اروىیَ ةؼ روی واصغُای زىیً
قٍاؿی ىعحهفی از كتیم رؿّةات آةؼفحی ،ىاؿَ ؿٍگ،
ىارن ،کٍگهّىؼا و ؿٍگ آُکی ةا ىیان الیَُایی از
ىارن قکم گؼفحَ اؿث .رقحَ کّهُا كـيثُایی از
قيال غؼب جا زٍّب اروىیَ را اصاًَ کؼدهاٌغ .یکی از
غاروَُای ىِو ُیغرونیکی در گـحؼه قِؼ اروىیَ،
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رودظاٌَ قِؼچای ىیةاقغ کَ از ارجفاغات زٍّةی قِؼ
ؿؼچكيَ گؼفحَ و در صال صاوؼ دقث اروىیَ را کَ
قِؼ اروىیَ در آن كؼار گؼفحَ ًی کؼده و ةَ دریاچَ
اروىیَ ىیریؽد کَ قِؼ اروىیَ در ُؼ دو ؿاصم ایً
رودظاٌَ گـحؼش كاةم جّزِی داقحَ اؿث .افؽایف
صغود  20ةؼاةؼی گـحؼه قِؼ اروىیَ در  50ؿال اظیؼ
ةَ غهث جّؿػَ ؿاظث و ؿازُای قِؼی و ةؼرؿی
ؿاظحارُای زىیًقٍاؿی ،جّپّگؼافی و زىیً ریعث-
قٍاؿی قِؼ اروىیَ ٌكان ىیدُغ کَ جّؿػَ ؿاظث و
ؿازُای قِؼی در ایً ىٍاًق کُّپایَای و ىؼجفع
ؿتب از ةیً رفحً آةؼاَُُای ًتیػی و در ٌحیسَ جغییؼ
قؼایي ُیغروژئّنّژیکی قغه اؿث .نػا ُيیً غّاىم
اصحيال وكّع ظٌؼ ؿیالبُای قِؼی و غّاكب و
آؿیبُای ٌاقی از آن را در ایً قِؼ ةاال ىیةؼد و
ُيیً اىؼ ؿتب قغه اؿث کَ در ایً پژوُف ىیؽان
جاب آوری قِؼ اروىیَ را در ةؼاةؼ ىعاًؼه ًتیػی
(ؿیم) ،ىّرد ؿٍسف و ارزیاةی كؼار دُیو .ةٍاةؼایً
ُغف ىٌانػَ صاوؼ ،ةؼرؿی ادؼگػاری قاظلُای
(اكحنادی ،ازحياغی ،فؼٍُگی و کانتغی) در جاب آوری

3

ؿٍسف و جغویً راُتؼدُای جاب آوری قِؼ اروىیَ،
اُغاف ظّد را ةَ ایً مّرت ىكعل ٌيّده اؿث:
قٍاؿایی ىِوجؼیً غاىم در جاب آوری قِؼ اروىیَدر ةؼاةؼ ىعاًؼه ًتیػی (ؿیم)
اونّیث ةٍغی ىػیارُای جأدیؼگػار در جاب آوریىضغوده ىّرد ىٌانػَ
ارزیاةی جاب آوری کانتغی قِؼ اروىیَ در ةؼاةؼؿیالب و قٍاؿایی ٌلاط آؿیب پػیؼ

مثاوی وظزی ي پیطیىٍ تحقیق
ٌظؼیَ پؼدازان ىػحلغٌغ ةـیاری از جيغنُای ةؽرگ
جاریط از زيهَ ىایاُا ،ىیٍّس و اىپؼاجّری كغیيی
ىنؼیُا در ٌِایث ةَوؿیهَ دقيٍاٌكان و گـحؼش
جأدیؼات ؿیم ،ظكکؿانی ،زنؽنَ ،ؿٌّاىی و ىاٌٍغ آن
ةَزاٌّ در آىغهاٌغ ( .)Fagan, 1999از دیغگاه ىغرن،
پیاىغُای وكایع ؿٌّاىی دؿاىتؼ  2004کَ ةَ آؿیا
وؼةَ وارد کؼد ،غیؼكاةم جنّر اؿث (ةیف از ؿینغ
ُؽار ٌفؼ در یک نضظَ ةا صيهَ صسو زیاد آب از ةیً
رفحٍغ) اىا ایً ىیؽان در ةافث جاریعی گـحؼدهجؼ،
ىٍضنؼ ةَ فؼد یا رکّرد قکً ٌیـث زیؼا در ارجتاط ةا
ةالیای ًتیػی ٌيٌَُّای دیگؼی ُو وزّد دارد
(( )Coppola, 2007زغول .)1

قِؼ اروىیَ در ةؼاةؼ ؿیالب ىیةاقغ .ةَ ةیان دیگؼ ةا
جّزَ ةَ اُيیث ىّوّع ،پژوُف صاوؼ در راؿحای

جديل  :1اطالػات مزتًط تٍ يقًع چىد تالی مزگثار تاریخ

ىٍتع)Coppola, 2007( :
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ةا جّزَ ةَ ظؼفیثُای ىّزّد در ةالیای ًتیػی
ُيیكَ ایً ٌگؼاٌی وزّد دارد کَ در مّرت وكّع
ىیجّاٌٍغ پیاىغُای ىحفاوجی را ةؼزای ةگػارٌغ کَ در
ةؼظی از ىّارد غیؼكاةم زتؼان اؿث اىا ةؼرؿیُا ٌكان
ىیدُغ کَ ُؼ چٍغ ٌيیجّان ةًَّر کاىم ادؼات وكّع
ةالیای ًتیػی را از ةیً ةؼد ،ىیجّان ةا ةِؼهگیؼی از
جکٍیکُایی ىغیؼیحی زىان رؿیغن ةَ صانث غادی را
کّجاهجؼ و در واكع زّاىع ىضهی را جاب آور کؼد.
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غيهکؼد ٌِادُا ،ىـئّنیث پػیؼی ٌِادُا و ٌضّهی
ىغیؼیث یا پاؿعگّیی ةَ ؿّاٌش ٌظیؼ ؿاظحار ؿازىاٌی،
ارزیاةی ىیقّد (.)Tierney, 2007: 14
تابآيری کالثدی :جابآوری کانتغی ةَ واکٍف
زاىػَ و ظؼفیث ةازیاةی ةػغ از ؿاٌضَ ٌظیؼ پٍاُگاهُا،
واصغُای ىـکٌّی ،جـِیالت ؿالىحی و زیؼ ؿاظحی
ىاٌٍغ ظي نّنَ ،زادهُا و واةـحگی آنُا ةَ زیؼ
ؿاظثُای دیگؼ اقاره داردُ .يچٍیً در ةػغ کانتغی
غالوه ةؼ جأىیً ؿؼپٍاهُایی ةؼای آؿیب دیغگان ةػغ از
وكّع ةضؼان ،ةَ امّنی ةؼای ًؼاصی کانتغ كتم از وكّع
ةضؼان پؼداظحَ ىیقّد (رفیػیان و ُيکاران:1390 ،
.)31

تاب آيری
2

کهيَ جاب آوری از نغث الجیً  Resilioةَ ىػٍای "
ةًَّر ٌاگِاٌی غلب ٌكیٍی کؼدن "3اؿحعؼاج قغه
اؿث ،اگؼ چَ ٍُّز در ایٍکَ ایً کهيَ اةحغا در چَ
رقحَای اؿحفاده قغه اؿث اظحالف ٌظؼ وزّد دارد.
ونی اجفاق ٌظؼ ةؼ ىِوجؼیً قاظلُای جاب آوری
وزّد دارد کَ در ذیم ةَمّرت ظالمَوار جّویش داده
قغه اؿث.

خصًصیات جامؼٍی تاب آير :اىؼوزه ةؼای درك
ویژگیُای و ظنّمیات زّاىع جاب آور ىٌانػات
زیادی مّرت گؼفحَ اؿث ةؼای ٌيٌَّ کایا 4ىٌانػَای
ةا غٍّان «قٍاؿایی ىٌهّبجؼیً اؿحؼاجژی ةِتّد جاب
آوری اکّنّژیکی در ةؼاةؼ ؿیم در ىٍاًق آؿیب پػیؼ
اکّنّژیکی ،اٌسام داد و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ىـائم
ىغیؼیث در جاب آوری ةـیار صائؽ اُيیث اؿث؛ -1
جّاٌایی جضيم قّكُا و وؼةَُای وارده از یک ظٌؼ
ةَگٌَّای کَ ظٌؼ جتغیم ؿاٌضَ ٌگؼدٌغ (ةٍاةؼایً
اصحيال قکـث را کاُف ىیدُغ) -2 .جّاٌایی ةؼگكث
ةَ غلب پؾ از ؿاٌضَ (ةٍاةؼایً ةحّاٌغ غّاكب قکـث
را کاُف دُغ) -3 .اىکان و فؼمث ةؼای جغییؼ و
پػیؼش پؾ از ؿاٌضَ (ةٍاةؼایً زىان ىّرد ٌیاز ةؼای
ةِتّدی و ُيچٍیً ىلغار آؿیب پػیؼی را کاُف
دُغ) .نػا ةؼای ایساد ؿکٌّحگاهُای جاب آور ةا جأکیغ
ةؼ ٌلف ىغیؼان ىضهی ،اقکال ىعحهف ؿؼىایَ ٌلف
دارٌغ کَ ؿؼىایَ ازحياغی ةا جأکیغ ةؼ ىؤنفَُای
اغحياد ،قتکَُا و ٍُسارُا ،یکی از اٌّاع ؿؼىایَُای
جأدیؼگػار اؿث (.)Caia et al, 2011: 364

تاب آيری اجتماػی :جاب آوری ازحياغی ةَ ظؼفیث
افؼاد ةؼای یادگیؼی از جسؼةَُا و قؼکث آگاُاٌَ در
یادگیؼی در جػاىم ةا ىضیي ازحياغی و فیؽیکی اقاره
دارد ( .)Herrera, 2006: 135ایً رویکؼد ةَزای
جيؼکؽ ةؼ آؿیبپػیؼیُای زاىػَ ةَ ظؼفیثُای
ؿازگاری آن جّزَ ىیکٍغ.
تاب آيری اقتصادی :جاب آوری در اكحناد ،ةَغٍّان
واکٍف و ؿازگاری ذاجی افؼاد و زّاىع در ةؼاةؼ
ىعاًؼات اؿث؛ ةًَّری کَ آنُا را كادر ةَ کاُف
ظـارات و زیانُای ةانلّه ٌاقی از ىعاًؼات ؿازد
(.)Rose, 2004: 307
تاب آيری وُادی :در ایً ةػغ ویژگیُای فیؽیکی
ؿازىانُا از زيهَ جػغاد ٌِادُای ىضهی ،دؿحؼؿی ةَ
اًالغاتٌ ،یؼوُا و افؼاد آىّزش دیغه و داوًهب،
پایتٍغی ةَ دؿحّرانػيمُای ىغیؼیث ةضؼان ،ةَ ٍُگام
ةّدن كّاٌیً و ىلؼرات ،كّاٌیً و ىلؼرات ةازدارٌغه و
جكّیلی ةَویژه در اىؼ ؿاظث و ؿاز ىـاکً ،جػاىم
ٌِادُای ىضهی ةا ىؼدم و ٌِادُای دونحی ،روایث از
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چِارم كؼار دارٌغ .ىػظيی و ُيکاران ()1395؛ در
ىٌانػَای ةا غٍّان «ؿٍسف و جغویً راُتؼدُای جاب
آوری در ىلاةم ةضؼان ،در ةافث كغیو قِؼی ىٌانػَ
ىّردی :ىضهَ فیه آةاد کؼىاٌكاه» ٌكان ىیدُغ کَ
ىّكػیث ىضهَ فیه آةاد کؼىاٌكاه در صانث جغافػی و
در ووػیث ىحّؿٌی كؼار دارد و ىِوجؼیً راُتؼد در
ایً زىیٍَ ،جغویً ؿٍغ راُتؼدی و ىكارکث ٌیؼوُای
ازحياغی ىؤدؼ در كّاٌیً ةَىٍظّر ؿاىاٌغُی ةافث
كغیو قِؼی ىیةاقغ .رىىان زاده و ُيکاران ()1393
در پژوُكی جضث غٍّان «جتییً ؿاظحارُا ازحياغی-
اكحنادی جاب آوری زّاىع ىضهی در ةؼاةؼ ةالیای
ًتیػی ةا جأکیغ ةؼ ؿیالب ىٌانػَ ىّردی :صّوَُای
گؼدقگؼی چكيَ کیهَ جٍکاةً و ؿؼدآةؼود کالردقث»
یافحَُای جضلیق ةیاٌگؼ آن اؿث کَ غّاىم فؼدی،
ازحياغی– فؼٍُگی و قایـحگی زّاىع ُيؼاه ةا غّاىم
زیؼؿاظحی در ووػیث ىٍاؿتی كؼار داقحَ و در غیً
صال ٌحایر جضهیم ىـیؼ ٌكان ىیدُغ کَ غّاىم
ىغیؼیحی – ٌِادی و پؾ از آن غّاىم فؼدی ةیكحؼیً
جأدیؼ در ارجلاء و ةِتّد جاب آوری ؿاکٍیً دو صّوَ
ٌيکآةؼود و ؿؼدآةؼود دارٌغ.

پیطیىٍ پضيَص
در زىیٍَ جاب آوری قِؼی در ةؼاةؼ ىعاًؼات ًتیػی
در زاىػَ ةیًانيههی و در ایؼان ىٌانػات گٌّاگٌّی
اٌسام قغه اؿث کَ در ذیم ةَ چٍغ ىّرد آن اقاره
ىیقّد؛ در ؿٌش ةیًانيههی؛ نئّن 5و ُيکاران
( )2014در پژوُكی ةا غٍّان ىّرفّنّژی قِؼی
ةَغٍّان یک اةؽار ةؼای جاب آوری ؿؼیع در ةؼاةؼ
ؿٌّاىی ىٌانػَ ىّردی :جانچاٌُّّ قیهی ،ةَ ایً ٌحیسَ
ىی رؿغ کَ قکم و ىلؼ قِؼ و ىّرفّنّژی آن ٌلف
ةـؽایی در جاب آوری در ةؼاةؼ ؿٌّاىی دارد .گیالرد 6در
ىٌانػَای در ؿال  2007ةا غٍّان " جاب آوری زّاىع
ؿٍحی در ةؼاةؼ ةالیای ًتیػی" اٌسام داده و ةَ ایً
ٌحیسَ رؿیغ کَ زّاىع ؿٍحی در ىّازَِ ةا ةالیای
ًتیػی ةا اؿحفاده از چِار ةػغ ىاُیث ظٌؼ ،ىیؽان جاب
آوری ،ؿاظحار فؼٍُگی ،و ؿیاؿثُای ىغیؼان
ىیجّاٌٍغ ىلاوىث ٌكان دٍُغ .آنً)2010( 7؛ در
پژوُكی جاب آوری قِؼُا و ٌلف فىاُای ةاز در جاب
آوری در ةؼاةؼ زىیً نؼزه را ىٌؼح ٌيّده و ةؼ ٌلف
ةؼٌاىَ ریؽی قِؼی و ةؼٌاىَ ةاز جّاٌی در ةازؿازی جاب
آور جأکیغ ىیکٍغ ،وایم 8و کاىپٍال)2005( 9؛ در
ىٌانػَای ةا غٍّان جاب آوری قِؼی ،ةَ ىّوّغات
ُّیث قِؼی ،ةاز جّاٌی و ةؼٌاىَریؽی جّزَ داقحَ و آن
را در جاب آوری قِؼُا ىؤدؼ ىیداٌٍغ و فؼآیٍغ ةاز
جّاٌی در زّاىع جاب آور از ًؼیق اصیای ؿؼیع
غيهکؼدُا ،دوةاره ؿازی ویؼاٌیُا ،یادآوری گػقحَ و
درس آىّزی از آن در راؿحای ةِتّد قؼایي و جّؿػَ
آیٍغه را ىٌؼح ىیٌيایٍغ .در ایؼان ٌیؽ ىٌانػات
گٌّاگٌّی در ظنّص جاب آوری قِؼی ةَویژه جاب
آوری در ةؼاةؼ زنؽنَ مّرت گؼفحَ اؿث کَ از ٌيٌَُّای
آن ىیجّان ةَ ىٌانػَ روایی ()1392؛ جضث غٍّان
«ارزیاةی جاب آوری اكحنادی و ٌِادی زّاىع قِؼی در
ةؼاةؼ ؿّاٌش ًتیػی ىٌانػَ ىّردی :زنؽنَی ىضهَُای
قِؼ جِؼان» ٌحایر پژوُف ٌكان ىیدُغ کَ ىضهَُای
كیٌؼیَ ،ؿحارظانٌ ،ارىک و كهػَ ىؼغی از ٌظؼ جاب
آوری اكحنادی و ٌِادی ةَ جؼجیب در رجتَُای اول جا

محديدٌ مًرد مطالؼٍ
قِؼؿحان اروىیَ یکی از قِؼؿحانُای چِاردهگاٌَ
اؿحان آذرةایسان غؼةی اؿث کَ در كـيث ىیاٌی
اؿحان كؼار گؼفحَ اؿث .قِؼؿحان اروىیَ از قيال ةَ
قِؼؿحان ؿهياس ،از زٍّب ةَ قِؼؿحان ٌلغه و
ىِاةاد ،از قؼق ةَ دریاچَ اروىیَ و از غؼب ةَ ىؼز ایؼان
و جؼکیَ ىضغود ىیقّد .قِؼ اروىیَ ىؼکؽ قِؼؿحان و
ٌیؽ ىؼکؽ اؿحان آذرةایسان غؼةی اؿث کَ در فامهَ 18
کیهّىحؼی دریاچَ اروىیَ ،در ىعحنات  45درزَ و 4
دكیلَ ًّل قؼكی و  37درزَ و  33دكیلَ غؼض
قيانی در داظم زهگَای ةَ ًّل  70کیهّىحؼ و ةَ
غؼض  30کیهّىحؼ كؼار گؼفحَ اؿث (ىٍِغؿیً ىكاور
ًؼح و آىایف .)1392 ،ایً قِؼ در آظؼیً ؿؼقياری
ارائَ قغه از ؿّی ىؼکؽ آىار ایؼان ( )1395دارای
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زيػیث ٌ 736224فؼی ىیةاقغ کَ در ىسيّع در
پٍر ىٌٍلَ از ىسيّغَ ىٍاًق ایً قِؼ گـحؼده

6

قغهاٌغ.

ضكل  :1مًقؼیت سیاسی ضُز اريمیٍ در کطًر ایزان
ىأظػ :جؼؿیو ٌگارٌغگان1396 ،

مًاد ي ريش تحقیق
ىٌانػَ صاوؼ ةَ نضاظ ُغف کارةؼدی و از نضاظ روش
پیيایكی و جّمیفی– جضهیهی ىیةاقغ .در ایً پژوُف
ةَىٍظّر ةؼرؿی ىؤنفَُای ازحياغی و اكحنادی و
ٌِادی جأدیؼگػار در جاب آوری قِؼی ٌعـث از ًؼیق
ىیغاٌی و پؼؿكٍاىَ اكغام ةَ زيع آوری دادهُای ىّرد
ٌیاز قغ .جػغاد صسو ٌيٌَّ پؼؿكٍاىَُا ةا جّزَ ةَ
زيػیث قِؼ اروىیَ در ؿؼقياری  1395ةؼاؿاس
فؼىّل کّکؼان ٌ 323يٌَّ ةؼآورد قغه اؿث .در ىؼصهَ
ةػغ از ُؼ ىٌٍلَ قِؼی ،یک ىضهَ ةَمّرت جنادفی
اٌحعاب گؼدیغ و ؿپؾ ةا جّزَ ةَ ؿِو ُؼ ىضهَ از
کم زيػیث قِؼ افؼادی ةَمّرت جنادفی اٌحعاب
قغٌغ .در روش دوم ،ةؼای ىكعل ٌيّدن جأدیؼ ىؤنفَ
کانتغی ةؼ جاب آوری قِؼی از  8قاظل امهی
جأدیؼگػار ةؼ کاُف آؿیب پػیؼی کانتغی قِؼ در
ةؼاةؼ ؿیالب اؿحفاده گؼدیغ ،وزن دُی قاظلُا از
ًؼیق پؼؿكٍاىَ پعف قغه ةیً ىحعننان و
ىٍِغؿان قِؼی ىكعل و ؿپؾ ىٍاًق جاب آور در
ةؼاةؼ ؿیم ىكعل قغٌغ.

یافتٍَای تحقیق
ةَىٍظّر دؿث یاةی ةَ ُغف پژوُف (قٍاؿایی
ىٍاًق جاب آور در ةؼاةؼ ىعاًؼه ًتیػی ؿیم) از دو
روش ىحفاوت اؿحفاده قغه اؿثٌ .عـث اكغام ةَ
ؿٍسف جاب آوری ازحياغی -فؼٍُگی ،اكحنادی و
ىغیؼیحی – ٌِادی ،قغُ .يانًّر کَ در ةاال ذکؼ قغ
جػغاد ٌ 323يٌَّ از صسو زاىػَ ةؼاؿاس ىیؽان ؿِو
زيػیث ىٍاًق ٌـتث کَ کم زيػیث قِؼ ،در ُؼیک
از ىٍاًق پعف قغ کَ ٌحایر آن در ذیم ذکؼ قغه
اؿث.
تحلیل يضؼیت اجتماػی – فزَىگی تأثیزگذار تز
تاب آيری مىاطق ضُزی
ةَىٍظّر ةؼرؿی ووػیث ازحياغی – فؼٍُگی در
ىٍاًق ىّرد ىٌانػَ ،قف ىؤنفَ اٌحعاب قغ (زغول
 .)2ىضاؿتات اٌسام قغه ةؼای جػییً ؿٌش ووػیث
ازحياغی – فؼٍُگی ىٍاًق قِؼی ٌكان ىیدُغ کَ
ىیاٌگیً ىؤنفَُای ىٌانػَ قغه از صغاكم  2/12در
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ىؤنفَ در قاظل ازحياغی – فؼٍُگی ىٍاًق ىعحهف
قِؼ اروىیَ ىكعل گؼدیغُ .يچٍیً ىؤنفَ آگاُی از
وّاةي و ىػیارُای زٌغگی ُغفيٍغ ةا داىٍَ جغییؼات
 1/43در ؿایؼ ىٍاًق قِؼی ةَغٍّان ٌاىٌهّبجؼیً
ىؤنفَ در قاظل ازحياغی – فؼٍُگی ىػؼفی قغ.

ىؤنفَ قٍاظث افؼاد ىضهَ زٌغگی جا صغاکذؼ ىیاٌگیً
 3/81در ىؤنفَ آگاُی از وّاةي و ىػیارُای زٌغگی
ُغفيٍغ در ٌّؿان اؿث .ىؤنفَ ُيکاری و ُيگؼایی در
ةیً ىؼدم در كتم و صیً ؿیم ،ةا کيحؼیً داىٍَ
جغییؼات ىیاٌگیً یػٍی  ،0/61ةَغٍّان ىٌهّبجؼیً

جديل  :2میاوگیه ضاخص اجتماػی  -فزَىگی تأثیزگذار در تاب آيری مىاطق ضُزی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

چٍیً ٌحیسَ گؼفث کَ ىٍاًق  5گاٌَ قِؼ اروىیَ از
نضاظ قاظل ازحياغی – فؼٍُگی در وویػث ىٌهّةی
كؼار دارٌغ .در اداىَ ةؼای ةؼرؿی و رجتَةٍغی ىٍاًق از
10
نضاظ جاب آوری ازحياغی – فؼٍُگی از آزىّن جّکی
اؿحفاده قغٌ .حایر ىضاؿتات در زغول ٌ 4كان
ىیدُغ کَ ىٌٍلَ  3قِؼ اروىیَ ةا ىیاٌگیً ،65/30
ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جاب آوری ازحياغی –
فؼٍُگی ةّده و ىٌٍلَ  4قِؼ اروىیَ ةا ىیاٌگیً
ٌ ،60/34اىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جاب آوری
ازحياغی – فؼٍُگی ىیةاقغ.

ةؼاؿاس زغول  3ىیاٌگیً کم ىؤنفَُای قاظل
ازحياغی– فؼٍُگی در جيام ىٍاًق قِؼی اروىیَ ةؼاةؼ
ةا  3/01اؿث کَ ةیكحؼ از ىیاٌگیً ٌظؼی ()2/12
ىیةاقغُ .يچٍیً ؿٌش ىػٍاداری ىضاؿتَ قغه کيحؼ
 0/05اؿث .ةؼ ایً اؿاس ىكاُغه ىیقّد کَ ووػیث
ازحياغی – فؼٍُگی در ىٍاًق قِؼی ةؼرؿی قغه
ةاالجؼ از صغ ىحّؿي ىیةاقغ .ةغیً ىػٍی کَ ةا جّزَ
ةَ صغ پاییً ( )2/12و صغ ةاالی ( )3/81ایً قاظل،
قاظل ازحياغی – فؼٍُگی در ىٍاًق قِؼی اروىیَ
ةا ىیاٌگیً ( )3/01گؼایف ىذتث داقحَ و ىیجّان

جديل  : 3آسمًن تحلیل ياریاوس یک طزفٍ جُت مقایسٍ میاوگیه ضاخص اجتماػی – فزَىگی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی

7

فصلناهم توسعه پایدا ر جغرافیایی

ؿٍسف و ارزیاةی ىیؽان جابآوری ىٍاًق قِؼی در ةؼاةؼ ؿیالبُای قِؼی

8

جديل  :4مىاطق ايلًیت دار اس لحاظ تاب آيری اجتماػی – فزَىگی تا استفادٌ اس آسمًن Tukey

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

ىؤنفَ آگاُی از کيیث و کیفیث ىـکً ةا ةیكحؼیً
داىٍَ جغییؼات ىیاٌگیً (ٌ )1/91اىٌهّبجؼیً ىؤنفَ
اكحنادی جأدیؼگػار در جاب آوری ىٍاًق قِؼی در
قِؼ اروىیَ ىیةاقغ ،در صانی کَ ىؤنفَ ٌتّد ىكکم
در فػانیث قغهی در مّرت وكّع ؿیم ةا کيحؼیً
داىٍَ جغییؼات ىیاٌگیً ( )0/9ىٌهّبجؼیً ىؤنفَ
اكحنادی جأدیؼگػار در جاب آوری ىٍاًق قِؼی در
قِؼ اروىیَ اؿث.

تحلیل يضؼیت اقتصادی تأثیزگذار تز تاب آيری
مىاطق ضُزی
ةَىٍظّر ةؼرؿی ووػیث اكحنادی در ىٍاًق قِؼی از
 8ىؤنفَ جأدیؼگػار در جاب آوری اكحنادی اؿحفاده قغ
(زغول  .)5ىضاؿتات اٌسام قغه زِث جػییً ووػیث
اكحنادی در ىٍاًق قِؼی ٌكان ىیدُغ کَ ىیاٌگیً
ىؤنفَُای ىٌانػَ قغه از صغاكم  1/78در ىؤنفَ
روایث از آیٍغه قغهی جا صغاکذؼ  3/77در ىؤنفَ
آگاُی از کيیث و کیفیث ىـکً در ٌّؿان اؿث.

جديل  : 5میاوگیه ضاخص اقتصادی تأثیزگذار در تاب آيری مىاطق ضُزی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

آوری قِؼی ةاالجؼ از صغ ٌؼىال ىیةاقغ .ةَ ةیان
دكیقجؼ ةا جّزَ ةَ صغ پاییً ( )1/78و صغ ةاالی
( )3/77قاظل (اكحنادی) ،ىیاٌگیً جيام ىؤنفَُای
اكحنادی در ىٍاًق قِؼی اروىیَ ةا ىیاٌگیً ()2/63

ةؼاؿاس زغول  6ىیاٌگیً جيام ىؤنفَُای قاظل
اكحنادی جأدیؼگػار در جاب آوری ىٍاًق قِؼی اروىیَ
ةؼاةؼ  2/63ىیةاقغ کَ ةیكحؼ از ىیاٌگیً ٌظؼی
( )2/53اؿث و قاظل اكحنادی جأدیؼگػار در جاب

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی
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گؼایف ىٍفی داقحَ ،ةغیً ىػٍی کَ گؼایف ةَ صغ
پاییً ٌـتث ةَ گؼایف ةَ صغ ةاال ةـیار قغیغجؼ اؿث
و ىیجّان چٍیً ٌحیسَ گؼفث کَ ىٍاًق  5گاٌَ قِؼ
اروىیَ از نضاظ قاظل اكحنادی در وویػث ٌاىٌهّةی
كؼار دارٌغُ .يچٍیً در اداىَ اكغام ةؼرؿی و رجتَةٍغی
ىٍاًق از نضاظ جاب آوری ازحياغی – فؼٍُگی قغ.

9

ٌحایر ىضاؿتات در زغول ٌ 7كان ىیدُغ کَ ىٌٍلَ
 5قِؼ اروىیَ ةا ىیاٌگیً  ،24/74ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ
از نضاظ جاب آوری اكحنادی ةّده و ىٌٍلَ  4قِؼ
اروىیَ ةا ىیاٌگیً ٌ ،21/36اىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از
نضاظ جاب آوری اكحنادی ىیةاقغ.

جديل  : 6آسمًن تحلیل ياریاوس یک طزفٍ جُت مقایسٍ میاوگیه ضاخص اقتصادی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،
جديل  : 7مىاطق ايلًیت دار اس لحاظ تاب آيری اقتصادی تا استفادٌ اس آسمًن Tukey

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

تحلیل يضؼیت مدیزیتی – وُادی تأثیزگذار تز

ٌِادُا ،جا صغاکذؼ  3/72در ىؤنفَ ىیؽان ارجتاط قيا ةا
ٌِادُای قِؼی در ٌّؿان اؿث .ىؤنفَ ىیؽان ارجتاط
قيا ةا ٌِادُای قِؼی ةا ةیكحؼیً داىٍَ جغییؼات
ىیاٌگیً (ٌ )1/60اىٌهّبجؼیً ىؤنفَ ىغیؼیحی -
ٌِادی جأدیؼگػار در جابآوری ىٍاًق قِؼی در قِؼ
اروىیَ ىیةاقغ ،در صانی کَ ىؤنفَ جّزَ ةَ کارةؼی
زىیً جّؿي ٌِادُا ةا کيحؼیً داىٍَ جغییؼات ىیاٌگیً
( )0/59ىٌهّبجؼیً ىؤنفَ ىغیؼیحی ٌِ -ادی جأدیؼگػار
در جابآوری ىٍاًق قِؼی در قِؼ اروىیَ اؿث.

تاب آيری مىاطق ضُزی
ةَىٍظّر ةؼرؿی ووػیث ىغیؼیحی – ٌِادی جأدیؼگػار
ةؼ جابآوری از  5ىؤنفَ اؿحفاده قغ (زغول .)8
ىضاؿتات اٌسام قغه زِث جػییً ووػیث ىغیؼیحی –
ٌِادی جأدیؼگػار در جابآوری در ىٍاًق قِؼی ٌكان
ىیدُغ کَ ىیاٌگیً ىؤنفَُای ىٌانػَ قغه از صغاكم
 1/99در ىؤنفَ آىّزش ةؼای ُغایث زٌغگی ةَؿّی
پایغاری ةا جّزَ ةَ جغییؼات فؼٍُگی در ىغارس و

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی
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جديل  :8میاوگیه ضاخص مدیزیتی  -وُادی تأثیز گذار در تاب آيری مىاطق ضُزی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

قغیغجؼ اؿث و ىیجّان چٍیً ٌحیسَ گؼفث کَ ىٍاًق
 5گاٌَ قِؼ اروىیَ از نضاظ قاظل ىغیؼیحیٌِ -ادی
در وویػث ٌاىٌهّةی كؼار دارٌغُ .يچٍیً ةؼرؿی و
رجتَةٍغی ىٍاًق از نضاظ جاب آوری ازحياغی –
فؼٍُگی در زغول ٌ 10كان ىیدُغ کَ ىٌٍلَ  5قِؼ
اروىیَ ةا ىیاٌگیً  ،32/64ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ
جابآوری ىغیؼیحیٌِ -ادی ةّده و ىٌٍلَ  4قِؼ
اروىیَ ةا ىیاٌگیً ٌ ،30/23اىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از
نضاظ جاب آوری ىغیؼیحیٌِ -ادی ىیةاقغ.

ةؼاؿاس زغول  9ىیاٌگیً جيام ىؤنفَُای قاظل
ىغیؼیحیٌِ -ادی جأدیؼگػار در جابآوری ىٍاًق قِؼی
اروىیَ ةؼاةؼ  2/71ىیةاقغ کَ کيحؼ از ىیاٌگیً ٌظؼی
( )2/88اؿث و قاظل ىغیؼیحیٌِ -ادی جأدیؼگػار در
جابآوری قِؼی پاییًجؼ از صغ ٌؼىال ىیةاقغ .ةَ ةیان
دكیقجؼ ةا جّزَ ةَ صغ پاییً ( )1/99و صغ ةاالی
( )3/72قاظل (ىغیؼیحیٌِ -ادی) ،ىیاٌگیً جيام
ىؤنفَُای اكحنادی در ىٍاًق قِؼی اروىیَ ةا
ىیاٌگیً ( )2/71گؼایف ىٍفی داقحَ ،ةغیً ىػٍی کَ
گؼایف ةَ صغ پاییً ٌـتث ةَ گؼایف ةَ صغ ةاال ةـیار

جديل  : 9آسمًن تحلیل ياریاوس یک طزفٍ جُت مقایسٍ میاوگیه ضاخص مدیزیتی – وُادی

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،
جديل  :11مىاطق ايلًیت دار اس لحاظ تاب آيری مدیزیتی -وُادی تا استفادٌ اس آسمًن Tukey

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،
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11

قؼیانُای امهی قِؼ ،دؿحؼؿی ةَ ىؼاکؽ آجفٌكاٌی،
ىیؽان فامهَ از رودظاٌَُا ،درمغ قیب ىضغوده
ؿاظث و ؿاز قِؼی و ٌّع ظاك ةـحؼ در ىضغوده
ؿاظث و ؿاز قِؼی) اؿحفاده قغه اؿث (قکمُای 2
و .)3

تحلیل يضؼیت کالثدی تأثیزگذار تز تاب آيری
مىاطق ضُزی
ةَىٍظّر ةؼرؿی ووػیث کانتغی جأدیؼگػار ةؼ جابآوری
ىٍاًق قِؼی اروىیَ از  7ىؤنفَ (دؿحؼؿی ةَ ىؼاکؽ
ةیيارؿحاٌی ،دؿحؼؿی ةَ ىؼاکؽ درىاٌی ،دؿحؼؿی ةَ

ضكل ( : 2اس راست تٍ چپ) وقطٍ ضؼاع ػملكزد مزاکش درماوی ،مزاکش تیمارستاوی ،ضزیانَای اصلی ضُز ،مزاکش آتص وطاوی
ىأظػ :جؼؿیو ٌگارٌغگان1396 ،

ضكل  : 3وقطٍ وًع خاک تستز محديدٌ ساخت ي ساس ضُز ،وًع ضیة تستز محديدٌ ساخت ي ساس ضُز ،فاصلٍ اس ريدخاوٍَا
ىأظػ :جؼؿیو ٌگارٌغگان1396 ،

قتکَای  ،Fuzzy ANPاكغام ةَ وزن دُی
زیؼقاظلُا قغ (زغول .)11

در اداىَ روٌغ غيهیات پژوُف پؾ از جِیَ الیَُای
ىؼةّط ،از ًؼیق ىغل جنيیو گیؼی فؼآیٍغ جضهیم
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جديل  :11ايسان وُایی تزای َزکدام اس سیز ضاخصَای مؤلفٍ کالثدی تا استفادٌ اس مدل Fuzzy ANP

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

زػتَ اةؽار ُ weighted overlayيپّقاٌی کؼده و
ٌلكَ ظؼوزی آن ةَمّرت زیؼ ٌيایان قغ.

در اداىَ زِث ىغلؿازی فىای و پٍَِةٍغی ىٌٍلَ،
وزنُای ةَ دؿث آىغه از ىغل  Fuzzy ANPرا در

ضكل  : 4وقطٍ وُایی تاب آيری کالثدی مىاطق ضُزی اريمیٍ در تزاتز سیالب ضُزی تا استفادٌ اس مدل تحلیل ضثكٍای فاسی
ىأظػ :جؼؿیو ٌگارٌغگان1396 ،

جاب آور ،از ىیؽان ىـاصث ُؼ ىٌٍلَ ةا جّزَ ةَ ٌّع
گؼیغ (جاب آوری ظیهی وػیف ،وػیف ،ىحّؿي ،ظّب،
ظیهی ظّب) اؿحفاده قغ (زغول  12و  .)13ةؼاؿاس
زغول  12و  0/54 ،13از ىـاصث کم قِؼ اروىیَ در
ووػیث ىحّؿي جابآوری کانتغی كؼار دارد .ةَ ةیان
دكیقجؼ ،ىٌٍلَ  4قِؼ اروىیَ ةَ غهث ةؼظّرداری از
ىؼاکؽ ةیيارؿحاٌی ،درىاٌی و ؿایؼ ىؤنفَُای جأدیؼگػار
ةؼ جابآوری کانتغی دارای ووػیث ىحّؿي ةَ ةاال
ىیةاقغ ( 99درمغ) کَ  0/42از ىـاصث آن یػٍی
 12464023ىحؼ ىؼةع از نضاظ جابآوری کانتغی در

ةؼاؿاس قکم  4ةیكحؼ ىـاصث قِؼ دارای گؼیغ
جابآوری کانتغی ىحّؿي ةَ ةاال ىیةاقغ .ةَ ةیان
دكیق غيهکؼد وزن ىحغیؼُای قاظل کانتغی ؿتب
قغه کَ كـيث قيانی قِؼ اروىیَ ةَ غهث كؼار
گؼفحً در فامهَ ةیكحؼ ٌـتث ةَ ىؼاکؽ درىاٌی ،آجف
ٌكاٌی و ...دارای غيهکؼد ظیهی وػیف در صّزه
جابآوری ىیةاقغ .ایً در صانی اؿث کَ ىؼکؽ قِؼ ةَ
غهث دؿحؼؿی ةِحؼ ةَ ىؤنفَُای جأدیؼگػار ةؼ
جابآوری ،دارای غيهکؼدی ىٌهّب و ظیهی ظّب
ىیةاقٍغ .در اداىَ زِث قٍاؿایی و رجتَةٍغی ىٍاًق

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی
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ووػیث ظّب و ظیهی ظّب كؼار دارد .اىا
ٌاىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جابآوری کانتغی،
ىٌٍلَ  2قِؼ اروىیَ ىیةاقغ کَ  0/09درمغ از
ىـاصث ایً ىٌٍلَ ( 5622453ىحؼ ىؼةع) در ووػیث

13

جابآوری وػیف و ظیهی وػیف كؼار دارد و ُيیً اىؼ
ةاغخ قغه از نضاظ رجتَةٍغی در پاییًجؼیً رده از
نضاظ جابآوری کانتغی كؼار گیؼد.

جديل  :12مىاطق ايلًیت دار اس لحاظ تابآيری کالثدی در تزاتز سیالب تا استفادٌ اس مدل  Fuzzy ANPتز حسة متز مزتغ

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،
جديل  :13مىاطق ايلًیت دار اس لحاظ تابآيری کالثدی در تزاتز سیالب تا استفادٌ اس مدل  Fuzzy ANPتز حسة درصد

ىأظػ :ىضاؿتات ٌگارٌغگان1396 ،

قغه دارای اظحالف ىیةاقٍغ ةًَّری کَ از نضاظ
قاظل ازحياغی – فؼٍُگی ،ىٌٍلَ  3و  5قِؼ
اروىیَ ةا ىیاٌگیً  65/30و  64/27ىٌهّبجؼیً
ىٍاًق از نضاظ جابآوری ازحياغی -فؼٍُگی ةّده کَ
ىِوجؼیً غهث آن را ىیجّان در ُو زةاٌیُ ،و كّم
ةّدن (کؼد) و ...در ایً ىٍاًق داٌـث کَ ةاغخ افؽایف
ىیاٌگیً ىؤنفَُای ایً قاظل قغه اؿث .از نضاظ
قاظل اكحنادی ،ىٌٍلَ  5و  1قِؼ اروىیَ ةا ىیاٌگیً
 24/74و  24/08ىٌهّبجؼیً ىٍاًق از نضاظ
جابآوری اكحنادی ةّده و صاکی از ایً اؿث کَ
ىؼفَجؼیً ىٍاًق قِؼ اروىیَ ُـحٍغ کَ ةیكحؼ در
زِث غؼب و زٍّب غؼةی قِؼ گـحؼدهاٌغ .از نضاظ

تحث ي وتیجٍ گیزی
اىؼوزه ىٌانػات در ىّرد جابآوری زاىػَ در ةؼاةؼ
ةالیای ًتیػی از زایگاه ىٍاؿتی ةؼظّردار اؿث زیؼا
در ایً زىیٍَ ىٌانػات زیادی در زِان مّرت گؼفحَ
اؿث کَ ُغف ةیكحؼ ایً ىٌانػات ةِتّد ووػیث
جابآوری ؿاکٍیً در راؿحای ىغیؼیث ریـک
ىعاًؼات ًتیػی ىیةاقغ .یکی از ىِوجؼیً ىعاًؼات
ًتیػی در ؿٌش زِان ؿیم ىیةاقغ کَ ؿانیاٌَ غالوه
ةؼ ُؽیٍَ ىادی ةاغخ از ةیً رفحً و کكحَ قغن
ةـیاری از زاٌغاران (اٌـان و صیّاٌات) در ؿایؼ ٌلاط
زِان ىیقّد .یافحَُای پژوُف ٌكان ىیدُغ کَ
ىٍاًق  5گاٌَ ایً قِؼ از نضاظ قاظلُای ىٌؼح
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جابآوری ىغیؼیحیٌِ -ادی ىٍاًق  5و  1قِؼ اروىیَ
ةا ىیاٌگیً  32/64و  32/12ىٌهّبجؼیً ىٍاًق از
نضاظ جاب آوری ىغیؼیحیٌِ -ادی ىیةاقٍغ .از نضاظ
جابآوری کانتغی ،ىٍاًق  4و  3قِؼ اروىیَ
ىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ جابآوری در ةؼاةؼ ؿیم
ىیةاقٍغ کَ جياىی ىـاصث ایً دو ىٌٍلَ در گؼیغ
ىحّؿي ةَ ةاال كؼار گؼفحَاٌغ کَ غهث آن را ىیجّان
دؿحؼؿی ةِحؼ ایً ىٍاًق ةَ ىؼاکؽ درىاٌی و
ةیيارؿحاٌی ،آجفٌكاٌی و ٌ ...ـتث ةَ دیگؼ ىٍاًق
ذکؼ کؼد .اىا زيعةٍغی ٌِایی ةؼاؿاس ىیاٌگیً ُؼ
قاظل ٌكان داد کَ ىٌٍلَ  3قِؼ اروىیَ از نضاظ
جابآوری در ةؼاةؼ ؿیم از ؿایؼ ىٍاًق قِؼ ىٌهّبجؼ
ةّده و ىٌٍلَ  4قِؼ اروىیَ غهیؼغو ووػیث ظّب
کانتغی ،در ىسيّع ٌاىٌهّبجؼیً ىٌٍلَ از نضاظ
جابآوری در ةؼاةؼ ؿیم ىیةاقغ .ةٍاةؼایً وؼوری اؿث
کَ ةؼٌاىَریؽان و ىـئّالن اىّر قِؼی ةا جّزَ ةَ ٌیاز
ُؼ ىٌٍلَ و ةَمّرت ریؽ ىلیاس ةؼای آن ىٌٍلَ
ةؼٌاىَریؽی ٌيّده جا در ٍُگام ةؼوز ىعاًؼات کيحؼیً
آؿیب ةَ ُؼ ةعف وارد آیغ ،یا ةَ ةیاٌی دیگؼ ةؼای ُؼ
ىٌٍلَ و ُؼ ةعف ةؼاؿاس کاؿحیُای آن ةؼٌاىَریؽی
ٌيّده جا در ةؼاةؼ ؿّاٌش و ىعاًؼات جاب آور ةاقغ .ةؼ
ُيیً اؿاس اكغاىات پیكگیؼی کٍٍغه از وارد آىغن
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ظـارات و یا جابآوری در ةؼاةؼ ؿیم در ایً قِؼؿحان
و قِؼ اروىیَ ىیةایـث در اونّیث ةؼٌاىَریؽی
دؿثاٌغرکاران ایً قِؼ كؼار گیؼد .ةؼ ایً اؿاس
پیكٍِادُای زیؼ كاةم ذکؼ اؿث:
جلّیث ٌِادُای فؼٍُگی ،ورزقی و آىّزقی ةؼایُغایث زيػیث ةَؿّی ؿتک زٌغگی پایغار و
جابآوری در ةؼاةؼ ىعاًؼات ًتیػی
افؽایف ؿٌش آگاُی ؿاکٍان ٌـتث جأدیؼپػیؼیفؼٍُگی و رواةي ازحياغی ؿاکٍان ةؼ کاُف آؿیب
پػیؼی ،از ًؼیق جكکیم اٌسيًُا
افؽایف ُياٍُگی و ىهؽم ؿاظحً ؿازىانُای ىـئّلدر اىؼ ىغیؼیث ةضؼان
اؿحفاده از داٌفٌّ ،آوری و آىّزش ةؼای ایسادزاىػَای جاب آور
جِیَ ٌلكَ و ًؼحُای جعهیَ ىضهَُاٌّ ،اصی وىٍاًق قِؼیُ ،يؼاه ةا ىضمُای اؿکان ىّكث
قِؼوٌغان
جأىیً اىکاٌات صیاجی و ظغىاجی (ةیيارؿحان و ىؼاکؽدرىاٌی) در ُؼ ىٌٍلَ ةا جّزَ ةَ ىیؽان زيػیث
جّزیع فىاُای ةاز ىحٍاؿب در درون ةافثُای ُؼىٌٍلَ زِث اؿحلؼار ٌیؼوُای اىغادی و ُيچٍیً
ةؼپایی اؿکان ىّكث

پاوًضت
1.Flood

کَ ٍُّز ىلاوىث كتهی دارد جػؼیف کؼد ( فٍی و ُيکاران،
.)88 :1395

 .2جاب آوری راُی ةؼای درك رقغ غیؼىـحلیو ؿیـحوُای
ةّم قٍاؿی ىیةاقغُ ،يچٍیً ىیجّان جاب آوری را
ىػیاری ةؼای جّاٌایی ؿیـحو ةؼای زػب جغییؼات در صانی

3.Back to jump
4.Caia
5.Leon
6.Gaillard

7.Allan
8.Vale
9.Campanella
10.Tukey

مىاتغ ي مآخذ
ًتیػی و جكغیغ ؿیالبُای قِؼی ،پژوُفُای
زغؼافیایی ،قياره  ،92مل .233-213

صـیً زاده ،ؿیغ روا و ىٍِاز زِادی ًؼكی.( .)1386ادؼات گـحؼش قِؼ ىكِغ ةؼ انگّی زُکكی
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ىعاًؼات ىضیٌی ةا اؿحفاده از ةؼٌاىَریؽی ظٌی
 فنهٍاىَ زغؼافیا و،SIMUS جػاىم جٍاوةی ؿیيّس
-125  مل،9  قياره، ؿال ؿّم،ىعاًؼات ىضیٌی
.141
 ؿٍسف و.)1395( . زُؼه و نیال ىػنّىی،فٍی،ارزیاةی جأدیؼ ؿتک زٌغگی ةؼ ىیؽان جاب آوری قِؼی
ىٌانػَ ىّردی ىضالت كیٌؼیَ و قکّفَ قيانی در
 فنهٍاىَ ىٌانػات زاىػَ قٍاظحی،19  و1 ىٍاًق
.84-61  مل، ؿال قكو،قِؼی
 ؿٍسف و.)1395( . ةِاره و ىضيّد رصیيی،ىػظيی در ةافث،جغویً راُتؼدُای جاب آوری در ىلاةم ةضؼان
، ىضهَ فیه آةاد کؼىاٌكاه،كغیو قِؼی ىّرد پژوُی
، ؿال پٍسو،فنهٍاىَ زغؼافیا و ىٌانػات ىضیٌی
.34-23  مل،18 قياره
 ًؼح زاىع.)1392( .ىٍِغؿان ىكاور ًؼح و آىایف.َقِؼ اروىی

 ارزیاةی جاب آوری.)1392( ، روایی. ىضيغ روااكحنادی و ٌِادی زّاىع قِؼی در ةؼاةؼ ؿّاٌش ًتیػی
َ فنهٍاى، زنؽنَ ىضهَُای جِؼان:ىٌانػَ ىّردی
.36 -25  مل،3  قياره،ىغیؼیث ةضؼان
. غهی، غـکؼی. ىضيغروا، روایی. ىسحتی،رفیػیانً جتیی.)1390( . اکتؼ و ؿیاوش قایان،پؼُیؽکار
ىفِّىی جاب آوری و قاظل ؿازی آن در ىغیؼیث
 ةؼٌاىَریؽی و آىایف،)cbdm( ؿّاٌش ازحياع ىضّر
.41-19  مل،1390  زىـحان،4  قياره،فىا
. ىِغی و ؿیغ غهی ةغری،رىىان زاده نـتّئی اكحنادی جاب-  جتییً ؿاظحارُا ازحياغی.)1393(
آوری زّاىع ىضهی در ةؼاةؼ ةالیای ًتیػی ةا جأکیغ ةؼ
َ صّوَُای گؼدقگؼی چكي:ؿیالب ىٌانػَ ىّردی
- فنهٍاىَ غهيی،کیهَ جٍکاةً و ؿؼدآةؼود کالردقث
 ؿال،پژوُكی و ةیًانيههی اٌسيً زغؼافیای ایؼان
.131-109  مل،40  قياره،دوازدُو
 ًتلَةٍغی.)1393( . غادل و راصیم کاویان،ؿپِؼَجضيم پػیؼی ىٍاًق قِؼی کالنقِؼ ىكِغ ة

-Adger, W.N. (2000). „Social and ecological
resilience; are they related?‟ Progress in Human
Geography, Vol. 24(3), PP.347-364.
-Allan, P. and M. Bryant, (2010). The critical
role of open space in earthquake recovery: A
Case Study, NZSEE Conference, Victoria
University of Wellington, Wellington New
Zealand.
-Caia, Y.P. Huang, G.H. Tana, Q. and B. Chen.
(2011). Identification of optimal strategies for
improving eco-resilience to floods in
ecologically vulnerable regions of a wetland,
Ecological Modeling, Vol. 222 , pp. 360-369.
-Campana, N. A. and E. M.C. Tucci. (2001).
predicting floods from urban development
scenarios: Case study of the Diluvio basin,
Porto Alegre, Brazil. Urban Water, Vol. 3, pp.
113-124.
-Coppola, D. (2007). Introduction to
International Disaster Management Elsevier.
-Fagan, B. (1999). Floods, Famines, and
Empires, New York, Basic Books.
-Gaillard, J.Ch.(2007). Resilience to traditional
societies in facing natural hazards, Disaster

prevention and management, Vol. 16(3), pp.
522-544.
-Herrera, (2006). "Assessing dependence on
water for agriculture and social resilience",
Canberra: Bureau of Rural Sciences.
-León‚ J. and A. March. (2014). “Urban
morphology as a tool for supporting tsunami
rapid resilience: A case study of Talcahuano,
Chile”‚ Habitat International, July 2014, Vol.
43, PP. 250-262.
-NOAA/ NWS, (2009). Flood losses:
complication of flood loss statistics [Online],
NOAA gov climate research Center. Available:
http://www.weather.gov/oh/hic/flood
stats/Flood
Loss
time
series,
shtml
[Accessed25.08.2009].
-Rose, A. (2004). Defining and measuring
economic resilience to disasters, Disaster
Prevention and Management, Vol. 13, pp. 307314.
-Taheri, M.B. and M. Bozorgzade. (1996).
Urban floods, Publication of Center of
Considerations
and
Researches
Urban
Instrumental and Architecture, Tehran Iran.

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی

15

16

ؿٍسف و ارزیاةی ىیؽان جابآوری ىٍاًق قِؼی در ةؼاةؼ ؿیالبُای قِؼی

-Tierney, K. and M. Bruneau. (2007).
Conceptualizing and Measuring Resilience: A
Key to Disaster Loss Reduction, TR News, PP.
14–17.
-Vale, L.J. and T. J. Campanella. (2005). The
Resilient City: How Modern Cites Recover

فصلناهم توسعه پایدا ر جغرافیایی

from Disaster- Axioms of resilience; Oxford
University Pre.
-Zhou, H. Jing‟ai, W. Jinhong, W. and J.
Huicong. (2010). Resilience to natural hazards:
a geographic perspective, Natural Hazards,
April 2010, Vol. 53(1), PP. 21-41.

جّؿػَ پایغار ىضیي زغؼافیایی

16

