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دانشیار جغرافیا ،گروه جغرافیا ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران

هادی رشتبر
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/4/ 26 :تاریخ پذیرش مقاله7931/7/ 17 :

چکیده

گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری مخصوصًاًا در کشورهای در حال توسعه همراه با رشد افقی شهرها نیاز به زمین را
افزایش داده است .این نیاز مخصوصًاًا در کشورهای کوهستانی از جمله ایران که بخش عمدهای از زمینهای هموار آن محدود به

مسیلها و بسترهای رودخانهای است ،ناگزیر به سمت پهنههای سیلخیز کشیده شده است .شهر میانه همچون تمامی کانونهای
مدنی ایران در گذشته در کنار منابع آبی مانند رودخانهها ،استقرار یافته است .امروزه افزایش جمعیت شهری ضمن گسترش فیزیکی
شهر نیاز به زمین را برای توسعۀ کالبدی آتی افزایش داده است .هدف این پژوهش تحلیل نابرابریهای فضایی ـ اجتماعی در
مواجهه با خطر سیل است .این پژوهش بر اساس هدف ،علمی و بر اساس ماهیت ،عّلّلی ـ تطبیقی است .گردآوری اطالعات بر اساس

 300پرسشنامه صورت گرفته و برای آزمون فرضیه از آزمون  tمستقل و کای اسکوئر استفاده شده است .بر اساس این دو آزمون

بین درآمد خانوار و نابرابریهای فضایی -اجتماعی در مواجهه با خطر سیل رابطهای معنادار وجود دارد .خانوار با درآمد پایین

توانایی تهیه مسکن در مناطق امن را نداشته لذا ،در مناطق حادثهخیز و خانوار با درآمد باال دور از محدودة خطر سیل استقرار یافته-

اند .عدم توجه به اصول شهرسازی و معیارهای مکانگزینی باعث گردیده  28 /8هکتار از مساحت شهر میانه در پهنۀ خطر سیل
رودخانه قوریچای قرار گیرد .عدم رعایت حریم رودخانه و احداث اماکن مسکونی در حریم آنها منجر به محدود کردن بستر
رودخانه و باال آمدن سطح آب از بستر و در نهایت منجر به بروز خسارت فراوان در دورههای سیالبی میگردد.
واژگان کلیدی :نابرابریهای فضایی-اجتماعی ،خطر سیل ،آزمون کای اسکوئر t ،مستقل ،شهر میانه

( -1نویسنده مسئول) samadzadehr@gmail.com
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مقدمه
شهر پدیدهای پویاست ،که کلیه عوامل انسانی و کالبدی در آن به صورت یکپارچه شکل گرفته به این دلیل و به
واسطه خصیصه سیستمی بودن هرگونه تغییر در آن بدون توجه به اجزاء مرتبط و پیرامون آن میتواند نتایج نامطلوب
به بار آورد(رفیعیان و همکاران.) 48:1392 ،نیاکان ما در گذشته در مکانگزینی شهرها بیشتر به تجربه تکیه داشتند ،که
در بسیاری از مواقع با علم روز هماهنگ نبود ،ولی امروزه زندگی سادة آن زمان به زندگی پیچیدة شهری تبدیل شده
و سیل اگر در گذشته خانة سادهای را خراب مینمود امروزه به لحاظ گستردگی شهرها و پیچیدگی زندگی مدرن و
توسعه تاسیسات شهری ،خسارات زیاد و کمرشکن خواهد بود(نگارش .) 34 1- 133:1382 ،یکی از موارد مهم برای
برنامهریزان شهری تصمیمگیری در مورد مکانهای مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه
است (پوراحمد و همکاران.) 147:1393 ،که در این راستا برنامهریزی کاربری زمین تعیین کننده بسیاری از ابعاد
گسترش و توسعه شهری در آینده شهرها بوده است.یکی از محدودیتهای رشد کالبدی توسعه و رشد شهری

رودخانهها است که در برنامههای پیشنهادی باید موقیعت و حریم آنها در نظر گرفته شود.زیرا سیستمهای رودخانه-

ای معموال محیطهای ناپایدار را بوجود میآورد و مورفوژنز 1را بر پدوژنز2غلبه میدهند(نگارش.) 144:1382 ،

اصو ًالًال اکثر مناطق بهویژه مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل نیاز شدید به آب ،شهر به سمت رودخانهها گسترش
مییابد و اراضی جانبی آن را اشغال میکند(فرید .) 53:1388 ،عدم رعایت حریم رودخانه و احداث اماکن مسکونی
در حریم آنها منجر به محدود کردن بستر رودخانه و باال آمدن سطح آب از بستر و در نهایت موجب سیل و
خسارت فراوان میگردد(پوراحمد و همکاران.) 159 :3931 ،شهر میانه همچون اکثر شهرهای ایران درگذشته در کنار
رودخانه مکانگزینی شده و امروزه افزایش جمعیت شهری منجر به رشد و گسترش فیزیکی شهر شده که نیاز به
زمین را افزایش داده است ،به واسطه بورس بازی زمین و عدم توجه به اصول شهرسازی ومعیارهای مکانگزینی-

 28 /8هکتار از مساحت شهر در پهنة خطر سیل رودخانه قوریچای قرار دارد .پهنه خطر بستر سیالبی و تراس3های
مسلط بر بستر رودخانه که محدودههای آن بر اساس مطالعات و برداشتهای میدانی تعیین شده است.
اهداف تحقیق
تحلیل نابرابریهای فضایی-اجتماعی در مواجهه با خطر سیل ،مقایسهی متوسط درآمد خانوار دو جامعه آماری یکی
در بستر طغیانی سیل و دیگری دور از محدودة خطر سیل رودخانهای
سوال تحقیق
بین متوسط درآمد خانوار و نابرابریهای فضایی-اجتماعی در مواجهه با خطر سیل چه رابطهای وجود دارد؟
فرضیه تحقیق
بین متوسط درآمد خانوار و نابرابریهای فضایی-اجتماعی در مواجهه با خطر سیل رابطهای معنادار وجود دارد

1-Morphogenesis
2-Paedogenese
3-terrace
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پیشینه تحقیق
رشد شهرنشینی منجر به گسترش فیزیکی شهرها شده ،در این گسترش افرادی در مناطق مستعد خطر سیل سکنا

گزیدهاند که در مقابل سیل آسیبپذیر هستند .این مسئله توجه پژوهشگران را معطوف خود ساخته است و پژوهش-
هایی در این راستا انجام شده است ،برخی از آنها که در پیشینة پژوهش بیان شده است عبارتاند از:

چاکرابورتی وهمکاران ) 2014 (1آسیبپذیری اجتماعی از خطرات طبیعی را با تحلیل نابرابریهای اجتماعی-
اقتصادی و قومی-نژادی بررسی کرده و اختالف میان متوسط درآمد خانوار را در توزیع قرارگیری در معرض خطر

سیل (  100ساله 0 50 -ساله) موثر میدانند.براون و ابهور ) 2011 (2آسیبپذیری زاغهنشینان داکا را با یافتههای تجربی

ارائه شده در پرسشنامه تحلیل کرده و به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی در توانایی مقابله با سیل نقش مهمی
دارد.اسکمیدلین و همکاران ) 2011 (3با استفاده از نرم افزار Hazus-MHدر چارلستون رابطهی فضایی بین آسیب-

پذیری اجتماعی و برآورد خسارات زمینلرزه در سطوح مختلف شدت حادثه بررسی کردهاند در نتبجه مناطق با
سطوح باالی آسیبپذیری اجتماعی بیشترین تاثیر را تجربه میکنند و در مرحلهی بازسازی با مشکالت زیادی
مواجه هستند .چونگ و همکاران ) 2016 (4برای تعیین شیوع اختالل تنشزا پس از رویداد 5در منطقه مستعد سیل با

استفاده از آزمون کایا اسکوئر رابطهی میان محل و شیوع اختالل تنشزا پس از رویداد را بررسی کردهاند و نتایج
نشان داد بین درآمد ،سطح تحصیالت و تعداد فرزندان خانواده با شیوع اختالل تنشزا پس از رویداد رابطه معنادار

وجود دارد.کولینس ) 2008 (6با هدف توسعه ،توجه به روابط انسان و محیطزیست در مکانهای خاص در مورد

خطرات آتشسوزی ،هامباتی وگاستون ) 2015 (7ارزیابی آسیبپذیری جوامع شهری از خطرات سیل در تانزانیا،

ِدِدمول و همکاران) 2015 (8تفاوت بین ارزیابی خطر سیل در مقیاسهای فضایی مختلف ،و اپل و همکاران) 2015 (9
آسیبپذیری و خطر سیل در شهر آیلنبورگ آلمان را مورد بررسی قرار دادهاند.در ایران نیز محمدی و همکاران
( )2931با استفاده از دادههای میدانی مشکالت ناشی از قرارگیری سکونتگاههای غیررسمی شهر برازجان در کنار

مسیلها را بررسی کردهاند .قدیری و رکنالدینافتخاری( )2931تفاوت آسیبپذیری محالت شمالی و جنوبی تهران
با استفاده از روشهای علمی-مقایسهای و همبستگی بررسی کردهاند ،نتیجه اینکه درجه آسیبپذیری مردم عالوه بر
نزدیکی به منبع خطر به جایگاه اجتماعی و فضایی در جامعه نیز وابسته است.
دیدگاهها و مبانی نظری:
اساس نظریههای عدالت اجتماعی بر این است که نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن
تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی و روابط اقتصادیـاجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثرمستقیم
دارد.در عصر حاضر اصلیترین عامل بحرانهای جوامع بشری ریشه در نابرابریهای اجتماعی و فقدان عدالت دارد
4- Chakraborty et al
5-Braun & Aßheuer
6-Schemidtlein et al
7-Chong et al
8-PTSD
9-Collins et al
10-Hambati & Gaston
11- De Moel et al
12- Apel et al
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(حبیبی وهمکاران.) 104:1390 ،مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت
اجتماعی ،عدالت محیطی ،عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی نیز متاثر از چند بعدی بودن این مفهوم است.مفهوم و
کارکرد عدالت اجتماعی از اواخر دهه  1960وارد ادبیات جغرافیایی شده است(سرایی و همکاران.) 3:1393 ،
مکتبها و دیدگاهها که با این پژوهش مرتبط است عبارتاند از:
مکتب ساختارگرایی :بیشتر بر شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تاکید میکند و به سمت
عدالت اجتماعی در شهرها پیش میرود.
مکتب اکولوژی شهری:گروههای شهری با هر پایگاه اجتماعیـاقتصادی و قومی مانند گونههای گیاهی با حرکت به
سوی تعادل و توازن همه مراحل اکولوژیک را در زیستگاه خویش در طول زمان طی میکنند.
دیدگاه دارونیسم اجتماعی :در رقابت بین خانوادهها و شرکتها به منظور دستیابی به نقاط مطلوب شهر پایگاه
اجتماعی و اقتصادی موثر است(شکویی.) 130 - 127:1385 ،
در توسعه فیزیکی شهرها نیاز به اراضی بیشتر است ،زمینهای بستر طغیانی رودخانهها اراضی وسوسه انگیزی برای
ساخت و سازها و اجرای طرحهای شهری است .ولی نباید فراموش کرد که این اراضی ممکن است چندین سال
شاهد طغیان نباشد ،ولی تضمین وجود ندارد که یک دوره بازگشت مشخص در این محدودهی سیالبی جاری
نگردد .بستر رودخانههایی که از میان شهرها یا حاشیه آنها میگذرند همیشه توسط افراد بیتوجه مورد تجاوز قرار
میگیرند .چنانچه بستر رودخانهها و حریم آن مورد تجاوز قرار نگیرد موجب خسارات زیاد نمیگردد ،ولی چنانچه
با تجاوز آزمندانه به حریم رودخانه تمام بستر اشغال شود به علت محدود بودن بستر ،سیل از بستر سرریز نموده و
به اراضی و ساخت و سازهای مجاور نیز خساراتی وارد میآورد .و همچنین با ساخت و ساز در بستر و حریم
رودخانه  70درصد از سطوح نفوذپذیری حوضهآبریز که بخشی از بارندگی را در خود نفوذ داده ،کاسته میشود و در
نتیجه بر حجم روانابها افزوده میگردد(اصغری مقدم .)8 37 1 ،با وجود پیشرفتهای مهندسی برای کاهش فاجعه
سیل ،جاری شدن سیل همچنان به صورت یک چالش عمده و حوادث سیل در حال افزایش است و مسئول بیش از
نیمی از مرگ و میرهای مربوط به فاجعه و یک سوم خسارات اقتصادی مخاطرات طبیعی است(ون و همکاران،
 .) 2015:226در جهان سوم بسیاری از خانوادهها با معیشت بسیار ناامن بدلیل از دست دادن شغل و یا بیکاری در
معرض خطر حاد قرار دارند ،در حالی که در جهان اول با بیمه اموال و حمایت اجتماعی و دولتی گروه ممتاز قادر به
تعامل با خطراتی هستند که در جهان سوم امکانپذیر نیست .این تصادفی نیست که عمده زاغهها که فقیرترین

متصرفان شهری در آسیا هستند بیشتر در دشتهای سیالبی خطرناک زندگی میکنند(کولینس .) 2008 ،درجه آسیب-

پذیری جمعیتها از خطر سیل صرفًاًا وابسته به نزدیکی به منبع تهدید و یا ماهیت فیزیکی از عوامل اجتماعی خطر
است (مارشان.) 1:1392 ،
موقعیت جغرافیایی شهرستان
شهرستان میانه با وسعتی معادل  5595 / 30کیلومترمربع از نظر مختصات جغرافیایی بین  37 / 02الی  37 / 53عرض
شمالی و  47 / 12الی  48 / 21طول شرقی در جنوبشرقی استان آذربایجانشرقی قرار گرفته است.از نظر ژئومورفولوژی
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جزء مناطق کوهستانی-درهای به شمار میآید(طرح توسعه شهرستان میانه .) 1:1385 ،بر اساس گزارش مرکز آمار
سال 5931شهرستان میانه دارای  8 8284 1نفر و شهر میانه دارای  3 897 9نفر جمعیت است.

شکل( :)1موقعیت قلمرو مورد مطالعه در ایران منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

شکل( :)2جایگاه جغرافیایی شهر میانه در پیوستگاه رودخانههای قوریچای و قرانقوچای
منبع(:سازمان نقشهبرداری استان آذربایجانشرقی)6931 ،
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شکل  :3شکلگیری شهر میانه در کرانۀ رودخانۀ قوریچای و قرانقوچای و توسعۀ فضایی قسمتی از شهر بر روی بستر آنها
منبع(:نویسندگان)6931 ،

رودخانهی قوریچای به عنوان رودخانۀ سیلخیز شهر میانه با طول  38کیلومتر در سمت شمالغرب شهر با آورد 22
میلیون مترمکعب ،رودخانهای فصلی است .براساس گزارش اداره آب شهرستان میزان دبی سیالب با دورهی
بازگشت رودخانه در جدول شماره  1ارائه گردیده است.
جدول :1-مقادیر دبیهای سیالبی در رودخانهی قوریچای

) QP (m3/secدبی اوج سیالب با دورههای بازگشت (Tبر حسب سال)
نام رودخانه
قوری چای

2
100

5
170

سطح

2

حوزه km

10

20

05

100

200

1000

10000

215

280

380

460

0 56

840

1300

1075

منبع :اداره آب شهرستان میانه6931 ،

روششناسی تحقیق
روش بررسی در این پژوهش مبتنی بر سه مرحله اصلی به شرح ذیل است:
 )1مطالعات کتابخانهای :در این مرحله انواع کتابها ،مقاالت و اسناد و مدراک در مورد مبانی نظری تحقیق،
تاریخچهی شهرستان و تحلیل یافتهها مورد بررسی قرار گرفته است.
 )2مطالعات میدانی :شامل بازدیدهای متعدد از محدودهی مورد مطالعه ،توزیع  150پرسشنامه در هر جامعه واستفاده
از google earthبرای تعیین موقعیت دو جامعه آماری ،نقشه موقعیت مکانی شهر میانه(سازمان نقشهبرداری کشور با
مقیاس )1/00 250
 )3تجزیه و تحلیل یافتهها :این پژوهش بر اساس هدف ،پژوهش علمی و بر اساس ماهیت و روش پژوهش از نوع
عّلّلی-تطبیقی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه در بسته نرم افزار spssاز دو آزمون  tمستقل و کای اسکوئر
استفاده شده است.
جامعه آماری:
مجموع واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک است یک جامعه آماری را مشخص میکند(خاکی
 .)3 27 : 1389 ،در این پژوهش دو جامعه آماری مستقل در شهر بصورت مقایسهای مورد مطالعه قرار
گرفته است.مشخصات هر دو جامعه آماری در جدول شماره  2ارائه شده است.

نابرابریهای فضایی ـ اجتماعی در 962 ...
جدول  :2-ویژگیهای جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری

کوی ساحلی ،الله ،پزشکان)(A

محدودهی مواجهه با خطر سیل

منطقه شهرک اندیشه)(B

موقعیت مکانی در شهر

قسمت شمال غربی شهر

قسمت شرقی شهر

مشخصه
UTM

محدودهی دور از خطر سیل

 37 / 26 / 24عرض جغرافیایی

 37 / 26 / 51عرض جغرافیایی
 47 /14/ 27طول جغرافیایی

وسعت

 28 /8هکتار

فاصله تا رودخانه

بستر ،حریم رودخانه قوری چای

 47 / 44 /23طول جغرامیایی
 99 /3هکتار
 2/ 70کیلومتر تا قوریچای

منبع :یافتههای پژوهش -6931 ،با استفاده از google earth

نمونه آماری:
حجم نمونهی آماری به صورت قضاوتی  300واحد انتخاب شده ،که از  150پرسشنامه در هر دو جامعه آماری 100
پرسشنامه صحیح عودت داده شده است .نمونهگیری بصورت تصادفی ساده بوده است ،به عبارتی هر یک از عناصر
جامعه مورد نظر شانس مساوی برای انتخاب شدن داشتند(آذر و مومنی.) 4:1392 ،
یافتهها و تحلیل یافتهها:
در این پژوهش برای آزمون فرضیه دو گروه یکی در مواجهه با خطر سیل(بستر طغیانی رودخانه)و دیگری دور از
محدودهی خطر سیل انتخاب و به لحاظ متوسط درآمد خانوار با هم مقایسه شدهاند .با توجه به اطالعات اخذ شده
از پرسشنامه برای متوسط درآمد خانوار دو جامعه جدول شماره  3زیر تهیه ،سپس با استفاده از نرمافزار SPSSاز
آزمون  tمستقل برای تفاوت میانگین درآمد خانوار دو جامعه آماری و آزمون کای اسکوئر برای رابطه میان متوسط
درآمد خانوار و مواجهه با خطر سیل استفاده شده است.
جدول  :3-طبقهبندی متوسط درآمد خانوار دو جامعه آماری
700

متوسط درآمدخانوار
به هزار جامعه آماری

1100 - 701

و

00 15 - 1100

1900 -10 15

2700 - 2301

2300 - 1901

ب ی ش تر

کمتر

از

2700

محدوده مواجهه با خطرسیل)(A

19

36

26

13

5

خارج ازمحدوده خطر سیل)(B

1

7

24

29

7

0

1
10

22
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کای اسکوئر (:1) x2

در اکثر مطالعات انسانی محقق معمو ًالًال با دو یا چند متغییر سروکار داشته و درصدد بررسی روابط بین آن-
هاست(کالنتری.) 97:1385 ،با توجه به جدول 3متغییرهای پژوهش در سطح کیفی با مقیاس اسمی و ترتیبی بودهاند.
چون دو جامعه آماری با هم مقایسه شده ،آزمون کای اسکوئر مورد استفاده قرار گرفته است.آزمون کای اسکوئر

دارای دو ویژگی است ،اول اینکه از دادههای اسمی یا طبقهبندی شده استفاده میکند ،دوم اینکه از این آزمون می-
توان برای مقایسه دادههای واقعی با الگوی انتظارات کاربران استفاده کرد(صمدزاده.) 60:1384 1 ،فرمول آماره آزمون
کای اسکوئر به صورت زیر است:

 :X2شاخص کای اسکوئر

 :فراوانی مشاهده شده

 :فراوانی مورد انتظار

-1رجوع :عادل آذر و منصور مومنی ،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،ویراست سوم،فصل پانزدهم
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برای جلوگیری از خطا در نرم افزار  spssجدول شماره  3بصورت زیر ادغام شده است:
جدول :4-فروانی مشاهده شده و مورد انتظار
کمتر از 1100

متوسط درآمد خانوار

مجموع

00 15 - 1101

1900 -10 15

بیشتر از 1900

55

26

13

6

100

فراوانی مورد انتظار

31 /5

25

21

22 /5

100

فراوانی مشاهده شده

8

24

29

93

100

فراوانی مورد انتظار

31 /5

25

21

22 /5

100

فراوانی مشاهده شده

63

05

42

45

200

فراوانی مورد انتظار

63

05

42

45

200

به هزار جامعه آماری
محدوده مواجهه با خطر سیل )(A
خارج از محدوده خطر سیل)(B

مجموع

فراوانی مشاهده شده

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،
جدول  :5-خروجی آزمون کای اسکوئر

)Asymp Sig(2- side

d.f

value

0/ 000

3

65 / 439 a

0/ 000

3

72 / 754

0/ 000

1

63 / 92 3

Pearson chi- square
Likelihood ratio
Linear-by-linear Association

200

N of valid cases
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فرضیه:در این آزمون فرض H0همیشه نشاندهندهی استقالل دو متغیر و فرض H1نقیض آن است.
آماره آزمون :برای محاسبهی آماره آزمون از فراوانیهای مورد انتظار و فراوانیهای مشاهده شده استفاده میشود.
آماره آزمون کای اسکوئر پژوهش برابر  65 / 439است.
مقدار بحرانی :مقدار بحرانی آزمون براساس=0/50سطح خطا و =)4-1()2-1(=3درجه آزادی محاسبه شده است.

تصمیمگیری :از آنجایی که آماره آزمون بیش از مقدار بحرانی است به عبارتی در ناحیهی H1قرار میگیرد.در سطح
معناداری  sig.=0/ 0000که کوچکتر از سطح خطای 0/50است به احتمال بیش از  95درصد بین متوسط درآمد
خانوار و نابرابریهای اجتماعی-فضایی در مواجهه با خطر سیل رابطهای معنادار وجود دارد.شهرک اندیشه با متوسط
درآمد  2076800تومان در فاصله 2/ 70کیلومتری رودخانه قوریچای و کویساحلی ،اللهوکوی پزشکان با متوسط
درآمد  3250 3 11تومان در بستر طغیانی رودخانه قوریچای قرار دارند.
آزمون  tمستقل
یکی از انواع آزمونهای پارامتریک هست که میانگینها و انحراف معیارهای دو گروه را در زمینه یک متغیر در نظر
میگیرد(صمدزاده .) 51:1384 1 ،برای بررسی تفاوتها میتوان به مقایسهی میانگینها پرداخت و معنیدار بودن
تفاوتهای موجود بین گروهها را مورد بررسی قرار داد(کالنتری.) 58 5:13 11 ،در این پژوهش دادههای گردآوری
شده(درآمد خانوار) متغییر کمی با مقیاس نسبی است و با استفاده از آزمون tمستقل تفاوت میانگین متوسط درآمد
خانوار دو گروه مستقل نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفته است .نتيجه حاصل از خروجی آزمون  tمستقل دو
قسمت دارد.

نابرابریهای فضایی ـ اجتماعی در 172 ...

در جدول اول نتايج آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار ارائه شده است.
جدول –  :6ميانگين و انحراف معيار دو گروه ()Group Statistics
Std. Deviation
474 /1 40

Std. Error mean
47 / 440

977 / 710

97 / 771

Mean
1133 / 25

100

2076 / 80

N
100

group
Daramad A
B

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

جدول دوم از دو قسمت تشکیل شده است.
levenes test for Equality of variances
F sig.
30 / 528 0/ 000

جدول –  :7جدول لوین

Daramad1 equal variances assumed equal variances not assumed

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

در اين آزمون مقدار معناداري  0/ 000بدست آمده است كه از سطح خطاي آزمون()0/50كوچكتر است بنابراين
فرض تساوي واريانسها رد ميشود(جدول زير بخش دوم جدول  7خروجي است).
0/095 confidence interval of the
difference
Lower
Upper
- 1157 / 854 - 729 / 246
-8 15 1/ 360 - 728 / 740

()t-test for Equality of Means
Std.Error
difference

Sig.(2)tailed

Mean difference

t

df

801/ 673

-349/0 55

0/ 000

891

-8/ 683

801/ 673

-349/0 55

0/ 000

143 /861

-8/ 683

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

مقدار  Sig.=0/ 000از سطح خطاي آزمون0/50کوچکتر است ،بنابراین دليلي براي رد فرض مخالف وجود ندارد .با
توجه به خروجی آزمون میانگین متوسط درآمد خانوار در محدودۀ مواجهه با خطر سیل  3250 3 11تومان و در
محدودهی دور از خطر سیل  2076800تومان است که اختالف میانگین  943550تومان بین دو جامعه آماری را نشان
میدهد.
تفکیک اجتماعی ـ مکانی روشنی میان سکونتگاهها از نظر در معرض بودن وجود دارد از آنجا که شهرنشینی تراکم
جمعیت را افزایش میدهد فضا نایاب و گران میشود در نتیجه آنهایی که توان خرید یا اجاره فضا در محیطهای
امن را ندارند مجبور میشوند به مکانهای ارزانتر بروند این قبیل اماکن ممکن است در حاشیه شهر یافت شود،
مانند مناطق مستعد سیل(کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه .) 17 : 1389 ،محیط طبیعی ممکن است
محدودیتهایی برای تراکم گروههای انسانی ایجاد کند اما انسان روند سازگاری با محیط را ادامه میدهد و این
سازگاری از طریق تغییر محیط طبیعی به کمک فناوری اعمال میشود(جمعهپور.) 150:1392 ،گروههایی که منابع
مالی بیشتری دارند برای سازگاری با تغییرات قدرت بیشتری دارند و این تفاوت در قدرت سازگاری ،یکی از دالیل
بروز نابرابری در سیستم شهری است(هاروی.) 45:1376 ،
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش در راستای تحلیل نابرابریهای فضایی-اجتماعی در مواجهه با خطر سیل رودخانهای دو جامعه(یکی
در بستر طغیانی رودخانه قوریچای و دیگری دور از خطر سیل رودخانهای)از طریق متوسط درآمد خانوار با هم
مقایسه شدهاند.برای این منظور از دو آزمون کای اسکوئر و tمستقل استفاده شده است.در آزمون کای اسکوئر سطح
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معنیداری بدست آمده( )sig=0/ 000کوچکتر از سطح خطای 0/50است ،بنابراین بین متوسط درآمد خانوار و
قرارگیری در معرض خطر سیل رابطهای معنیدار وجود دارد .خانوار با متوسط درآمد پایین در مناطق مستعد خطر
سیل سکنا گزیدهاند .با توجه به خروجی آزمون  tمستقل سطح معنیداری بدست آمده( )sig=0/ 000کوچکتر از0/50
است پس بین میانگین متوسط درآمد دو جامعه تفاوت معنیدار وجود دارد ،درآمد در جامعه آماری مواجهه با خطر
سیل کمتر از جامعه آماری دور از خطر سیل است.پس براساس نتیجه این دو آزمون میتوان گفت بین متوسط درآمد
خانوار و نابرابریهای فضایی-اجتماعی در مواجهه با خطر سیل رابطهای معنادار وجود دارد.در نتیجه افراد با درآمد
پایین در محدودة بستر طغیانی رودخانه قوریچای و افراد با درآمد باال به دور از خطر سیل رودخانهای سکونت
دارند.
افزیش طبیعی جمعیت از یک سو و مهاجرتهای روستا-شهری از سوی دیگر بر میزان جمعیت شهری افزوده
است.رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی منجر به رشد بیقواره شهر شده در این گسترش به دلیل عدم توجه به
اصول و مقررات شهرسازی افرادی در مناطق مستعد خطر سیل سکنا گزیدهاند .چون ساکنین این مناطق در
کشورهای در حال توسعه از طبقات اجتماعی با درآمد پایین هستند ،پس توانایی خرید در مناطق مستعد و امن را
ندارند ،بنابراین در مناطق حادثهخیز و خطرناک چون اراضی با شیب تند و سیلخیز ،در حریم و بستر طغیانی
رودخانهها که قیمت زمین و مسکن پایین است مسکن تهیه میکنند .ساکنین این مناطق به دلیل درآمد پایین و عدم
حمایتهای دولتی در مقابل خطر سیل از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند .عدم توجه به اصول شهرسازی و
معیارهای مکانگزینی باعث گردیده تا  28 /8هکتار از مساحت شهر میانه در پهنۀ خطر سیل قوریچای قرار گیرد-
(اشکال 4و  .)5عدم رعایت حریم رودخانه و احداث اماکن مسکونی در حریم آنها منجر به محدود کردن بستر
رودخانه و باال آمدن سطح آب از بستر و در نهایت منجر به بروز خسارت فراوان در دورههای سیالبی میگردد.یکی
از موارد مهم برای برنامهریزان شهری ،تصمیمگیری در مورد مکانهای مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین
اراضی مناسب توسعه است.لذا در راستای جلوگیری از خسارات سیل رودخانهای تعیین اراضی مناسب جهت
گسترش آتی شهر باید از اولویتهای برنامهریزان و سازمانهای شهری قرار گیرد .در این پژوهش جهت جلوگیری
و کاهش خسارات سیل رودخانهای پیشنهادهایی ارائه شده است که عبارتاند از:
پیشنهادها
 -1تعدیل درآمد بین طبقات اجتماعی-اقتصادی شهرها جهت کاهش فاصله بین طبقات و حمایت از طبقات با
درآمد پایین برای تهیه مسکن در مناطق امن،
 -2تهیهی نقشههای پهنهبندی سیل و پیادهسازی حد بستر و حریم رودخانهها به منظور مدیریت توسعهی سیالب
دشت ،شناسایی مناطق در معرض خطر و تعیین نقاط امن،
 -3جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه،
 -4ایجاد سیستمهای پیشبینی و هشدار سیل،
 -5سدهای ساخته شده و برنامهریزی و مدیریت چند مخزنهی سدهای ساخته شده با هدف كنترل سیل،

نابرابریهای فضایی ـ اجتماعی در 372 ...

 -6آموزش همگانی ،تخصصی و انجام مانور ،هدف این محور ایجاد آمادگی در برابر سیالب ،لزوم توجه به
هشدارهای صادره در این زمینه و ارائه پیامهای ایمنی وامدادی جهت كاهش خسارات سیل میباشد و
 -7مقاومسازی و افزایش ایمنی ساخت و سازها.
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