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چکیده
كشور ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي از مستعدترين مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبيعي و به ويژه زمين لرزه استت بته
طوری كه در آسيا جايگاه هفتم و در جهان جايگاه سيزدهم را به خود اختصاص داده است .با نگاه اجمالي به نقشه های پهنه بندی
زمين لرزه ميتوان دريافت كه بيشتر سكونتگاه های پرجمعيت روستايي و شهری كشور در دامنته هتای البترز و زاگتر

واقت

اندكه از لحاظ تهديد مخاطرات طبيعي و به ويژه زلزله آسيب پذيری نسبتاً بااليي دارنتد .بته همتين ختاطر تأكيتد ايتن پتژوه،
بررسي ظرفيتها و آسيب پذيری سكونتگاه های روستايي در برابر خطر زمين لترزه متيباشتد .پتژوه ،حاضتر درصتدد انتدازه
گيری ميزان ظرفيتهای (اجتماعي اقتصادی نهادی كالبدی و طبيعي) به منظور مقابله با تأثيرات مخاطره زلزله و تبيتين عملتي
نق ،توسعه ظرفيتي و يا تقويت ظرفيتهای موجود با هدف كاه ،تأثيرات زمين لرزه در مناطق روستتايي متورد مطالعته استت.
نتايج تحقيق از كافي بودن ظرفيتهای موجود در منطقه روستايي مورد مطالعه برای كاستن از تأثيرات و آستيب پتذيری خطتر
زمين لرزه حكايت دارد .نق ،مديريت كتاه ،حتوادغ يتر مترقبته (زلزلته) در منتاطق روستتايي در نتواحي روستتايي شهرستتان
شهركرد پرداخته شده است .نو ع تحقيق كاربردی و روش آن توصيفي -تحليلتي استت .بترای جمت آوری اطالعتات متورد نيتاز از
بررستتي هتتای كتابخانتته ای و ميتتداني استتتفاده شتتد.نتتتايج حاصتتا از آزمتتون  Tنشتتان داد :نتتتايج نشتتان داد:عوامتتا اجتمتتاعي
اقتصادی طبيعي كالبدی ونهادی بر مديريت مقابله با حوادغ ير مترقبه تاثير دارد.

واژگان كلیدی :توسعه ظرفیتی ،مديريت سانحه ،سکونتگاه های روستايی ،حوادث غیر مترقبه

( -0نویسنده مسئول) Eskandari_h2008@yahoo.com
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مقدمه
سوانح طبیعی از جمله مسائل و مشکالتی هستند که پیش روي روستائیان قرار میگیرند و میتوانندد زنددگی عدادي و
روزمره روستائیان را از ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعی و محیطدی دچدار بحدران کنندد .ندواحی روسدتائی کشدور و
فعالیتهاي تولیدي و غیر تولیدي مرتبط با آن ویژگیهداي خاصدی دارد کده آن را بده شدد در معدر

خطدرا

و

آسیبهاي متعدد و غیر قابل پیش بینی و در نتیجه خسارا و مشکال متعددي قرار میدهد.اهمیت هر یک از سوانح
طبیعی را میتوان با توجه به پیامدهاي آن بر زندگی روزمره مردم تعیین کرد پیامدهاي هدر یدک از سدوانح طبیعدی بدر
زندگی روزمره مردم در سه حوزه راهبردي اقتصادي ،اجتماعی و محیطی قابل تقسیم است که به طور خالصه برخی از
این پیامدها شامل تلفا

و صدما

جانی (انسان و حیوانا

اهلی) ،قطع خدما

عمومی نظیر (برق ،گاز ،ارتباطدا ،

آب آشامیدنی ،سوخت و بهداشت) ،از بین رفتن یا آسیب دیدن اموال خصوصی و عمدومی ،اخدتالل در فعالیدتهداي
جاري و عادي و ...میشود ) .)Asar,1899:8توجه به ارتباط بین آسیبپذیري سوانح طبیعی و توسدعه از دهده 0311
بیشتر دیده می شود به طوري که در ابتدا توسعه ،بر روي اثرا
بر روي کل خسارا

ناشی از سوانح تمرکز داشت و بعدها اثدرا

مرتبط با سوانح طبیعی مورد توجه قرار گرفت .این مسئله دامنه جدیدي از ارتباطا

توسدعه
اقتصدادي،

اجتماعی و محیطی را در مورد اندیشه آسیبپذیري سوانح طبیعی بیان میکند ( .)UN/ISDR, 2004:61این واقعیتدی
است که سوانح طبیعی به ویژه زلزله به عنوان یک تهدید در رابطه با رفاه و توسعه جامعه مطرحاندد و خسدار هداي
ناشی از آنها علیرغم بهبود ظرفیتهاي جوامع درباره مخاطرا

و فناوري هاي تخفیف به طور روزافزوندی در حدال

رشد است .عواقب ناشی از زلزله هم از دیدگاه تکرار 0و هم از نظر صدماتی که به همراه دارند جامعه را تحت تدثثیر
خود قرار میدهند ،زیرا از طرفی باعث بروز ناامنی براي مردم ساکن در منداط در معدر

خطدر شدده و از طرفدی،

کاهش و مقابله با خطر سوانح طبیعی باعث تحت فشار قرار دادن جامعه در راستاي نیل به توسعه پایدار مدیشدود .از
سوانح طبیعی با توجه به پیشینه علمی محققان تعاریف متعددي ارائه شده اسدت .بده نظدر برخدی از محققدان سدوانح
طبیعی یک وضعیت فشار جمعی است ،در حالی که از نظر برخی محققان دیگر به عنوان یدک دوره بحدران اجتمداعی
شناخته میشود (.)Nasreen, 2004: 25
ایران در زمره کشورهایی با سطح آسیب پدذیري بداد در برابدر مخداطرا

يئوفیزیدک اسدت ،بده طدوري کده  %95از

مسدداحت %11،ازجمعیددت و %71از تولیددد ناخددالو کشددور در مندداط در معددر

خطددر سددانحه زلزلدده قددرار دارد

) .(WDI,2004:45بنابراین ،براي اجتناب از آسیبپذیريهاي در حال رشد حاصل از زلزلده ،شناسدایی ظرفیدتهداي
جامعه محلی به عنوان نقاط قو

موجود در جامعه /منطقه براي طراحی و اجراي پاسخ مناسب به سوانح بده منظدور

ساخت مسیري امن براي توسعه پایدار در آینده امري ضروري اسدت  (Jigyasu, 2002:32).بده عبدار
جامعه داراي نقاط قو

دیگدر ،هدر

و ضعف یا ظرفیتها و آسیبپذیريهایی است .زمانی کده یدک بحدران در جریدان سدانحه

ایجاد میشود ،ظرفیتهاي جامعه براي پیش افتادن از اثرا

آن بسیج میشوند ،پس آسیبپذیريهاي جامعده نسدبت

به ظرفیتهاي آنان بسیار قابل توجه است ).(Anderson & Woodrow, 1989/1998:56
این تحقی از نو ع کاربردي و از حیث روش توصدیفی – تحلیلدی و مبتندی بدر پیمدایش اسدت .بدراي جمدع آوري
اطالعا

مورد نیاز ازبررسیهاي کتابخانه اي و مطالعا

میدانی استفاده شده است.در روش کتابخانده اي بددا فدیددش
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بدرداري از کتب ،مدجدال  ،منابع الکترونیکی و  ...به بررسی مبانی نظري و پیشدینه ي پدژوهش پدرداخدتدده شدددد.
ابدددزار گددددردآوري اطدداعددا

میدانی،پرسشنامه ي محق ساخته بوده کده روایدی آن بدا اسدتفاده از

در مطالعا

روش اعتبار صوري و محتوایی با اعمال نظر متخصصان ارزیابی و براي سنجش پایایی آن از همسانی درونی دادههدا
به روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید که از تعداد  71سؤال تخصصی مقدار آن 1/125به دست آمده است.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
بی تردید تحلیل نقش و جایگاه توسعه ظرفیتی در جهت کاهش اثرا

سوانح طبیعی (زلزلده) شدناخت چهدار مؤلفده

اساسی چون درک مفهومی توسعه ،آسیبپذیري و ظرفیت محلی ،شناخت مفهوم سانحه ،درک مفهومی از ظرفیدت و
توسعه ظرفیتی و نیز شناخت رویکردهاي مدیریت سوانح را الزامی میسازد .عدالوه بدر ایدن ،رابطده میدان سدانحه و
مخاطره در دیاگرامی که توسط یان دیویس توسعه یافته و به طور گستردهتر توسط بالیکی و همکاران در قالب مددل
«فشار و رهایی» مورد بحث قرار گرفته ).(Blaikie et al., 1994:56

شکل شماره  :1خطر سانحه به عنوان تابعی از رابطه مخاطرات طبیعی و سیستمهای آسیبپذیر
)Source: (USGS, 2006:12

همان طور که( ،شکل  )0نشان می دهد ،سوانح طبیعی پیامد حاصل از ترکیب پیچیددهاي از مخداطرا
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي حاکم در هر جامعه است .بنابرین ،میتوان سانحه را بر اسدا
بیان کرد :سانحه عبار

و فرآینددهاي

تعریدف سیسدتم چندین

است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را مختل کدرده و پایدداري آن را

به هم زند .به بیانی دیگر سانحه وضعیتی است که تغییري ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیسدتم بده
ضعف سوانح بستگی به عوامل تشدید کننده و یا عناصر کاهش دهنده سدانحه و تکنیدکهداي

وجود می آورد .شد

موجود براي مدیریت و بادخره مهار آن دارد ).(Jahanghiri, 2009: 15-18
جدول شماره  :0مفهوم سانحه و اجزاي آن
خطر سانحه = مخاطره * آسیب پذیري
آسیب پذیري

مخاطره
درمعر

بودن

درجه در معر

بودن محیط ساخته شده

زلزله

مستعد بودن

ظرفیت سازگاري

ارتفاع ،تراکم ،مصالح ،نوع سقف ،تعداد ساختمانها ،عمر

برنامهریزي روستایی ،برنامهریزي کاربري اراضی،

ساختمان

کدهاي ساختمانی ،اقداما

حفاظتی

مکان یا موقعیت

دسترسی ،فاصله ،ارتفاع ،شیب ،جهت

برنامه ریزي روستایی ،مکان گزینی مناسب

درصد جمعیتی که در مناط با خطر باد

کل جمعیت ،تراکم جمعیت ،توزیع جمعیت در شب و

طرحهاي تخلیه ،دسترسی به اطالعا  ،برنامههاي

زندگی میکنند.

روز ،سن ،جنس ،رشد جمعیت

آگاهسازي عمومی

(Source:)Quoted by Ainali, 2010: 48 ,Taubenböck et al., 2007
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لذا می توان سانحه را تابعی از مخاطرا
میشود) و آسیب پذیري (در معر

طبیعی (خسار

فیزیکی که توسط مکان ،شد  ،تکرار و احتمال مشخو

بودن ،مستعد بودن و ظرفیت سازگاري) تعریف نمود که در قالب جدول فوق

تعریف میشود (ج  .)0بنابراین ،سوانح طبیعی به ویژه زلزله با توجه به اثرا

مستقیم و غیر مستقیم خود بر روي

جامعه به عنوان یک چالش مهم در فرآیند توسعه مطرح است ،به طوري که سوانح طبیعی براي مردم و مناط فقیر
اثرا

ناگوارتري دارند ) ،(Johnson, 2004:47بر اسا

یافتههاي برنامه توسعه ملل متحد  %00از مردم در معر

خطر زلزله در کشورهاي کمتر توسعه یافته سکونت دارند ،در حالی که  %29از مرگ و میر ناشی از این مخاطره در
بین آنها رخ میدهد ) .(UNDP, 2004:1همچنین سوانح طبیعی رفاه اجتماعی را به طور عمومی از طری تثثیر
مستقیم در تخریب زیرساختها و داراییهایی عمومی جامعه تحت فشار قرار میدهد (Johnson, 2004; Jigyasu,

) 2002و منجر به ایجاد اختالل در عملکردهاي معمول جامعه میشوند.

شکل شماره  :2اثرات مستقیم و غیر مستقیم سوانح طبیعی بر روی جامعه
)Source: (DFID, 2005:1-4

با توجه به مطالب فوق همان طور که (

 )5نشان میدهد ،اثدرا

ناشدی از بدروز سدوانح طبیعدی بدر روي زنددگی

جوامع را در سه بخش کلی اقتصادي ،اجتماعی و محیطی میتوان دسدتهبنددي کدرد ) .(DFID, 2005:78بده عبدار
دیگر ،با در نظر گرفتن اثرا

سوانح طبیعی در جوامع مختلف که سطوح آسیبپذیري آنها را متفاو

از هدم نشدان

میدهد ،توجه به ظرفیتهاي جامعه و سکونتگاه اهمیت خاصی مییابد .ظرفیت یک جامعه /منطقه در حقیقت عامدل
بیرونی نیست ،بلکه با سدطح توسدعه آنهدا مدرتبط اسدت .شدرایط نامناسدب اقتصدادي -اجتمداعی از قبیدل سیسدتم
سکونتگاهی نامنظم ،ضعف آگاهی هاي اجتمداعی ،عددم آگداهی از قدوانین سداخت و سداز ،ضدعف توانمندديهداي
اقتصادي ،عدم رعایت استانداردهاي ساختمانی و ...میتواند منجر به بروز سوانح و آسیبپذیر شدن مردم شدده و در
نتیجه داراي برگشت پذیري کمتري در برابر هرگونه شوک وارده باشند .بنابراین مدیتدوان گفدت کده ظرفیدت بدومی
ترکیبی از همه نقاط قو ها و منابع موجود در یک جامعه محلی است که میتواند سطح خطدر را کداهش داده یدا از
اثرا

سوانح طبیعی بکاهد ) .(UN/ISDR, 2007:12برنامه توسعه ملل متحد ،توسعه ظرفیتی را فرآیندي میداندد کده

از طری آن افراد ،نهادها و جوامع توانایی هاي (فردي و جمعی) خود را براي اجراي کارکردها ،حل مسئله و تددوین
و دستیابی به اهداف توسعه به کار میگیرند ) .(UNDP,1997:3استراتژي کاهش اثرا

سدوانح ملدل متحدد "توسدعه

ظرفیتی" را تالشی هدف دار براي ارتقاي مهار هاي انسانی یا زیرساختهاي اجتماعی در داخل یک جامعه محلدی
یا سازمان در راستاي کاهش سطح خطرا

ناشی از مخاطرا

تعریدف مدیکندد) .(UN/ISDR,2007:12بندابراین در
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یک برداشت گسترده میتوان گفت که توسعه ظرفیتی دربرگیرنده توسعه نهادي ،مالی ،سیاسی ،و سایر مندابع از قبیدل
تکنولويي در سطوح و بخشهاي مختلف جامعه است ) .(Bethke et al, 1997:13در جهت ظرفیتسدازي عمدد تدا
و تسهیل گري ،تقویت فعالیتهداي بدین سدازمانی و

یک یا چند رویکرد ،انتشار و ترویج اطالعا  ،آموزش ،نظار

شبکهاي کردن و بازخورد ،باد بردن و ارتقاي یادگیري از روي تجربه را میتوان برگزید ).(Horton, 2002:65

شکل شماره  :3نقش ظرفیت در کاهش آسیب پذیری زلزله )Source:(Jigyasu, 2002:13

همان طور که (

 )9نشان میدهد در فرایند توسعه رابطه معنداداري میدان ظرفیدتسدازي و کداهش آسدیبپدذیري

حاصل از مخاطرا

وجود دارد .فرایند توسعه ظرفیتی به دو شیوه ارزیابی ماهیتی و ارزیدابی نتدایج و آثدار ،سدنجش

پذیر است .براي ارزیابی ماهیت توسعه ظرفیتی گربا 5دو نوع توسعه ظرفیتی داخلی و بیرونی را مطدرح کدرد نگدرش
بیرونی بر این باور است که توسعه ظرفیتی چیزي اسدت کده بیروندیهدا مدی توانندد اعطدا کنندد یدا بده مدردم انتقدال
دهند.توسعه ظرفیتی داخلی نگرشی است که در آن تنها مردم هستند کده خودشدان را مدی توانندد توانمندد سدازند و
بیرونیها فقط میتوانند با تسهیل گیري به مردم کمک کنند تا از طری خل شدرایط و فضداي تواندایی در رفتارشدان،
براي تحق موضوعی اقدام کنند(افتخاري .)31-12: 0913 ،ارتباط برنامه ریزي توسعه با سوانح طبیعی مبحث چرخده
مدیریت سوانح را مطرح میسازد .در این راستا کاهش خطر سوانح طبیعی به کلیه اقداماتی که در راستاي بده حدداقل
رساندن اثرا
اقداما

مخرب و از هم گسیختگی در برابر مخاطرا

و سوانح طبیعی صور

مدیگیدرد ،و طیدف وسدیعی از

فیزیکی ،قانون ،آموزش و ارتقاي آگاهیها را در برمیگیرد که در قالب فازهاي قبل ،حدین و بعدد از سدانحه

بیان میشود ) .(Jayaraman,1997;41از دیدگاه برنامده ریدزي ،چرخده مددیریت سدانحه یدک مددل هنجداري بدراي
مداخال

برنامه ریزي در کاهش اثرا

سانحه است و هدف آن پیشگیري و اقداما

آمادگی 9قبل از سانحه و پاسدخ

انسان دوستانه به دنبال بروز سوانح طبیعی (نوسازي و بازیابی) است ) .(DFID, 2005:17بنابراین مددیریت سدانحه
به مجموعه اقدامهاي اطالق می شود که قبل از وقوع ،در حین وقوع و بعد از وقدوع سدانحه،جهت کداهش هدر چده
بیشتر آثار و عوار

آن انجام میگیرد).)Abdollahi,2001,60

شکل شماره  :4چرخه مدیریت سانحه )Source:(Kawata, 2001:65
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مطاب (

 ،)4بر اسا

دیدگاه ) ،Kawata (2001مدیریت سانحه میتواند به چهار بخش پاسخ یا واکنش اضطراري

و امداد ،بازیابی و بازسازي ،تخفیف و آمادگی دسته بندي شود که این مراحل تحدت دو سرفصدل عمدده -مددیریت
بحران و مدیریت ریسک طبقه بندي شده است .بنابراین ،چرخه مدیریت سانحه یک فرآیند بی انتها یا تدالش مدداوم
براي محدود کردن تثثیرها سوانح است .کاواتا مدیریت سانحه را تحت عندوان دو سرفصدل عمدده محافظدت قبدل از
سانحه و بازیابی بعد از سانحه دسته بندي کرده است که شامل اجزاي فرعی ارزیابی ریسک ،تخفیف ،آمادگی ،امداد،
نوسازي (توانبخشی) و بازسازي است.
معرفی محدوده مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی
.مدحددوده ي مددورد مطالعه شامل شهرسدتان شدهرکرد اسددت .شهرسدتان شدهرکرد یکدی از شهرسدتانهاي اسدتددان
چهارمحال و بختیاري محسوب میشود که در قسمت شمال شرقی استان قرار گرفته است.
از سمت شرق و جنوب شرقی به استان اصفهان ،از طرف غرب به شهرستان کوهرنگ و از طدرف جندوب و جندوب
شرقیبه فارسان و اردل و از طرف شمال به شهرستانهاي بن وسامان منتهی مدیشدود .ایدن شهرستان در طددول شدرقی
 43درجده و  55دقیقه تا  21درجه و  43دقیقه است و از نظر عر

جغرافیدایی در عدر

شدمالی  95درجده و 51

دقیقه تا  99درجه و  90دقیقه قرار دارد (تصویر .)0
جمعیت شهرستان در سال  941915، 0931نفر بوده که از این تعداد  511191نفر در نقداط شدهري و  01195نفدر در
نقاط روستایی ساکن بوده اندد .روسدتاهاي شهرسدتان بده لحدای زمدین شناسدی در محددوده ي سدازندهاي دوره ي
يوراسیک ،کواترنر و کرتاسه واقع شده اند .قرار گرفتن استان بر روي  95گسل فرعی و اصلی ،ایدن شهرسدتان را در
لیست مناط زلزله خیز قرار داده ً از میان استان است.
جهت گیري عمومی کوهستان ها در اطراف شهر بیشتر شمال غرب-جنوب شرق و غربی -شرقی می باشد .از اصلی
ترین کوه هاي منطقه می توان به کوه کاله قاضی با ارتفاع  5711متر ،کوه شیدا بدا  5711متدر  ،کدوه بزلدر بدا ارتفداع
 5721متر ساره نمود.
با توجه به اینکه روراندگی اصلی زا گر
گر

تقریبا میگذرد ،در این منطقه گسلهاي بزرگی به مدوازا

نیز وجود دارد.به طور کلی مطالعا

زلزله خیزي منطقه نشان می دهد که ناحیه مدورد بحدث منطقده اي اسدت

فعال که زلزله هایی با بزرگی  2/7ریشتر در آن بوقوع پیوسته است و وقوع زلزله هایی بدا شدد
است .دوره برگشت زلزله مخرب در کل منطقه با عدر
شد

گسل بدزرگ زا
کدم امدري طبیعدی

شدمالی  94-95درجده  .ط.ل شدرقی  43/2-29درجده بدا

نزدیک به  1ریشتر در خر  12سال تخمین زده می شود.

ویژگی های آب وهوایی
ویژگی هاي اقلیمی شهر کرد بیش از هر چیزي تحت تاثیر ارتفاع قرار دارند .با توجه به قرار گرفتن شهرکرد در
عر

هاي پایین جغرافیایی به نظر می رسد که اقلیم آن گرم وخشک می باشد در حالی که مرتفع بودن شهر و

همجواري با ارتفاعا

زاگر

تاثیرا

عر

جغرافیایی را ازبین می برد و ارتفاع نقش بسزایی در اقلیم این شهر

نقش مديريت كاهش حوادث غیر مترقبه993 ...

ایفا می نماید .با بررسی عناصر اقلیمی می توان نتیجه گرفت که این شهرداراي اقلیم سرد معتدل با تابستان هاي گرم
و خشک میباشد.

تصویر : 1موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در کشور و روستاهای مورد مطالعه در شهرستان شهرکرد Source: Authors

شکل شماره  :5نحوه توزیع خدمات محله ای Source: City Master Plan
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ویژگی های اقتصادی
درسال  0912در طبقه بندي شاغالن بر حسب گرو ههاي عمده ي فعالیت از 25911نفر شاغالن  01ساله و بیشتر
این شهر 7 ،درصد در بخش کشاورزي  53/3درصد در بخش صنعت و 79/0درصد در بخش خدما

به کار اشتغال

دارند .بررسی وضعیت اقتصادي شهر ،بیانگر تغییر ساختاراقتصادي از اقتصاد مبتنی بر کشاورزي به سمت گسترش
صنعت و خدما

است .همچنین اختصاص قسمت قابل مالحظه اي از مساحت شهر به مشاغل خدماتی و صنعتی

نیز باعث تغییراتی در ساختار کالبدي شهر و الگوي کاربري اراضی شده است.
مردم ومذهب
مراسم مذهبی اعیاد ،عزاداري هاي محرم و ...در شهر کرد برگزار می گردد و به خصوص مراسم مذهبی عاشورا
چون  :تعزیه خوانی ،حمل علم و سنن وآداب مربوط به آن از قدیم در این شهررسم بوده است واهالی براي
برگزاري مراسم عزاداري سنت هاي خاصی دارند و در حال حاضر نیز هرمحله اي براي خود مراسمی اجرا می کند
و مرکزیت آن همانند قدیم محله درب امام زاده ها می باشد.
سواد
با رجوع به آمار و ارقام موجود براي بررسی وضعیت سواد در نقاط شهري شهر کرد ،حدود  12/2درصد از جمعیت
ساکن در این نواحی را باسوادان تشکیل می دهند که نسبت به جمعیت ساکن در نقاط شهري کل کشور با رقم 12/1
درصد  ،حدود  ./5درصد کمتر است.
جامعه آماری و یافته های پژوهش
جامعه ي آمداري روستاهاي شهرستان شهرکردتعداد  01روستا بدوده است که با روش نمونه گیري خوشه اي،
9روستا به صدور

تصادفی از بین روستاهاي داراي طر ح هادي و همچنین با در نظر گرفتن تعدادخانوار (باالی51

خانوار) و پرا کندگی و توزیع فضایی آنها در سطح شهرستان انتخاب شدده اسدت .بر اسدا
کاربردرابطه ي کوکران تعداد  571نمونه انتخاب و اقددام به گدردآوري اطالعا
هدف از انتخاب سطح خانوار مدردم ،جمع آوري اطالعا

شد.

دقی از ویژگیهاي اقتصادي  -اجتمداعی افدراد ،اطالعدا

جدید از واحددهداي مسکونی در روستاها و وضعیت امکانا
به روز نبودن اطالعا

تعداد خداندوار و

وخدما

واقعی در وضع موجود بوده است .همچنین

کالبدي طر ح هاي هدادي ،در ایدن تصمیم گیري نقش داشته اسدت .گفتنی اسدت کده تعدداد

 02روستا شرایط انتخاب را داشته اند که  9روستا به شر ح مذکور انتخاب شده اند .تجزیه و تحلیل اطالعا

در این

پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است .در سطح توصیفی به بیدان درصدد و فراواندی ،میدانگین و
انحراف معیار و در بخش استنباطی نیز براي آزمون فرضیه ها از روشهاي آماري همانند آزمون تی تدک نمونده اي در
نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

لذا براي تبیین مفهوم ظرفیت در روستاهاي مورد مطالعه با عنایت به تعاریف منددرج در مبدانی نظدري در پدنج بعدد
اجتماعی ،اقتصادي ،نهادي ،کالبدي و طبیعی به سنجش میزان ظرفیت مقابله با زلزله اقدام گردید .براي این منظدور از
معرفها و شاخوها مطرح شده در قالب گویه طیفی پنجگانه در قالب طیف لیکر

استفاده گردید (جدول .)5

نقش مديريت كاهش حوادث غیر مترقبه991 ...
جدول  : 2ابعاد ،مؤلفه ها ،شاخصها و معرفهای مدیریتی مقابله با حوادث غیر مترقبه
ابعاد

شاخوها و معرفها

مؤلفه

آمادگی همکاري با تمامی مردم روستا (حتی با مخالفان خود) ،همکاري داوطلبانه جهت کاهش آسیب پذیري در ارایه کمکهاي اولیه (تامین غذا ،پوشاک و ،)...همکاري با
مشارکت
اجتماعی

گروههاي امدادي ،همکاري در مقاوم سازي مسکن خود علیرغم ضعف اقتصادي ،مشارکت در فراهم سازي منابع مالی براي ساخت و سازهاي مقاوم در برابر زلزله ،آمادگی
همکاري در اموري مانند آواربرداري و انتقال مصدومان در صور

وقوع زلزله

تجربیا

آمادگی در ارایه تجارب خود به سایر روستا ئیان در رابطه با مدیریت کاهش اثرا

آموزش

شرکت در دوره هاي آموزشی در جهت مقابله با آسیب هاي ناشی زلزله ،کاهش اثرا
اثرا

احترام به
نظرا

ناگوار زلزله در ساعا

مقبولیت نظرا
نظرا

اولیه در صور

زلزله ،استفاده از تجارب روستاهاي زلزله زده براي ساخت مسکن مقاوم
زلزله در صور

آموزش روستائیان در زمینه نحوه ساخت و ساز مقاوم ،کاستن از

شرکت در دوره هاي آموزشی

اعضاي شوراي اسالمی و دهیار در زمینه مقاوم سازي ،تعمیر و بازسازي مساکن ،احترام به نظرا

مهندسان و دهیاران در زمینه مدیریت خطر زلزله ،پذیرش

متخصصان محلی

استاندارد سازي مسکن با افزایش درآمدهاي خانواده ،انتخاب محل مناسب ساخت مسکن و کیفیت بنا با افزایش درآمد خانوار ،بهبود الگوهاي ساخت مسکن با بهبود
ارتباطا
درآمد
اقتصادي

اقتصادي روستا با روستاهاي و شهرهاي همجوار  ،عدم توانایی در مقاوم سازي به دلیل قابل اعتماد نبودن میزان درآمدهاي کشاورزي دیم ،اولویت افزایش درآمدهاي

مردم با برنامهریزي براي کاستن از اثرا

توانایی کمک (مالی ،زمین ،و )...براي بازسازي و تعمیر زیرساخت هاي عمومی روستا ،کاستن از مخارج اصلی اقتصادي (مانند پوشاک ،غذا و  )...خانواده براي مقاوم سازي،
منابع مالی

در اختیار داشتن منابع مالی کافی براي مقاوم سازي بدون استفاده از وامهاي بانکی و  ،...افزایش انگیزه روستایان براي مقاوم سازي ساخت و سازهاي خود با ارایه اعتبارا
بانکی ،عدم ساخت مسکن مقاوم دلیل تر

بیمه
موقعیت
مکانیابی
طبیعی

از باز پرداخت اعتبارا

حاضر بودن به بیمه ساخت و سازهاي جدید خود در برابر خطرا

مقاوم سازي
ناشی از زلزله ،بیمه دارایی ها

تثثیر موقعیت قرارگیري روستا با توجه به ویژگی هاي جغرافیایی در سطح آسیب پذیري آن ،تبعیت از موقعیت قرارگیري و رعایت حریم گسل در ساخت و ساز جدید
آسیب پذیر بودن به خاطر استقرار محال

اولیه روستاي در نزدیکی مظهر چشمه به دلیل وجود شکستگی هاي احتمالی دیه هاي زمین ،آگاهی از میزان آسیبپذیري روستاي

خود در برابر زلزله با توجه به وجود گسل سلطانیه و گسلهاي فرعی متعدد در منطقه ،بی توجهی آئین نامههاي بنیاد مسکن به ویژگیهاي جغرافیایی روستا در ساخت
مسکن ،معتقد به ساخت مساکن به سمت مناط امن و دور از گسل در طرحهاي توسعه روستا ،حاضر بودن به سکونت موقتی در مکانهاي امن که توسط نهادهاي محلی
مهیا شده در صور

کالبدي

زلزله ،مقاوم سازي مساکن در برابر زلزله با تنوع بخشی به منابع درآمدي خانواده

به جا گذاشتن اثرا

تخریبی زلزله در روستا

رعایت اصول

آمادگی پیروي از اصول اعالم شده در طرح هادي در ساخت و سازهاي جدید خود ،بهبود مقاومت مساکن و ایمنی بیشتر آن با استفاده از الگوهاي ساخت و سازتوام با

ساختوساز

نقشه ،کاهش میزان آزادي عمل روستائیان با اعمال نقشه هاي یکسان از طرف بنیاد مسکن ،پیروي از تجارب معماران محلی در ساخت و سازهاي روستایی

استفاده از
مصالح با دوام

مشور

با معماران و افراد خبره محلی براي استفاده از مصالح با کیفیت و مقاوم ،استفاده از مصالح جدید و بادوام براي پیشگیري از اثرا

سازهاي آتی خود ،تغییر نوع مصالح ساختمانی در صور

مخالف ت معماران محلی در رابطه با آن ولو با تحمل هزینه هاي باد

اجراي برنامه هاي مقاوم سازي ساخت و سازها با تاکید بر نقش شوراي اسالمی و دهیاري ،بازسازي و مقاوم سازي مسکن خود در صور
استحکام
مدیریت
نهادي

ساختوساز
نظار

کمک مالی و ارایه وام از طرف

دولت ،مقاوم سازي مسکن کم هزینه تر از بازسازي آن بعد از وقوع زلزله
توانایی مدیریت امور مقاوم سازي قبل از زلزله توسط نهادهاي محلی از قبیل شوراي اسالمی و دهیاري ،همکاري شوراي اسالمی و دهیاري در تسهیل قوانین ،اشاعه
اطالعا  ،اعتبارا
پذیرفتن نظرا

محلی

مخرب زلزله در ساخت و

و  ...براي ساخت و ساز مقاوم با روستائیان
معماران و افراد متخصو محلی در طراحی و نظار

سازها با بارگیري اجبار و زور براي نظار

بر ساخت مسکن خود به منظور کاهش اثرا

احتمالی زلزله ،نقش افزایش ارتقاي کیفی ساخت و

بر ساخت و سازها از طرف دهیاري

Source: Research findigns

ویژگیهاي فردي پاسخگویان و سؤالهاي عمومی یافته هاي توصیفی حاصل از خروجی نرم افدزار  SPSSنشدان داده
اسدت که از بین  571نفر پاسخگو  % 1391را زندان و % 5375را مدردان تشکیل داده اندد .به لحای وضدعیت تثهدل:
 % 1349از پاسخگویان مجرد و  % 5327آنان متثهل بوده اند .داده هاي حاصل از پدژوهش نشدان داده اسدت کده سدن
پاسخگویان در رده ي  97تا 45ساله داراي بیشترین فراوانی ( %) 5392و کمترین فراوانی نیز متعل بده ردهدی سدنی
 27تا  72ساله ( %) 131است .از نظر میزان تحصیال
دیپلم % 1351 ،فوق دیپلم و  % 1داراي تحصیال

 % 1391پاسخگویان بیسواد % 2391 ،داراي تحصیالتی در حدد

لیسانس و بادتر بوده اند .بده لحدای تعدداد اعضداي خدانواده % 1

پاسخگویان تعداد اعضاي خانواده ي  0تا  5نفر 9 % 5340 ،تا  4نفدر % 5-6 9399 ،نفدر  1 % 735 ،تدا  1نفدر و % 030
بیش از  1نفر اعضاي خانواده داشته اند .همچنین داده هدداي توصیفی نشان داده است که به لحای تعدداد افدراد زیدر
 02و باالی  72ساله که آسیب پذیرترند% 3341 ،در خانواده ي خود  5-0نفر 7353 ،درصد  4-9نفر 2355 ،درصدد 2
تا  7نفر داشته اند .داده هاي پژوهش نشان داده که از نظر وضعیت فعالیت  % 7311پاسخگویان شاغل بوده و % 4350
غیرشاغل اعالم نموده اند .به لحای درآمد نیز  % 1305پاسخگویان داراي درآمدي زیر 211هدزار تومدان % 9342 ،بدین
 211تا یک میلیون % 7340 ،یک تا یک و نیم میلیون و  % 431یک و نیم تا  5میلیون درآمد در مداه داشدته اندد .یافتده
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هاي توصیفی نشان داده است که  % 2332در پاسخ به سؤال آیا در زمان سکونت شما زلزله اي در ایدن روسدتا اتفداق
افتاده است؟ گزینه ي بله و  234درصد گزینهی خیر را انتخاب نموده اند
جدول  : 3میانگین شاخصها و معرفهای مدیریتی مقابله با حوادث غیر مترقبه با میانگین فرضی 3
ابعاد
اجتماعی

درجه آزادي

سطح معناداري

مشارکت

9350

3325

577

0/000

متوسط به باد

مؤلفه
تجربیا

9322

1305

577

0/000

متوسط به باد

9312

1340

577

0/000

متوسط به باد

9343

1351

577

0/000

متوسط به باد

درآمد

9350

3301

577

0/000

متوسط به باد

منابع مالی

9315

1355

577

0/000

متوسط به باد

بیمه

9352

1355

577

0/000

متوسط به باد

موقعیت

9312

3333

577

0/000

متوسط به باد

مکانیابی

9311

1333

577

0/000

متوسط به باد

رعایت اصول ساختوساز

9372

1393

577

0/000

متوسط به باد

استفاده از مصالح با دوام

9312

3351

577

0/000

متوسط به باد

استحکام

9351

3311

577

0/000

متوسط به باد

مدیریت ساختوساز

9302

3351

577

0/000

متوسط به باد

9301

3397

577

0/000

متوسط به باد

آموزش
احترام به نظرا
اقتصادي

طبیعی
کالبدي

نهادي

نظار

محلی

میانگین

T

میزان

Source: Research findigns

نتایج نشان داد:عوامل اجتماعی ،اقتصادي،طبیعی،کالبدي ونهادي بر مدیریت مقابله با حوادث غیر مترقبه تاثیر دارد.
به روش میدانی پیمایش تعداد  571پرسشنامه تکمیل و اطالعا

آن پدس از ورود بده نددرم افددزار آمداري SPSSو

دریافت خروجی ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است
جمع بندی و نتیجه گیری
مخاطرا

و بحرا نهاي محیطی به عنوان پدیده هاي طبیعی جزئی از زندگی انسان روي کرة زمین بوده اند و خواهند

بود .زلزله یکی از پیچیده ترین و ناگهانی ترین مخاطرا

طبیعی است که خسار

هاي ناگوار مالی و جانی متعددي

را بر جامعة بشري به ویژه اقشار محروم و روستاها وارد مدی سدازد زیدرا روسدتاییان بده دلیدل شدرایط اقتصدادي و
الگوهاي معیشتی شان ،با محدودیت هاي مالی براي احداث سکونتگاه هداي مقداوم مواجده اندد .ازیدن رو بیشدترین
آسیب هاي ناشی از زلزله در مناط ر وستایی ب هو یژه در کشورهاي درحا لتوسعه اتفاق می افتد که حجم بادیی از
جمعیت نیز در آنجا زندگی می کنند .در چنین شرایطی مخاطرا
از شیوه هاي غیرسازي مؤثر در زمینة کاهش خسار

طبیعی به بحران و حتی فاجعه بدل م یشوند .یکی

زلزلده ،برخدورداري از داندش چگدونگی آمدادگی ،پیشدگیري،

برخورد و بازسازي در محیط هاي زلزله خیز است .با توجه به اهمیت مساله ،در حال حاضر ،کداهش اثدرا

سدانحه

در زمره پارامترهاي تثثیرگذار در اندیشه هاي توسعه از قبیل شاخو توسعه انسانی سازمان ملل مطرح مدیشدود .لدذا
افزایش و تقویت ظرفیتهاي جامعه روستایی براي رهایی و جبران خطر ،جذب شوکها و مواجه شددن بدا اتفاقدا
آتی از اهداف اساسی کاهش آسیب پذیري پایدار روستایی است که در این زمینه برنامهریزي پیش فعادنه با بدارگیري
رهیافتهاي مشارکتی از قبیل برنامههاي ظرفیتسازي از طری دخالت غیرمستقیم دولت براي حمایت از روسدتائیان
و برنامه ریزي با همراهی مردم و خبرگان محلی و تاکید بر آموزش و افزایش سطح آن و اعطاي کمکهاي مختلف از
جمله روشهاي کاهش اثرا

سوانح طبیعی و کاستن از سطح آسیبپذیري آنها است .نتیجه مطالعده حاضدر نشدان

نقش مديريت كاهش حوادث غیر مترقبه993 ...

میدهد که ظرفیت هاي موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه براي کاهش اثرا

سانحه زلزله در وضدعیت مناسدبی

قرار دارد ،به طوري که ظرفیتهاي پنجگانه اقتصادي ،اجتماعی ،نهادي ،کالبدي و طبیعی عمددتاً داراي جهدتگیدري
مثبت میباشند که نشاندهنده پایه هاي قوي اقتصادي ،تنوع درآمدي ،مشارکت اجتماعی باد ،مناسب بودن مساکن بده
لحای طرح و کیفیت مصالح و نحوه معماري و ...است .بنابراین همان طور که تحلیلهاي آمداري نشداندهندده تدثثیر
مثبت ظرفیتهاي متعدد در کاهش اثرا

سانحه زلزله و آسیبپذیري افراد ،گروهها و جامعه روستایی مدورد مطالعده

است ،میتوان با اتخاذ استراتژي ظرفیتسازي و ارتقاي ظرفیتی مناسب با بهبود و ارتقاي ظرفیتها سداخت مسدکن
در جهت مقابله با آسیبهاي حاصله از سانحه زلزله در سالهاي آیندده تفداو

معنداداري را ایجداد نمدود .در جهدت

موفقیت بیشتر در مدیریت کاهش خطر زلزله در مناط مستعد سانحه مواردي از قبیل افزایش آگاهیهاي مردم ،گدروه
ها و نهادهاي محلی درباره خطر سوانح ،بهبدود زیرسداختهداي توسدعه روسدتایی (راه ،خددما

بهداشدتی ،و ،)...

گنجاندن مدیریت خطر سانحه در دورههاي تحصیلی در سطوح مختلف ،اجراي مانورهاي موقعیتهداي اضدطراري
آزمایشی براي شبیهسازي ،اتخاذ سیاستهاي بیمهاي (مالی و اجتماعی) مناسب ،حفاظت از داراییها از طرید ایجداد
و تقویت شبکههاي ایمنی ،توسعه نهادي و تفویض اختیارا

نظارتی ،مقررا

و ...بده نهادهداي محلدی و نظدار

دقی بر اجراي پرويه هاي پرداخت وام از سوي مسئولین به عنوان پیشنهاد ارائه میگردد.
پیشنهادات
 برگزاري دوره هاي آموزشی متعدد نظیر امداد و نجا  ،و کمکهاي اولیه تهیه و توزیع بروشورهاي آموزشی تمرین هاي اضطراري مدیریت بحران تشکیل گروه هاي مدیریت بحران روستایی ایجاد کمیتة بحران با گروه هاي مردمی در روستاها .ازآنجاکه مدیران محلی از نزدیک ترین افراد به محل وقوعرخدادهاي طبیعی در زمان وقوع حادثه اند ،برخورداري آنها از سطح دانش مناسب میتواند از سطح آسیب ها بکاهد
و شرایط مناسبی را براي بازتوانی پس از زلزله براي روستاییان فراهم سازد ،تا آمادگی بهتري براي رخدادهاي پس از
زلزله وجود داشته باشد.
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