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Abstract 

Hazard management includes all actions that can prevent adverse events, and in case of 

occurance, can reduce its effects and provide the necessary readiness for quick relief and 

improvement of the situation. The important measures of risk management is paying attention to 

increasing individual readiness in dealing with risks. Considering the importance of the subject, 

this study examines the factors affecting individual readiness against flood occurrence. The 

applied research uses a mixed method. The data collection tool was a questionnaire and 

interview. The statistical population of the study was 3861 households living in the mountain 

villages in the flood of the city of Poldakhtar city, from among of which of 360 households of 

30 flood-affected villages were selected as samples using Cochran formula and a simple random 

sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and binary logistic regression model. 

The findings of the research on the factors affecting individual readiness against flooding 

indicate that individually sociological issues, socioeconomic status of families, the impact of 

society, and adaptability with risks, respectively, have the highest role in individual readiness 

for floods. Investigating the requirements and actions of readiness in case of floods also showed 

that improving local economy, improving local infrastructure, giving credits to increase 

readiness, government assistance, and increasing the livelihoods of households are the most 

prominent requirements for increasing the readiness in the face of the flood event. 
 

Keywords: Flood Risk, Individual Readiness, Reduction of Disaster, Mountain Villages, 

Poledokhtar Township 

 
* Corresponding author: Ali Hajinejad     E-mail: mailto:ahajinejad@guilan.ac.ir   Tel: + 98912 115 6908 

 

Vol.11, No.1, Spring 2022, pp.117-139 

 
ISSN (Print):2322-1682      ISSN (Online):2383-3076 

RESEARCH ARTICLE DOI:10.22067/geoeh.2021.70828.1074 

 

Open access 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70828.1074
https://orcid.org/0000-0001-8327-9438
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70828.1074
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70828.1074


 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

Geography and Environmental Hazards 
Volume 11, Issue 1 - Number 41, Spring 2022 

https://geoeh.um.ac.ir 
https://dx.DOI.org/10.22067/geoeh.2021.70828.1074 

 نحوه ارجاع به این مقاله: 

در  لیدر برابر وقوع س یفرد یبر آمادگ مؤثر(. عوامل 1041. )ثمیم ،نژاد یطولاب؛یعل،نژاد یحاج ؛مهرشاد ،نژاد یطولاب

   111-193. صص (1)11.یطیو مخاطرات مح ایجغراف شهرستان پلدختر. لیس انیمستعد طغ یکوهستان یروستاها
https://dx.DOI.org/10.22067/geoeh.2021.70828.1074                                                                       
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 مقاله پژوهشی
 

 لدخترشهرستان پ لیس انیمستعد طغ یکوهستان یدر روستاهاوقوع سیل در برابر  یفرد یآمادگ بر مؤثرعوامل 
 

 رانی، اشهید بهشتی، تهراندانشگاه  ،ییروستا یزریو برنامه ایجغراف یپسادکترا - نژادیمهرشاد طولاب

 رانیرشت. ا لان،یدانشگاه گ ،ییروستا یزریو برنامه ایجغراف اریدانش -1نژادیحاج یعل

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یشهر یآب و هواشناس یدکترا - نژادیطولاب ثمیم
 

 11/5/1044: تصویب تاریخ         33/0/1044تاریخ بازنگری:         34/3/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

 یریشااگیبتوان از بروز حوادث ناگوار، پ هاآن قیاساات که از طر یاقدامات هیکل شااامل مخاطرات تیریمد

 عیسر یامدادرسان یلازم را برا یدر صاورت بروز آن حادثه، بتوان اثرات آن را کاه  داده و آمادگ اینمود 

مهم مدیریت مخاطرات، توجه به افزای  آمادگی فردی در مواجهه اقدامات از  و بهبود اوضاااع فراهم نمود.

ر د یفرد یآمادگ بر مؤثرعوامل موضاوع، پژوه  حاضر به بررسی با توجه به اهمیت با مخاطرات اسات. 

( یمّو ک یفی)ک یبیترکوقوع ساایل پرداخته اساات. پژوه  از ندر هدا، کاربردی و روج انآام آن برابر 

خانوار ساکن  9681نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوه  ها پرسا اسات. ابزار گردآوری داده

ل کوکران رمواز ف با استفاده بوده است که شهرستان پلدختر لیس انیطغ در معرض یکوهستانی روستاهادر 

نمونه انتخاب شااد.  عنوانبهگیر روسااتای ساایل 94خانوار از  984گیری تصااادفی ساااده و به روج نمونه

مدل رگرسیون لآستیک باینری و تحلیل کیفی صورت  مار توصایفی واز آبا اساتفاده  هاداده وتحلیلتآزیه

وقوع سایل حاکی است که از بین در برابر  یفرد یآمادگ بر مؤثرعوامل های پژوه  در زمینه یافته. گرفت

 یاجتماع -یاقتصاااد تیوضااعی، فرد شااناختیجامعهپژوه  به ترتیب عوامل:  در اینچهار عامل مدندر 

ررسی اند. بسایل داشاتهبرابر ی فرد در آمادگیبیشاترین نش  را  با خطر یساازگارو  جامعه ریتأث، خانواده

 هتوسااع ی،محل توسااعه اقتصاااد: ا ساایل نیز نشااان داد که به ترتیببالزامات و اقدامات آمادگی در مواجهه 
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ترین الزامات و اقدامات مهم برای افزای  آمادگی در مواجهه با رخداد سیل خانوارها برجسته شتیتنوع مع

 باشند.می

 .، روستاهای کوهستانی، شهرستان پلدخترایکاه  خطر بلا فردی، یآمادگمخاطره سیل،  :هاواژهدیکل

 مقدمه -1

انساان قرن بیسات و ی م با مخاطرات زیادی مواجه اسات و خطر و مخاطرات متوجه جوامع انسانی همواره ی ی 

مدیریت  روازاین .(6: 6418، 1)رحمان و آلمات اس بوده در ساراسر جهان و محششان دانشامندان یبرا مهم هایینگراناز 

و  (6413و هم اران، 6)کاسترو شاده لیتبد یجهان داریبه توساعه پا یابیموضاوعات دسات نیتراز مهم ی ی به مخاطرات

. از بین (1936اران، کاظمی و هم )اخوان قرار داده اساات ریتأثرا تحت  یجوامع بشاار یامروز یابعاد مختلف زندگ تمام

-)کاستلز تداشته اس ییو روستا ی، مناطق شهرییایو در ینیزم یهاساتمیبر اکوسا یادیز ریتأثمخاطرات طبیعی سایل 

 هایعالیتف به ییاقتصاد روستا ادیز یات ادر مواجهه با مخاطره سایل،  روساتاییان به دلیل  .(6416و هم اران، 9تاناگویین

در زمینه مدیریت فاجعه  یمختلف یهاچال خود با  یشااهر انیهمتا بهنساابت  (1931ی و هم اران، توکل)ی کشاااورز

و  ودهبکمتری برخوردار  یتنوع اقتصاد غالباً ازبدان دلیل که  جوامع روستایی. (6418 ،0)کاتر و اج روبرو هساتندسایل 

در  ایبلا خدادر پس از شارای  برای بازگشت به شرای  متعارا بهبود اسایلاب و یکاه  خطر  یبرا منابع مالی کمتری

 در را ییمم ن اسات جوامع روستا یناکاف یارتباط یهاو شاب ه تیجمعکمتراکم . (6461و هم اران،  )گوا دارنداختیار 

 منابع  لیبه دل ییمناطق روساااتا نیبر اعلاوه. (6411و هم اران، 1)اوبیدکند  مواجه یشاااتریب یهابا چال  ،خطر مشابله با

حران و )مدیریت بآموزج  یهادارند، غالباً فاقد برنامه ایبه بلا یی، آموزج و پاساااخگویزریبرنامه یکه برامالی اندکی 

در یی جوامع روسااتاساااکنین در واقع،  .(6418ن، و هم ارا8لینمک) هسااتند بلایا(در برابر مخاطراتی چون وقوع ساایل

یان را پذیری روستایان آسیبتری برخوردارند و همین امر نیز میزیان شاهری خود از ساطت توسعه نازلابا همت ساهیمشا

 الاشاا مختلف با  یهادر م ان یریپذبیخطر و آساا هانیا در کنار پذیرتر نموده اساات.را آساایب هاآنافزای  داده و 

 نیترو مخرب نیتراز گسترده ی ی ی، خشا ساالمثالعنوانبه .(6416و هم اران، 1)رودریگز اساتمرتب   نیمختلف زم

رودخانه با  ای سااواحلکنار  یهادشاات .(6413و هم اران، 6)سااون اساات و مناطق حاشاایه کویرفلات  یخطرات بر رو

 فردمنحصااربهای مناطق کوهسااتانی نیز که منطشه .(6411ان، و هم ار3)چان اندمواجهساایل  انیطغطوفان و از  ییخطر بالا
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باشاااند، با مخاطراتی چون ریزج، لغزج، ران ، می نیزم یارتفاع بر رو نیشاااتریبا ب ییایواحاد جغراف ترینبزرگ و

 از هر  یب مناطق نیز نیا ی روسااتاییخانوارها .(4646و هم اران، 1)وانگساایل مواجه هسااتند  انیطغتر بهمن و مهم

 در مناطق شااتیمع چراکه .(6464و هم اران، 6)زئوقرار دارند  مخاطرات سااو  راتیدر جهان در معرض تأث گرید یجا

، کوهستانی واقع یی که در مناطقاست و اکثر ساکنان روستاها یمت  یعیبه منابع طب شاتریمعمولاً ب کوهساتانی ییروساتا

 و با توجه به این مباحث، روازاین .(6411، کانن)باشند روبرو می لابیسوقوع  مانندبسیاری  یطیخطرات محاند با شاده

توجه مدیریت مخاطرات بوده و امری الزامی و  در مرکزیی مناطق کوهساااتانی روساااتا در جوامع ایدر برابر بلا یآمادگ

 ضروری است.

و خانوادگی برای مشابله با مخاطره  آمادگی فردی نهیخود را در زمی مختلف، نگران یکشااورها در یاریمحششان بساا

عی مشابله با مخاطرات طبی یفرد یمادگدر آ مؤثر عواملاند. حال این ه در داخل کشور در زمینه بررسی سایل نشان داده

اند و داشااته تأکیدبر آمادگی  مؤثرمطالعه چندانی صااورت نگرفته اساات و بیشااتر مطالعات داخلی فش  به عوامل کلی 

و  هافمنجی مانند: ربرخی محششان خاه آماادگی فردی برای مشاابلاه باا مخاطرات نشاااده اسااات. توجاه چنادانی با

مخاطرات پرداختند. نتایج آنان نشاااان داد که در برابر  یآموزج و تآربه بر آمادگ راتیتأثبه بررسااای  (6411)9متاار 

د. کنبه افزای  آمادگی خانوارها کمک می و در  مخاطرات یاجتماع هیسااارما قیاز طر ایدر برابر بلا یآموزج آماادگ

مخاطرات در برابر  خانوارها یآمادگهای فرهنگی جوامع در به بررسااای کاربرد ارزج (6416و هم اران )0بی آرنولدآپال

اد در جهت ایآ هاآنی عمل رد و چگونگ یانسآام اجتماع ی،خانوادگ یهاارزجپرداختند و به این نتیآه رسایدند که 

در برابر سااوانت  فردی یآمادگبه بررساای  (6464و هم اران )1ماروتااساات.  مؤثر سااازی در برابر بلایاانگیزه برای آماده

و  یامدادرسااانپرداختند. نتایج مطالعه آنان نشااان داد که زمان  یامدادرسااان یزمان ادرا  شااده برابر  تأکیدی با عیطب

 یمادگبه بررسی آ (6461و هم اران )8تیت و. گذاردیم ریخانوارها تأث یبر رفتار آمادگ امدادرسانی زاتیتآه دساترسای به

در   و از خطر یآگاهافراد،  تآربهپرداختند و به این نتیآه رسیدند که  ییآب و هوای ایدر برابر بلاروساتایی  تیجمع

و هم اران 1گواترین اثر را بر افزای  آمادگی روساااتاییان داشاااته اسااات. مهم رییحال تغ در  یخطرات فااجعه در مح

ی تیجمع -یم ان، عوامل اجتماعپرداختند و به این نتیآه رساایدند که  یعیطب یایدر برابر بلا یآمادگبه بررساای  (6461)

به  (6461و هم اران )6ژئوادارند.  یعیطب یایدر برابر بلا یآمادگ نییدر تع ینش  مهم خانواده یاقتصااااد تیاوضاااع و
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ای هپرداختند و به این نتیآه رساایدند که اسااتراتژیدر معرض خطر  ییساااکنان مناطق روسااتابررساای عوامل آمادگی 

 یشترین ارتباط را با آمادگی داشته است.ی بریشگیپ ییتواناغیرکشاورزی، ظرفیت خانوارها و 

ی در برابر مخاطره فردمندور از آمادگی  ،یآمادگو انآاام تحشیشاات مختلف در زمینه اصاااطلا   تیااهم رغمیعل

تخلیه طر   ،سیلهشدار دهنده  ساتمیمتشا ل از سا  در برابر مخاطرات را یآمادگ، (6411)1و کانگا وساویآدچیسات  

در  زهیانگ آادیا یچگونگو اتخاذ اقدامات  (6411)6و متار  هافمناند. کرده یمعرف جامعه تیظرف افزای  و یاضااطرار

 یآمادگدر   (6449)9پاتونکنند. از ندر در برابر مخاطرات تعریف می یآمادگرا  رانهیشاااگیانآاام اقدامات پ یافراد برا

 یمشابله با اختلال موقت ییرا کاه  دهد و توانا بیو آسااا مخاطرهتواند خطر یاسااات کاه م یدر برابر حوادث رفتاار

 اند.آوری در ندر گرفتهآمادگی را معادل تاب (6418و هم اران )0کاتر .کند لیخطر را تسه تیمرتب  با فعال

الگوی در  یمیپارادا یهاتوان بر اسااااف تفاوتیدر برابر حوادث را م یآمادگ در  مطاالعات یخیتوساااعاه تاار

 یرهایبر تفسااا آمادگی در برابر آن و . در  مخاطره(6416، 1و مرسااار لاردایگ) کرد بیان مخاطره تیریو ماد مخااطره

. (6411و هم اران، 8)ج سااونه اساات قرار گرفت یرفتار یایجنب  جغراف ریتحت تأث شاادتبهو  کندیتمرکز م یرفتار

، یفرد نی، بیدرون فرد یهااسااتیدر سااطو  ساا یفرد یبر رفتارها یمتعدد راتیتأثکند که یچارچوب فرض م نیا

و هم اران، 1)گوا تعامل دارندو با محی  خود در ابعاد مختلف با هم  نوبهبهوجود دارد که  ی، جامعه و عمومیساااازماان

ر تگساااترده یهانهیاز زم یعیطب یایبلامعتشدند که پارادایم در  آمادگی در برابر  (6411)6گاارنر و پیآنواکسااال. (6461

 عنوانبه ی ومیاقل راتییو تغ شدنیجهانمانند فشر،  یمسائل نیو همچن ،یاسیاقتصااد س ،یاقتصااد ،یفرهنگ ی واجتماع

و  ایدر برابر بلا یآمادگ ،(6416و هم اران )3موبوکو اسااات. از ندر شااادهگرفته  یریپذبیکاه  آسااا یهایاساااتراتژ

. کرد بندیطبشه یفرددر سااطت و  وادهجامعه، نهاد، خاندر سااطت  ازجمله یتوان در سااطو  مختلفیرا م مخاطرات

 یآمادگ، در مطالعات خود نشاااان دادند که (6411و هم اران )16آتریا، (6411و هم اران )11هان، (6410و هم اران )14چاان

گوی لدر این مطالعه بر اساف ا .بر ساطت خانوار متمرکز شاده است شاتریب ییموجود در مناطق روساتا یایدر برابر بلا

ه، خانواد یاجتماع -یاقتصااااد تیوضاااعی، فرد شاااناختیجامعه: چهار عاملآمادگی در برابر آن،  و در  مخااطره

 .و مخاطرات در ندر گرفته شااده اساات  ایدر برابر بلا یآمادگعوامل  عنوانبهه بر فرد جامع ریتأثر، و با خط یسااازگار

                                                           
1 Adiyoso and Kanegae 

2 Hoffmann and Muttarak 

3 Paton 

4 Cutter 

5 Gaillard and Mercer 

6 Jackson 

7 Guo 

8 Weichselgartner and Pigeon 

9 Mabuku 

10 Chan 

11 Han 

12 Atreya 
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 گاراف و) تأهل تیوضااع مثالعنوانبهاز عوامل مختلف فردی اساات.  یفهرسااتشااامل  یفرد شننخاختیجامعهعوامل 

ساااطت ، (6443و هم اران، 9)ابله درآمدو  انداز، پس(6411و هم اران، 6نادودوماال) تیانژاد و قومسااان،  ،(6410، 1مونتز

و  زیسااتمحی با  ، ارتباط فرد(6414، 1)باکر و باکرخانه  تیمال ، جنساایت فرد و (6416و هم اران، 0)بورگو لاتیتحصاا

 -یاقتصاد تیوضع .(6411و هم اران، 8الوی)مکای فرد مرتب  هساتند های زمینهباشاند که با عوامل و ویژگیغیره می

و هم اران، 1)لی)کشاورزی(  یمحصولتکبه اقتصاد  خانوادهاقتصاادی و کاه  وابستگی  توانمندی: خانواده یاجتماع

 مشااغول درخانواده  یاعضااا، تعداد (1936)پودینه و هم اران، خانوار  وری کشاااورزیبهره، نوع کشاات و میزان (6411

از عوامل مهم در ساطت وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار هستند  (6461)گوا و هم اران، ی رکشااورزیغهای فعالیت

امعه ج آوریی و تابریپذاز مطالعه انعطاا با خطر یسننازگار که بر میزان آمادگی فردی و یا جمعی اثرگذار هسااتند.

و 3اسولو)بهستند  ایدر برابر بلاخطر توس  فرد  ادرا . سازگاری با خطر شامل اقتباف شاده اسات (6418)6کاترتوسا  

متنوع و  یهامشااااهده واکن  یرا برا یفرصااات مخااطرات و تآربه فردی،، مطاالعاه نیبر اعلااوه. (6411هم ااران، 

با فرد  یسازگارفرد،  پذیریمسئولیت. (6411، 14)کاکس و پرری کندیفراهم م افرادفاجعه توسا   برابردر  فردمنحصاربه

 ایادر برابر بلفردی  یدر آمادگ یمهم ریکه مم ن اسااات تأث هساااتند یعامل ذاتافراد از دیگر  و مهارت نیتمرو  خطر

 یآمادگ مخاطراتا تآربه مواجهه با افراد ب (6411و هم اران )16چان. از ندر (6416، 11روزرفورد)موره و  داشاااتاه باشاااد

ته به قرار وابسااا هاآن یآمادگ اند،را تآربه ن رده یاکه فاجعه یکساااان یبرادارند.  یعیطب یایبلا ی مشابله بابرا یبهتر

 و اجعه،ف یمربوط به آمادگ ناتیو مشااارکت در تمر یدسااترساا ،یافته دان  انتشال وگرفتن در معرض اشاا ال فاجعه 

 (یاجتماع یهارساااانه ون،یزیتلو و،یها، رادروزنامه ،یاجتماع یهاییگردهما ،مثالعنوانبه) یارتباط یهاکانال نیهمچن

داشااته  خطراتابله با فردی برای مش تواند بر میزان آمادگیاز عوامل مهم دیگر اساات که می بر فرد جامعه ریتأث .اساات

 و ارتباطات تعاملاتو اطلاعات . جاامعه و فضاااای جامعه از طریق تبلیغات، (6411و هم ااران، 19)کرساااتولادبااشاااد 

، هدان  مواجهه با مخاطرسازی و ارتشای ، نهادی(6416و هم اران، 10)ویلسونی جامعه اعضاا نیبدر  یاجتماع-یفرهنگ

                                                           
1 Gares and Montz 

2 Maldonado 

3 Ablah 

4 Bourque 

5 Baker and Baker 

6 McElwee 

7 Li 

8 Cutter 

9 Basolo 

10 Cox and Perry 

11 Moore and Rutherfurd 

12 Chan 

13 Kerstholt 

14 Wilson 
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از طریق  دارد و یتوجهقابل ریتأث پذیری بر افراد جامعهی و مسااائولیتخودکارآمد، رانهیشاااگپی اقدامات، آموزج، مهیب

و 6میشاارا. از ندر (6418و هم اران، 1)هامانافراد برای مشابله با اثرات مخاطرات اثرگذار اسات  یآمادگمیزان بر این عوامل 

یز نانآام اقدامات پیشااگیرانه  برایتآربه شاخصاای و افزای   کارآمدی بالاتری و خودآموزج محلبین  (6414هم اران )

نفوذ و فضاااای جامعه قرار دارند. برای افزای  آمادگی شاااناخت  ریتأثها تحت ارتباط بالایی وجود دارد که این مهارت

 پذیری دارند.در کاه  آسیب هاآنو نش   مؤثرعوامل 

 شب ه ست.ا استان لرستاندر  لیسرخداد  پر خطر در برابر از مناطق ی نیز ی نواحی کوهساتانی شاهرساتان پلدختر

دو رودخانه بزرگ و پرآب کشاا ان و ساایمره )همراه با دو  کهطوریبه؛ متراکم اساات اریمنطشه بساا نیدر ا هارودخانه

از ساااالیان  .(1938نژاد و هم اران، )طولابی کنندیممنطشه عبور  نیاز اتر چولهول و رودخااناه زال( کرودخااناه کوچا

 هرچند لیس رهبارج، مخاط نابرابر یو زمان ییفضاا عیتوزو  تشادید نوساانات تغییرات اقلیمی به علت گذشاته تاکنون

 بادآهای اطراا خرمرودخانه کشا ان که سارچشمه آن کوهستان اسات.ه به وقوع پیوساته منطش نیدر اساال یک بار 

روستا در حاشیه رودخانه در  114کیلومتر را طی کرده و نزدیک به  114اسات، تا رسایدن به شاهرستان پلدختر حدود 

ع و کنین این نواحی و مزاراین فاصاله اساتشراریافته و در زمان وقوع سایل، مشا لات فراوانی برای این روساتاها و سا

بر عنوان نمونه، کند. بهجانی و مالی زیادی به این روساااتاها تحمیل میخساااارت رخ داده و  هاآنبااغاات و مایملک 

به میلیون ریال  194میلیارد و  66حدود  1936گزارج رسامی فرمانداری شاهرساتان پلدختر، وقوع سیل سال  اسااف

تأساایسااات آب، برا، راه و کشاااورزی این شااهرسااتان  ها،ربنایی، ابنیه، پلتأساایسااات زی ازجملههای مختلف بخ 

 هایس ونتگاهریزی مناساب و بهینه اسااتشرار نمود. علاوه بر تحمیل خساارت جانی و مالی، عدم برنامهخساارت وارد 

و  شااهری) یتیجمعکه اکثر مراکز  ایگونهبه ؛سااتاشااهری و روسااتایی ی ی دیگر از مشاا لات و معضاالات منطشه 

شده که  اند. این امر باعثها اساتشرار یافتهمسایل در کنارروساتایی( به دلیل محدودیت زمین و کوهساتانی بودن منطشه 

برای کاه  تبعات و  نیبنابرا؛ متحمل شااوند کوهسااتانی خسااارات زیادی را هایساا ونتگاهدر زمان وقوع ساایل 

بر آمادگی فردی شناسایی شوند و در  مؤثرکه عوامل  است ی، ضرورهای وقوع سایل در روستاهای این شهرستانزیان

 ارائه ییهادشنهایپپذیری و افزای  میزان آمادگی در ساطت فردی کنار برنامه مدیریت بحران برای کاه  ساطت آسایب

با  شابلهم یفرد یآمادگ بر مؤثر عواملمطالعه با هدا بررساای  نیا و با توجه به اهمیت این موضااوع، نیبنابرا؛ شااوند

ن صورت گرفته است. برای ای شاهرستان پلدختر لیسا انیمساتعد طغ یکوهساتانی در روساتاهاوقوع مخاطره سایل 

وضعیت آمادگی فردی روستاهای مستعد وقوع سیل در شهرستان پلدختر در چه  -1زیر مطر  شاد:  ساؤالاتپژوه  

وقوع ساایل در روسااتاهای کوهسااتانی در برابر  یفرد یآمادگ زانیم بر مؤثروامل ترین عمهم -6سااطحی قرار دارد  

                                                           
1 Hamann 

2 Mishra 
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و اقدامات افزای  آمادگی در سااطت فردی در مواجهه با وقوع ساایل  الزاماتترین مهم -9شااهرسااتان پلدختر کدامند  

 کدامند 

 مواد و روش -3

 موردمطالعهمخطقه  تیموقع -1- 3

شهرستان (، 1931طبق سرشماری عمومی نفوف و مس ن ) .استشهرستان پلدختر  روساتاهای ۀموردمطالع منطشه

خانوار( در روسااتاها و  11663نفر ) 93996خانوار( اساات که از این تعداد  64949نفر جمعیت ) 19100دارای پلدختر 

 وابستهمناطق روستایی این شهرستان  . معیشات اصالی(1)شا ل کنند مابشی در دو شاهر معمولان و پلدختر زندگی می

ار چهگیرد. سااانتی انآام می طوربهمنطشه اغلب در  یکشااااورز. اساااتهای مرتب  با آن بخ  کشاااورزی و فعالیت

ایفا در تأمین آب کشااااورزی نش  مهمی در این منطشه جریان دارند که رودخاانه سااایمره، کشااا ان، چولهول و زال 

. به این تاس ی کوهساتانی و پرشایبپوگرافوت دارای و واقع شادهزاگرف مرتفع ان می شاهرساتان پلدختر در کنند.می

ای هو در پی آن ساایلاب شااده تبدیل سااطحی جریانات به ساارعتبهها بارندگی های ساانگین،دلیل در مواقع بارج

ر دتان در کنار چهار رودخانه، بسایاری از روساتاهای شهرسبه دلیل قرارگیری افتد. خطرناکی در این حوضاه به راه می

بهار  که در سال بارفاجعه لیمانند سا؛ شاودیروبرو م لابیم رر با سا طوربه بسایاری از روساتاها ،های پر بارجساال

 نطشهمدهد که بارج متوس  سالانه پلدختر نشان می هواشناسی ایساتگاه هایداده و آمار بررسای. داده اسات رخ 1936

ماه دریافت . عمده بارج بین آذرماه و بهمنمتر نیز متغیر اسااتمیلی 814تا  664اساات که از  متریلیم 904در بلندمدت 

 .هستند ای(قوم لر )لر بالاگریوه  ساکنین جزهمه و از ندر قومیتی  استاین منطشه لری مردمان زبان شود. می
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 و روستاهای نمونه موردمطالعهموقعیت مخطقه  -1شکل 

 

 روش انجام پژوهش -3 -3

بی . به این دلیل از روج ترکیاسااتتحشیق حاضاار از ندر هدا، کاربردی و روج انآام آن ترکیبی )کیفی و کمی( 

کمک به  ورمندبهنامه )با طیف لی رت( در کنار روج کمی و پرس مانند مصااحبه  یفیابزار کاز  اولاًاساتفاده شاد که 

 عواملدر زمینه  روسااتاییان یشااخصاا اتیو تآرب قیعماطلاعات به دساات آوردن  مندورهبو  های کمیتحلیل داده

هره ببر افزای  آمادگی در سااطت فردی در مواجهه با وقوع ساایل  مؤثرالزامات ترین آمادگی فردی و شااناسااایی مهم

رای شااد. لذا ب اسااتفادههای کیفی های معیشااتی نیز از شاایوهگرفته شااد. دوما در مورد توضاایت منطشه و اسااتراتژی

ای با اساتفاده از روج اسنادی ها از هر دو روج کیفی و کمی اساتفاده شاد. مطالعات ندریهآوری اطلاعات و دادهجمع

 84 شامل جامعه آماری،آوری گردید. جمع روستاییانبا  حضوریمصاحبه نامه، ها از طریق پرسا گردآوری شاد. داده

خانوار( که در حوضااه رودخانه کشاا ان یا ساایمره قرار  1936تان پلدختر )روسااتای در معرض وقوع ساایل شااهرساا

 که شامل درصد روستاها 14روستای در معرض سیل،  84 انیماز  ابتدا هاباشاد. برای انتخاب تعداد نمونهاند، میداشاته

اسااتفاده از فرمول  با خانوار، 9681با توجه به  انتخاب شااد. در ادامه هدفمند صااورتبه خانوار( 9681) بود روسااتا 94

در مرحله بعدی حآم نمونه هر یک از روستاها با استفاده از  انتخاب شاد. به روج تصاادفی سااده نمونه 984کوکران 
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ها سااعی شااد که مشااارکت داوطلبانه و انتخاب نمونهدر  .(1)جدول  فرمول تعیین حآم نمونه به دساات آورده شااد

 خواهد ماند. محرمانهدهندگان این اطمینان داده شده که اطلاعات پاسخ هاآندر ندر گفته شده و به  هاآنرضایت 
 

 موردمطالعههای جمعیتی و تعداد نمونه روستاهای ویژگی -1جدول 
 نمونه جمعیت خانوار روستا نمونه جمعیت خانوار روستا

 1 666 14 ملاوی 11 968 110 مورتچم

 01 1114 108 مورانی 9 143 99 دروزنو

 8 699 81 تیموراباد 9 10 90 حیدرچم

 94 1181 901 پرویزپران 6 63 14 گپدول

 64 838 611 گل پایینگل 19 061 196 علیا ودردم

 11 110 181 سفلاخرسدر 9 10 60 سفلاروددم

 68 301 669 وره زرد 6 13 13 کوش ی

 18 196 181 بابازید 6 01 10 دره نشی

 61 860 666 بالاجلگه 0 36 94 وسطید دمرو

 0 111 90 چم قلعه 06 1300 111 افرینه

 3 914 38 آبادرحیم 19 001 191 جلوگیر

 11 104 111 مهربالاچم 1 949 11 گزچم

 11 810 169 مهرپایینچم 1 136 11 گردابچم

 1 106 08 مکریباباخوارزم 6 01 19 اخوررخ 

 6 86 18 گلالسیاه 6 98 6 دره خزینه

 (984نامه )(؛ تعداد پرس 16364(؛ جمعیت )9681(؛ خانوار )94کل: تعداد روستا )

 1044های تحشیق، ، و یافته1931منبع: مرکز آمار ایران، 

 

تفاده اسااتنباطی( اساا و های آماری )توصاایفیها از روجداده وتحلیلتآزیهپاسااخگویی به سااؤالات تحشیق و  برای

با استفاده از آمار توصیفی وضعیت آمادگی فردی روستاهای مستعد تحشیق، ابتدا  ساؤالاتبرای رسایدن به جواب  شاد.

 مؤثروامل رین عتلآستیک باینری مهمرگرسیون مدل  ازوقوع سایل در شاهرستان پلدختر بررسی شد. س س با استفاده 

دل رگرسیون در مطغیان سیل شهرستان شناسایی شد. وقوع سایل در روستاهای مستعد در برابر  یفرد یآمادگ زانیم بر

 (هاآن)به همراه متغیرهای  متغیر وابساااته و چهار عامل عنوانباهی در برابر مخااطره فرد یآماادگ لآساااتیاک بااینری

مستشل  متغیرهای عنوانبه جامعه ریتأثو  با خطر یسازگار، خانواده یاجتماع -یاقتصاد تیوضعی، فرد شاناختیجامعه

صاحبه مساطت فردی در مواجهه با وقوع سیل از  افزای  آمادگی درالزامات برای شاناساایی  تاًینهادر ندر گرفته شاد. 

وصیفی ها از آمار تروساتاییان اساتفاده شاد و برای بررسی اهمیت الزامات افزای  آمادگی و طبق مصاحبهی با حضاور

 ها ترتیبی وت الزامات افزای  آمادگی ترساایم گردید. سااطو  و مشیاف داده)درصااد( اسااتفاده شااد و مدل رادار اهمی
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 دییأتنامه با اساتفاده از روایی محتوا سنآیده و مورد ای بوده، و متغیرها هم توزیع نرمال داشاتند. روایی پرسا فاصاله

 نمونه کپایایی، از ی سنآ  مندوربهد. شوتعیین می موردمطالعهدر موضوع  توسا  افرادی متخصاصقرار گرفت، که 

 آلفای .شد محاسبه 1کرونباخ آلفای روج با اعتماد ضاریب گرفته شاد و میزان آزمونپی  نامهپرسا  94 شاامل اولیه

 .(6)جدول  استبودن پایایی ابزار سنآ   قبولقابل دهندهنشاناست،  14/4 از ، که بالاتر4/ 64کل  آمدهدستبه
 

 عاملبرای هر  شدهمحاسبهمیزان آلفای  -3جدول 
 میزان آلفای کرونباخ تعداد متغیر عامل

 69/4 1 یفرد شناختیجامعه

 68/4 1 دهخانوا یاجتماع -یاقتصاد تیوضع

 16/4 1 با خطر یسازگار

 10/4 1 جامعه ریتأث

 64/4 64 کل

 1044های تحشیق، منبع: یافته

 و بحث جینتا -3

ندرسنآی شرکت کردند  درصد افرادی که در 08داد که نشاان  انیپاساخگو یاو حرفه یفرد یهایژگیوبررسای 

از  .بودند  لمدیو فوا  لمید لاتیتحص یدارا دهندگانپاسخ درصد 94 اند؛قرار داشته ساال 04 تا 91بین در گروه سانی 

کنندگان درصد شرکت 34از   یباند. بوده متأهل هاآندرصاد  36اند که درصاد مرد و مابشی زن بوده 11ندر جنسایت 

شیم و مساات صااورتبههمه پاسااخگویان معتشد بودند که  اند.های وابسااته مشااغول بودهو فعالیت یکشاااورز در بخ 

رها از خانوا درصااد 144 اند.اثرگذار بوده و اثرات ساایل بر زندگی خود را در  کرده هاآناثرات ساایل بر  میرمسااتشیغ

ر بوده اه ت 1به دلیل کوهستانی بودن منطشه کمتر از  یکشاورز یهانزمی اندازه توس بودند. مدارای مسا ن شاخصی 

های . با توجه به وقوع سایل در ساله تار زمین کشااورزی دارند 1درصاد پاساخگویان معتشد بودند که کمتر از  16و 

چولهول و کش ان،  زال، های سایمره،، همچنین همآواری روساتاها با رودخانه33ساال  یحدود ساو تا  36، 38، 31

 .(9 )جدول را تآربه کردند و اثرات آن لیس موردمطالعهمنطشه  یساکنان روستا و درصد پاسخگویان 144 باًیتشر
 

 یا جمعیت هدف موردمطالعهتوزیع فراوانی جمعیت  -3جدول 
 درصد تعداد پاسخگو بیشترین پاسخگو گوپاسخ ایویژگی زمیخه

 1/08 188 سال 04تا  91 سن

 6/94 143  لمدیدی لم و فوا لاتیسطت تحص

 1/11 618 مرد جنسیت

                                                           
1 Cronbach's alpha 
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 درصد تعداد پاسخگو بیشترین پاسخگو گوپاسخ ایویژگی زمیخه

 6/36 996 متأهل تأهل

 1/34 968 بخ  کشاورزی شغل اصلی

 144 984 یشخص مس ن

 9/16 666 ه تار 1کمتر از  یکشاورز نزمی اندازهمتوس  

 144 984 سیل در  و تآربه مخاطره

 1044تحشیق،  هاییافته: مخبع

 

اول  لسؤاو در راستای وضاعیت آمادگی فردی روساتاهای مساتعد وقوع سایل شاهرساتان پلدختر برای بررسای 

ر برای بررسی این امر میزان آمادگی د قرار گرفت. یموردبررسطریق آمار توصایفی وضاعیت آمادگی فردی پژوه  از 

سطت گویان ها بر اساف ندرسنآی پاسخیافتهبرابر مخاطره سایل از ساه گزینه آمادگی بالا، متوس  و پایین استفاده شد. 

وضااعیت  دهنده،پاسااخ 984از بین نشااان داد که  (6 )شاا لها بررساای داد.را گزارج  ایدر برابر بلا یفرد یآمادگ نییپا

به ترتیب وضااعیت آمادگی فردی در برابر  پاسااخگویان در سااطت پایینی بوده اساات. %93آمادگی فردی در برابر ساایل 

یت ، بررسی وضعحالنیباانیز در ساطت متوس  و بالایی قرار داشته است.  موردمطالعهافراد  %66و  %99مخاطره سایل 

ؤال اول لذا س در سطت پایین گزارج شده است. شهرستان پلدختر روساتاهای مساتعد وقوع سیل در درآمادگی فردی 

 پاسخ داده شد.وضعیت آمادگی فردی روستاهای مستعد سیل شهرستان پلدختر پژوه  مبتنی بر 
 

 
 وضعیت آمادگی فردی روستاهای مستعد وقوع سیل شهرستان پلدختر -3 شکل

 

یل در وقوع سدر برابر  یفرد یآمادگ زانیم بر مؤثرمتغیرهای و  که توضایت داده شد، برای بررسی عوامل طورهمان

)دو  ر وابستهمتغیدر این مدل استفاده شد. لآستیک باینری از مدل  روساتاهای مساتعد وقوع سیل در شهرستان پلدختر
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متغیر  64عامل و  0و متغیرهای مسااتشل شااامل  اسااتدر مواجهه با خطر ساایل آمادگی یا عدم آمادگی فردی وجهی( 

مدل است  و نی ویی برای سنآ  اعتبار 𝑋2ه، آمارمدلنخستین خروجی در تحلیل  .( اسات1آورده شاده در جدول )

بیانگر   𝑋2داری و آماره ساااطت معنی. آیدباه دسااات می HL (Hosmer- Lemeshow) کاه از نتیآاه اجرای آزمون

 دار بودندیمعن یاز ندر آمار ینیب یپ یهااتماام مادلو  اساااتهاای آمااری و نی ویی برازج آن باا داده داریمعنی

 .(0)جدول

 داری مدل برای سخجش اعتبار و معخی HL آزمون -0 جدول
 (p)داری سطح معخی 3𝝌آماره 

160/83 441/4 

 1044های تحشیق، یافتهمخبع: 

 

نیز اثرات واقعی )رنگ قرمز(، برازج شاااده )رنگ سااابز( و اثرات باقیمانده )رنگ آبی(، عوامل و  (9شااا ال )در 

آورده شااده که نشااان دهنده برازج مناسااب رابطه خطی و وقوع ساایل در برابر  یفرد یآمادگ زانیمبر  مؤثرمتغیرهای 

 است. یفرد یآمادگ زانیمدار بین این عوامل و معنی
 

 
 وقوع سیلدر برابر  یفرد یآمادگ زانیم بر مؤثربرازش خطی بین عوامل و متغیرهای  -3 شکل

 

 یآمادگ زانیمپس از اطمیناان از اعتبار و برازج مدل، به ارزیابی اثر متغیرهای مساااتشل در برآورد متغیر وابساااته )

متغیر )متغیرهایی  11متغیر تحشیق،  64از بین  که داد نشان وقوع سایل( پرداخته شاد. بر این اساف نتایجدر برابر  یفرد

 انیغمسااتعد ط یکوهسااتان یدر روسااتاهاوقوع ساایل در برابر  یفرد یآمادگ زانیم با داریمعنی با علامت **( ارتباط

ند. در ادر این زمینه اثرگذار بوده  یوبکمدارند. برخی متغیرها )متغیرهای با علامت *( نیز  شااهرسااتان پلدختر لیساا
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( بوده 441/4کمتر از ساطو  تحت پوش  ) هاآنداری دو متغیر( و ساطت معنیندارند )کنار اینها متغیرهایی که علامتی 

 اند.چندانی در این زمینه نداشته ریتأث

ی سه متغیر جنسیت، شغل و فرد شاناختیجامعهکه از بین متغیرهای عامل  دهدمی نشاان 441/4 داریمعنی ساطت

( 166/4اند. در این بین جنساات فرد با ضااریب )فردی بیشااترین ارتباط و اثر بر میزان آمادگی فردی داشااتهساالامت 

ه مردان اذعان داشتند ک موردمطالعهپاسخگویان مرد در منطشه  کهیطوربهبیشاترین اثر را به خود اختصااد داده است. 

قوع سیل ودر برابر انی ضاعیف آمادگی بیشتری ها و قوای جسامانی نسابت به زنان با وضاعیت جسامبه دلیل ویژگی

 توان گفت که زنان روسااتایی معتشد بودند که به دلیلها و مصاااحبه با روسااتاییان میاند. در واقع و طبق بررساایداشااته

ای آمادگی خود را در های سازگاری و مشابلههای جسامانی خود قادر نیساتند همانند مردان از طریق اساتراتژیویژگی

. دومین متغیر مهم این عامل، متغیر اساااتآمادگی زنان نسااابت به مردان کمتر  زاتیمر مخااطره ارتشا  دهند و لذا براب

معتشد بودند که  موردمطالعهها پاسااخگویان در منطشه ( بوده اساات. طبق مصاااحبه146/4شااغل پاسااخگو با ضااریب )

اجه با خطر سیل است و کشاورزان با توجه به ی عامل مهمی برای افزای  میزان آمادگی در موکشااورز شاغلداشاتن 

رات دارند. نیاز بیشتری برای افزای  آمادگی در برابر مخاط کشاورز ریغارتباط بیشاتر با زمین و طبیعت نسابت به افراد 

سبت به کنند و نای بیشاتری استفاده میهای ساازگاری و مشابلهلذا افراد کشااورز به ذلیل نوع شاغل خود از اساتراتژی

( سومین متغیر مهم 068/4ساایر از میزان آمادگی بیشاتری برخوردار هساتند. سلامت جسمی و روانی افراد با ضریب )

تفاده های جسمانی توانایی اس. پاساخگویان معتشد بودند که افراد محلی با ناتوانی جسمانی و محدودیتاساتاین عامل 

مخاطره را ندارند و به همین خاطر این افراد از آمادگی کمتری برای مشابله های ساااازگاری و رفتارهای کاه  از روج

با مخاطرات طبیعی برخوردار هساتند. این در حالی اسات که افراد با سالامت جسمی، روحی و روانی به دلیل توانایی 

 را دارند.سیل  ازجملهجسمانی و عدم محدودیت در این زمینه، آمادگی بالایی برای مشابله با مخاطره و 

با  خانوادههای این عامل، درآمد نشااان داد که از بین متغیر خانواده یاجتماع -یاقتصاااد تیوضااعبررساای عامل 

ی بالا، . افراد با درآمد خانوادگاسااتی آمادگی بالا برای مشابله با مخاطره نیب یپ یبرا یتوجهقابل( اثر 139/4ضااریب )

مد کنند و لذا نسبت به افرادی که درآای آمادگی مشابله با مخاطره اساتفاده میهای بهتر و مناسابی برها و شایوهاز روج

( دومین 199/4ی با ضااریب )کشاااورز نیاندازه زمخانوادگی مناساابی ندارند آمادگی بالاتری در مواجه با ساایل دارند. 

شاورزی های کافراد با زمین. اساتبر میزان آمادگی فردی  تأثیرگذار خانواده یاجتماع -یاقتصااد تیوضاع متغیر عامل

فاده های کشاااورزی اسااتهای آمادگی بیشااتری برای مشابله با مخاطره و ساایل و برای محافدت از زمینبیشااتر از روج

( 166/4کنند. تعداد اعضای خانوار با ضریب )کنند و لذا این افراد آمادگی بیشاتری برای مشابله با مخاطره کساب میمی

ه دلیل . به صاوری که افراد با اعضای بیشتر باساتفزای  آمادگی فردی در برابر مخاطره سایل بر ا مؤثرساومین متغیر 

 درآمد بالا و نیروی کار بیشتر میزان آمادگی بالایی برای مواجه با سیل دارند و برع س.
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خاطره با م تآربه قبلی مشابله با های این عامل، داشااتننشااان داد که از بین متغیر با خطر یسااازگاربررساای عامل 

لی تآربه قب های با داشااتنو افراد و خانواده اساات( اولین متغیر مهم اثرگذار بر افزای  آمادگی فرد 183/4ضااریب )

با  ثمشابله با حواد یهامهارتآمادگی و  ناتیتمرمشاابله با مخاطره آمادگی بیشاااتری برای مواجه با خطر دارند. متغیر 

 تمرین و مهارت کهیطوربه. اسااتذار بر افزای  آمادگی فردی مواجه با خطر ( دومین متغیر مهم اثرگ148/4ضااریب )

 شود.در مواجهه با مخاطره می هاآنبیشتر افراد باعث افزای  آمادگی بیشتر 

( 111/4رسانی با ضریب )نشاان داد که از بین متغیرهای این عامل، متغیر اطلاع جامعه ریتأثبررسای متغیرهای عامل 

به  افتیدر ی فرد بهدسااترساا کهیطوربه. اسااتبر افزای  آمادگی فرد در مواجه با خطر ساایل  مؤثراولین متغیر مهم 

رادیو، تلویزیون و غیره( مناساااب به افزای  آمادگی فردی در مواجه با خطر ) یجمعهای از طریق رساااانه اطلااعاات

توجه به  کهطوریبه ؛اساات جامعه ریتأث( دومین متغیر عامل 186/4عددی )اثرگذار اساات. آموزج محلی با ضااریب 

 لحاصاا کند. نتایجدیده در جامعه به افزای  میزان آمادگی فردی برای مواجهه با خطر ساایل کمک میجمعیت آموزج

شه وقوع سااایل در منطدر برابر  یفرد یآمادگ زانیمبر  مؤثردر ارتبااط با عوامل و متغیرهای  توضااایحی متغیرهاای از

 آورده شده است. (1جدول )کامل در  طوربه موردمطالعه
 

 سیلدر برابر  یفرد یآمادگ بر مؤثرعوامل  در مورد بایخری ونیرگرس جینتا -5جدول 
 داریمعخی Zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر عامل

 شناختیجامعه

 (091/4) یفرد

 461/4 469/1 499/4 918/4 سن*
 444/4 111/11 491/4 166/4 جنسیت**

 410/4 001/1 401/4 641/4 سواد/ تحصیلات*
 444/4 868/3 491/4 068/4 جسمیسلامت**

 444/4 169/11 490/4 166/4 شغل**

 تیوضع

 -یاقتصاد

 یاجتماع

 خانواده

(046/4) 

 461/4 114/6 406/4 661/4 مال یت خانوادگی*

 116/4 141/0 404/4 181/4 مس ن
 444/4 119/11 490/4 139/4 درآمد خانوار**

 444/4 149/16 491/4 199/4 یکشاورز نیزماندازه **
 444/4 814/11 490/4 166/4 تعداد اعضای خانوار**

با  یسازگار

 (911/4) خطر

 418/4 048/1 403/4 613/4 نگرج به مخاطره*
 444/4 361/10 499/4 183/4 قبلیتآربه **

 410/4 119/1 406/4 661/4 پذیریمسئولیت*

 146/4 409/0 490/4 118/4 رخطسازگاری ذاتی با 
 444/4 493/19 491/4 148/4 تمرین و مهارت**

 جامعه ریتأث

(916/4) 

 416/4 666/1 401/4 611/4 غاتیتبل**
 461/4 036/0 404/4 168/4 بیمه*
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 داریمعخی Zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر عامل
 444/4 163/10 493/4 111/4 رسانیاطلاع**
 444/4 863/10 401/4 186/4 آموزج محلی**
 410/4 411/1 403/4 611/4 پیشگیرانهاقدامات*

 خلاصه مشاهده

 C( :64) 066/4 496/4 116/14 444/4مشیاف: 

 احتمال ورود

 984 تعداد مشاهده

 648/1 میانگین احتمال ورود

 186/4 انحراا رگرسیون

 درصد 1داری در سطت درصد؛   **معنی 1سطت داری در * معنی

 1044تحشیق،  هاییافته: مخبع
 

مستعد  یکوهستان یدر روسااتاهاوقوع ساایل در برابر  یفرد یکننده آمادگنییتعکلی های مدل در زمینه عوامل یافته

 شااناختیجامعهوامل ع به ترتیبعامل در ندر گرفته شااده  0دهد که از بین نشااان می شااهرسااتان پلدختر لیساا انیطغ

 (911/4با خطر ) یسااازگارو  (916/4جامعه ) ریتأث، (046/4خانواده ) یاجتماع -یاقتصاااد تیوضااع، (091/4) یفرد

عامل  0نیز شدت و ضعف اثرات هریک از  (0شا ل )در  اند.وقوع سایل داشاتهدر برابر  یفرد یآمادگبیشاتر اثر را بر 

 با خطر یسااازگار بیشااترین اثر و عاملی فرد شااناختیجامعه عامل، عامل 0دهد. از بین این مورد ندر را نشااان می

 مؤثرامل مبتنی بر شناسایی عو داشاته اسات. لذا سؤال دوم پژوه وقوع سایل در برابر  یفرد یآمادگ کمترین اثر را بر

 سخ داده شد.پا شهرستان پلدختر لیس انیمستعد طغ یکوهستان یدر روستاهاوقوع سیل در برابر  یفرد یآمادگ بر

 
 وقوع سیلدر برابر  یفرد یآمادگ بر مؤثرعوامل  شدت و ضعف اثر -0 شکل

 

222018161412108642

4

3

2

1

0

D
at

a

جامعه شناختی فردی
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
تاثیر جامعه
سازگار با خطر

عوامل آمادگی فردی



 اول ۀشمار                                                                   محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               196

 

تعد مس یکوهستان یدر روستاهاافزای  آمادگی در ساطت فردی در مواجهه با وقوع سایل الزامات شاناساایی  یبرا

برای  ی با روستاییان استفاده شد ومصاحبه حضور، از سوم پژوه  سؤالپاساخ به و  شاهرساتان پلدختر لیسا انیطغ

ها از آمار توصیفی )درصد( استفاده شد و مدل رادار اهمیت آمادگی و طبق مصااحبه و اقداماتبررسای اهمیت الزامات 

ی ادگی در سطت فردی آمادیزها نشان داد که اقدامات و الزامات الزامات افزای  آمادگی ترسایم گردید. نتایج مصااحبه

اقدامات اثرگذار بر افزای  آمادگی در ساااطت  عنوانبهتوانند دهد و میقرار می ریتأثتحت را در مواجهه با وقوع سااایل 

ی، توسعه حلم یتوسعه اقتصادهای اکتشاافی نشان داد که به ترتیب . بررسایکنندفردی در مواجهه با وقوع سایل عمل 

 یهاکمکبه روساااتاییان و کشااااورزان،  بهرهکماعتبارخرد  یاعطا، (نترنتیز و ا)آب، برا، گا یمحل هایرسااااختیز

، و اشاتغال غیرکشااورزی روستاها شاتیتنوع مع یهایاساتراتژ  یافزای )مالی، فنی و آموزشای( به کشااورزان، دولت

 ییناساشی به روستاییان، آمادگ  یهاروج آموزجو غیره،  شادهاصالا بذر مشاوم و  ن،ینو یاریآبی مانند کاربرد فناور

ی مرتب  با توساااعه ادارات محل ییکارا ایعمل رد در روساااتاها، افزای   هااآنی و کااربرد آماادگ  یافزا یهااروج

در ترین الزامات افزای  آمادگی در سطت فردی در مواجهه با وقوع سیل ی مهمخدمات دان  و ساوادآموزروساتاها و 

. بررسی درصد الزامات و اقدامات آمادگی در سطت است شهرستان پلدختر لیس انیمساتعد طغ یکوهساتان یروساتاها

 یهارساختیز، %69ی با محل یتوساعه اقتصااد نشاان داد که (1)شا ل فردی در مواجهه با وقوع سایل در مدل رادار 

خانوارها با  شاااتیتنوع مع یهایاساااتراتژ  یافزاو  %11با  های دولتیکمک، %19با  اعطای اعتبارخرد، %16با  یمحل

ترین الزامات و اقدامات مهم برای افزای  آمادگی در سااطت فردی در مواجهه با وقوع ساایل در ندر را برجسااته 14%

هد که دافزای  آمادگی در ساطت فردی در روساتاهای شاهرستان پلدختر نشان می و اقدامات الزاماتگرفتند. بررسای 

یه کم های ضعیف و سرما، زیرسااختیافتگینتوساعهضاعیف بوده )مانند  موردمطالعهکه در منطشه روساتاییان الزامات 

اند. در واقع رفع این کمبودهای محلی را عوامل اثرگذار بر افرای  آمادگی فردی انتخاب کرده عنوانبهروساااتااییان( را 

سااوم  ؤالساااند. با این تفاساایر عاملی مهم در افزای  آمادگی فردی برای مشابله و یا سااازگار با ساایل ذکر کرده عنوانبه

پژوه  مبتنی بر الزامات مهم آمادگی در ساطت فردی در مواجهه با وقوع سایل در روستاهای مستعد خطر وقوع سیل 

 در شهرستان پلدختر پاسخ داده شد.
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 )درصد(آمادگی در سطح فردی در مواجهه با وقوع سیل  افزایشالزامات  -5 شکل

 یبخدجمع-0

، جوامع نیبر اهساااتند. علاوه یعیمعمولاً در معرض خطرات طب یبا جوامع شاااهر ساااهیدر مشا ییجوامع روساااتا

افزای   و یسازهستند که آماده فردمنحصاربهو فرهنگ متنوع و  یکشااورز داتی، تولتیاز ندر م ان، جمع ییروساتا

 یآمادگ زانیم بر مؤثرعوامل شناسایی  کشد.یبه چال  م ییمختلف روساتا یها یمح یرا برا ایبلا یبراآمادگی فردی 

کمک  ییدر جوامع روساااتا ایدر برابر بلا یفرد یآمادگ  یافزا یبرا ریزیبرنامه به بهبودوقوع سااایال در برابر  یفرد

وقوع رابر در ب یفرد یآمادگ زانیم بر مؤثرعوامل مطالعه نیز به بررساای  نیا در د. با توجه به اهمیت این موضااوع،کنیم

 ندکیا شهرستان پلدختر پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مطالعات درمستعد  ی کوهستانیروساتاهاسایل در 

 عنوانبهه جامع ریتأثو  با خطر یسازگار، خانواده یاجتماع -یاقتصااد تیوضاعی، فرد شاناختیجامعهعوامل  در مورد

 ده اساات.انآام شاا ییایمختلف جغراف یهابا شاا ل ییدر جوامع روسااتا ایدر برابر بلا یفرد یآمادگ کنندهعوامل تعیین

آمادگی  و بر اساف الگوی در  مخاطره در ابعاد مختلف انییروساتا یایدر برابر بلا یفرد یآمادگ زانیم بر مؤثرعوامل 

م ان، ه ها نشااان داد کقرار گرفت. بررساای یموردبررساادارد  قرار یرفتار یایجنب  جغراف ریتأثتحت  کهآندر برابر 

 یراب یعوامل مهم آن ریبا خطر، جامعه و تأث یخانواده، سااازگار یاقتصاااد تیضااع، ویفرد یتیجمع -یعوامل اجتماع

، توسعه ندهست یمنابع مختلف یف دارامختل هایصورتبه یی، جوامع روستانیعلاوه بر ا در برابر فاجعه اسات. یآمادگ

ز به همین خاطر مم ن است اثرگذاری این عوامل نی ندوشایروبرو م ایاز بلا یو با انواع مختلف دارند یمتفاوت یاقتصااد

 .استبر روستاها مختلف 
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نتایج موردی این مطالعه در زمینه وضاعیت آمادگی فردی روساتاهای مستعد وقوع سیل در شهرستان پلدختر نشان 

کننده نییعتو مخاطره سیل بود. نتایج تحشیق در مورد عوامل و متغیرهای  ایدر برابر بلا یفرد یآمادگ نییساطت پادهنده 

یت، ی ساه متغیر جنسفرد شاناختیجامعهز بین متغیرهای عامل وقوع سایل نشاان داد که ادر برابر  یفرد یآمادگ زانیم

 -یاقتصاد تیوضع های عاملاند. از بین متغیرشاغل و سلامت فردی بیشترین ارتباط و اثر را میزان آمادگی فردی داشته

بیشاااترین ی خانواده فرد و تعداد اعضاااای خانواده کشااااورز نیاندازه زم ،خانواده، متغیرهای درآمد خانواده یاجتماع

های یرنشان داد که از بین متغ با خطر یسازگار. بررسی عامل اندداشاتهاثرگذاری را بر آمادگی فرد برای مواجه با سایل 

ین و در ب مشابله با حوادث یهامهارتآمادگی و  ناتیتمرو  تآرباه قبلی مشاابله با مخاطره این عاامال، متغیر داشاااتن

مادگی بر افزای  آ مؤثرترین متغیرهای رساااانی و آموزج آمادگی محلی مهماطلاع ریمتغدو  جامعه ریتأثمتغیرهای عامل 

 یوسااتاهادر روقوع ساایل در برابر  یفرد یکننده آمادگنییعوامل تعهای مدل در زمینه عوامل کلی باشااند. یافتهفرد می

یب در گرفته شااده به ترتدهد که از بین چهار عامل در ننشااان می شااهرسااتان پلدختر لیساا انیمسااتعد طغ یکوهسااتان

ثر را بر بیشترین ا با خطر یسازگارو  جامعه ریتأث، خانواده یاجتماع -یاقتصااد تیوضاعی، فرد شاناختیجامعهعوامل 

با  یازگارساا ی بیشااترین اثر و عاملفرد شااناختیجامعه اند. در این بین عاملوقوع ساایل داشااتهدر برابر  یفرد یآمادگ

در  افزای  آمادگیالزامات ها در زمینه وقوع سااایل داشاااته اسااات. یافتهدر برابر  یفرد یآمادگ کمترین اثر را بر خطر

ق از طری شااهرسااتان پلدختر لیساا انیمسااتعد طغ یکوهسااتان یدر روسااتاهاسااطت فردی در مواجهه با وقوع ساایل 

های کمک، تبارخرداعطای اعی، محل یهارساااختیزی، محل یتوسااعه اقتصاااد ها با کشاااورزان نشااان داد کهمصاااحبه

ترین الزامات و اقدامات مهم برای افزای  آمادگی در خانوارها برجسااته شااتیتنوع مع یهایاسااتراتژ  یافزاو  دولتی

باشند که لازم است برای افزای  آمادگی به این اقدامات ساطت فردی در مواجهه با وقوع سایل در شهرستان پلدختر می

 عوامل ریسا ریبالشوه تحت تأث طوربهمم ن اسات  ایدر برابر بلا یفرد یآمادگفزای  و الزامات توجه جدی شاود. البته ا

 حالنیباا .در سطت جامعه ایبلا یبرا یآمادگ یزیرمانند برنامه؛ ردیقرار گنیز  مطالعه پوشا  داده نشاده است نیکه در ا

 رب مؤثرعوامل شااناسااایی  خطر، وی نساابت به و نگرج عموم یآگاهمخاطره،  ادرا توان گفت که می یطورکلبهو 

و  راتمخاط تیریمد برای کاه  خطر فاجعه و تلاج باعث تواندمی لیس انیمستعد طغ یدر روساتاهافردی  یآمادگ

در   قیاز طر در برابر فاجعه افراد یمادگدر  آ .ی و اجتماعی شاااودخساااارات اقتصااااد کاه  و ریوممرگکاه  

، رانگیباز یک از ذینفعان و هر واکن  چراکه دهد.میقرار  ریرا تحت تأثتوساااعه جوامع  میمساااتشریغ طورباهخطر، 

نوط به م ی نسبت به مخاطرهبومریو غ یبوم یاه، گروهی، جوامع محلزانیر، برنامهرانی، مدمتخصاصاین، دولتیمشامات 

 انآام شده توس  هر یهایابیارز و خطر ادرا . در واقع انداسات که در معرض آن قرار گرفته یدیتهدخطر و  ریتفسا

ند. کبرای مشابله با مخاطرات تشاااویق و ترغیب می اقدامات نیترمناسااابو اساااتفااده از  نییتع یبرا، وی را گریبااز

ی روسااتاییان، میزان ریپذبیکاه  آساا یبرا یعلم یسااازگار همچنین کاه  اثرات وقوع ساایل، ارائه راه ارهای
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 دهد و از این را افزای  ییدر جوامع روساااتا ایدر برابر بلابر آمادگی  مؤثرآمادگی خانوارها در سااطت فردی و عوامل 

 توسعه روستایی را فراهم نمود. تاًینهاروستایی و  زیستمحی طریق امنیت غذایی، امنیت مالی، حفظ 

سااایل و افزای  میزان آمادگی  ازجملهکاه  اثرات مخاطرات طبیعی و  برای پژوه ، این هاییافته در رابطاه با

 شود:می پیشنهاد زیر ردی روستاییان ن اتف

الف( اولین راه ار برای افزای  آمادگی جوامع روسااتایی، شااناسااایی عوامل اثرگذار بر افزای  آمادگی در مواجهه 

 هچراک، که بر اسااف این عوامل راه ارهای متناسب برای افزای  آمادگی در هر  منطشه ارائه گردد. اساتبا مخاطرات 

 تیریمد برای تواناد در کااه  خطر فاجعه و تلاجیمنسااابات باه آن  یو نگرج عموم یآگااه و مخااطره ادرا 

 دهد؛قرار  ریرا تحت تأثتوسعه جوامع  میمستشریغ طوربهدر  خطر،  قیاز طرو  مخاطرات

 بیمه ب( حمایت از کشااورزان و ارائه خدماتی مثل دادن یارانه مخصاود کشاورزی، دادن وام و اعتبارات مالی و

رایگاان محصاااولاات کشااااورزی برای کااه  اثرات منفی مخاطرات اقلیمی و افزای  میزان آمادگی کشااااورزان با 

 ؛استمخاطرات اقلیمی لازم و ضروری 

و  ییآب و هوا راتییروند تغ یعلم یابیارز یرا برای محل ینمتخصااصااکارشااناسااان و  دیبا یمحل یهادولتج( 

را اسااتخدام و و کولا   ی، خشاا سااالآساااساایل یهامانند طوفان ندهیآدر  مخاطرهشاادت  یاحتمال ییشااناسااا برای

 دهی کنند؛سازمان

سااه  یشااب ه ارتباط کافزای  آمادگی جوامع در برابر مخاطره ساایل لازم اساات ی یراهبردها مؤثر یاجرا یبراد( 

 و نیعمدتاً مسئول تدو یمحل یها، دولتانیم نیشود. در ا آادیو کشااورزان ا هاتعاونی، یمحل یهااز دولت یساطح

ئول عمدتاً مس یهایهستند، تعاون های سازگاریروج دیو انواع جد شارفتهیپ یآورفن ی، معرفهااساتیندارت بر سا

و  یکشااورزان عمدتاً مسئول اجرا کهیدرحالکشااورزان هساتند،  یبرا یابیو اطلاعات بازار یارائه خدمات آموزج فن

 هستند؛های افزای  آمادگی روج  یآزما

 ژهیوهبات طبیعی و مخاطر کاه برای  و تشویق خانوارهای روستایی به بیمه حوادثوانمندساازی روانی تارتشا ه( 

ی ی دیگر یز ن محصولی )کشاورزی(به اقتصاد تک هاآناقتصاادی از طریق کاه  وابساتگی  تشویت توانمندیسایل و 

 ؛است پذیری معیشتی کشاورزانآسیبکاه  از راه ارهای 

 یمهندسااری( و اقدامات غهااحداث مساایل ،بندهاساادها، ایآاد )مانند  یاقدامات مهندسااو انآام  کارگیریی( به

 ای مهم برای افزای  میزان آمادگیهکاراز راه (لیساا مهیو ب لابیساا یبردارنششااه یها، برنامهبندی ساایلابمنطشه)مانند 

 ؛ استسیل  جوامع روستایی و کاه  خسارات و تلفات ناشی از وقوع

نه های  این پژوه   در زمیمشایسااه نتایج به دساات آمده از این پژوه   با مطالعات پیشااین حاکی اساات که یافته

 یاجتماع -یاقتصاد تیوضع( در زمینه اثرات 6411) و متار  هافمنی با نتایج مطالعه فرد شاناختیجامعه عاملاثرات 

(، در 6461( و ژئوا و هم اران )6461(، گوا و هم اران )6416بی آرنولد و هم اران )و باا نتاایج مطاالعه آپل خاانواده
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در  تاًینها( و 6461( و تیت و و هم اران )6464و هم اران ) ماروتابا نتایج مطالعه  با خطر یساااازگارزمینه اثرات عامل 

 نمایند.ه و نتایج این تحشیشات را تأیید می( همسو بود6416با نتایج مطالعه ویلسون ) جامعه بر فرد ریتأثزمینه اثرات 
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