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مقدمه

 یها بیآس و است همراهو اشتغال  تیفعال زکو مرا یستیز اناتکام مردم، درآمد منابع بیبا تخر همواره یعیطب سوانح
در  یدیتول یهاتیفعال غلبا ،ییروستا جوامع در (.2001 ،یودمانی)دارد  دنبال هب را یمتعدد یکیزیو ف یاقتصاد ،یاجتماع

 یبرا. دنمتعدد قرار دار یها بیو آس خطرهادرمعرض  زانیم مانهبه روستاها نیا ن،یبنابرا ؛ردیگ یصورت م یعیطب طیمح
 ،یعیوقوع سوانح طب از بعدو  نیحقبل،  یهاتیفعال مجموعه شامل یعیطب سوانح تیریمد ،آن آثار اهشکمقابله با خطر و 

 اهشک واز وقوع  شیپ( یها ی)استراتژ یراهبردها و هااقدام ،نایم نیدر ا .دریگیم انجام یریپذ بیآس و آثار اهشک یبرا

سوانح  با مقابله یبرا امروزهاست. هرچند  تیدر اولو یریپذ بیآس اهشک و یآمادگ ،یریشگیپ یبرا ،یعیطب سوانح خطر
از گذشته  یمتعدد یاهماقدا ،است همطرح شد یاریبس یعلم و متنوع یراهبردهافنون و  آن، یریپذ بیآس اهشک و یعیطب
 ،سوانح تیریمد ةنیدر زم یدیجد ردکیرو ،داریپا ةتوسع یراستا در. است انجام درحال ییو روستا یجوامع بوم در ،نونکتا
 یهر منطقه برا یبوم اتیتجرب و دانش از استفاده بر هک است شدهمطرح  یریپذ بیآس اهشکو  سوانح خطر اهشک

 ییاههتجرب به ،یعیبرخورد با انواع سوانح طب در و خیتار طول در ،هر منطقه یبوم نانکسادارد.  دیکتأ سوانح داریپا تیریمد
کاهش  یبوم دانش. اندگرفته ارکبه یطیمح یخطرها دربرابر شانیزندگ طیحفاظت خود و مح یبرا را آن و اند افتهیدست 

کسب کرده  خطرو مقابله با  هالکمش با برخورد در یمحل ةاست که جامع ییهایو آگاه هاهتجربمجموعه شامل ،خطر سوانح
دانش  یها از تفاوت یعضب. استمورد توجه  عتیبا طب ییهمسو لیدلبه یدانش بوم ،داریپا ةتوسع دگاهید از نیهمچناست. 

 ینیو بر اطالعات ع بدای یم توسعه ژهیو طیمح در افتهیبسط یها وهیش قیاز طر یدانش بوم .1: از ندا عبارت نیو نو یبوم
 رتبطرمیغ یرونیاغلب متأثر از منابع ب ،یعلم دانش هکیحالدر ؛دریگ یماز درون جامعه سرچشمه  یدانش بوم .2 ؛است یکمت

اما  ،با هدف حفظ، انتشار و اعتبار مستند شده است یدانش علم .3 ؛(417: 1995 گاروال،ااست ) یمحل طیمح ایبا فرهنگ 
 نیا هب یدانش بوم یجمع تیکمال. 4 ؛است ردهک دنبالرا  یمحل یژگیمنتشر شده و و یشفاه صورتهب شتریب یدانش بوم

 یخاص ةجامعدر  ایاست  نااغلب در دست متخصص ،یعلم دانش هکیدرحال ؛است ندهکپرا جوامع تمام در هکمعناست 
و  یشاورزک ةنیاز جمله در زم ،شتیمع نةیزم در را قیعم اطالعات و است اتیمعموالً با جزئ یبوم دانش. است زکمتمر

 یها تیگام از واقع کیاست و  زکمتمر یانتزاع یها دهیاغلب بر ا یعلم دانش اما ،ردیگ یدربرم یکپزش یها مراقبت ،کخا
 و دکر قیتلف نینو دانش با توان یم را دانش نیا دنده ینشان م هاپژوهش ،مجموعدر (.422: دورتر است )همان ینیع

و  یو فرهنگ یعیطب طیاز مح یتر املک کادرا» ،یو علم یدانش بوم به همزمان توجه ،یطرف از. داآن را ارتقا د یاهریتأث
 مانند یعیطب سوانح عاانو بروز طیشرا ،ییایجغراف  ژةیو تیموقع لیدلبه ،رانیا در. ندکیم فراهم «داریپا توسعة یها لیپتانس
و  یعیطب طیمح با ارتباط لیدلبه شورک ییروستا جوامع هکیدرحال ؛سقوط بهمن وجود دارد و زلزله ل،یس ،یسالکخش

خطر  درمعرضرودخانه و  نارکهزار روستا در  12 یریقرارگ ،مثال یبرا ،نامناسب یها تیموقع در روستاها ثرکا یریقرارگ
 (رستم)بخش خورش مورد مطالعه ةمنطق(. 15: 1384 رزاد،ی)ش دندار یعیدرمقابل سوانح طب ینییپا اریبس یمنیا بیضر ،لیس
 خورش بخش. دهدیم رخمنطقه  ییایجغراف تیموقع لیدل هب لهئمس نیا. متعدد است یعیطب یخطرهاوقوع  شاهد یگاه زین

 در یساخت نیزم نظر از نیهمچن .دارد خبندانیسرد و  یها زمستان و استواقع شده  ریسردس ةدر منطق یمیاز نظر اقل رستم
 استان میاقل یبند پهنه ةنقش براساس .کرده است یعیطب یخطرها وقوعرا مستعد  آنکه  شده واقعمرتفع و فعال  یا منطقه

 ةدیپد ،منطقه در نیهمچن. (1386 ،ی)همت است دیشد تا فیخف ةاز درج کخشمهین میاقل یمورد مطالعه دارا ةمنطق ل،یاردب

 ناتوان البدک رآن ب یرگذاریتأثو  یعیطب حوادث عوقو رارکت. افتدیم اتفاق سال امیاز ا یعضدر ب ها رودخانه انیغط و لیس
را  هاآن نکمم حد تا و ردکآن مقابله  آثارو  امدهایپ با بتوان هک طلبد یرا م ییارهاکراه اتخاذ ،ییروستا یهاونتگاهکس
 یهاتیو در فعال یو اقتصاد یاجتماع ،یعیطب یخطرهادر برخورد با  ،خیتار طول در رانیا ییروستا جوامع. داد اهشک
 مورد منطقةاند. در  برده ارکبهرا  یمختلف یها روش و ها وهیش رمترقبه،یغ یخطرها اهشک منظوربه ،یدیو تول یشاورزک

 ،گرید یسو از طیبه مح یو وابستگ یشاورزکغالب  تیفعال و سوکیمنطقه از  یطیو مح یمیاقل یهایژگیو زین مطالعه
 ةمقال ،اساسنیرهنمون ساخته است. برا خطرها نیابا  یستیو همز یسازگار یبرا یبوم یها وهیش به استفاده از مردم را

بخش  یروستاها در نینو دانش همراه هبرا  یعیطب یها مخاطره آثارو کاهش  یریپذ بیآس کاهش یبوم دانش ،حاضر



 729 ...در کاهش نیو نو یدو دانش بوم یتفاوت اثربخش نییمطالعة تع

 

کاهش خطر  نیو نو یدانش بوم یاثربخش زانیم که است پرسش نیبه ا ییپاسخگو دنبال هبو  دنکیم مطالعه رستمخورش

 چگونه است؟ یعیطب یها مخاطرهدر برابر  یریپذ بیآسکاهش  یبرا منطقه در سوانح
 

ینظریمبان

ایبالتیریومدیعیطبیایبال

 ةر درجداز پژوهشگران و  یعضب .است هشد مطالعه متعدد یهادگاهیدبا  و مختلف پژوهشگرانتوسط  یعیسوانح طب ةدیپد
اختالل  و جامعه نرمال عملکرددر  انحراف(، 1993 الکساندر،) یاجتماع یگسستگو  ینظم یب عامل ار ایبال دانان،یاول جغراف

 یظاهر/ یرونیمفهوم ب ،فیتعار نیا(. 80: 1994 تامپسون، و پرز؛ 8: 2004 ،زنریو) نداهکرد فیتعر یزندگ جیرا یالگوها در

 ومعل پژوهشگران مانند یگروه. افتد یمجامعه اتفاق  رونیاز ب و یکیزیعوامل ف قیاز طر هک دهد یم نشان را سانحهاز 
 (54: 1999 و،ا یریپرف)است  هسانح یدرون مفهوم انگریب دگاهید نیا. نندکیم یبررس یاجتماعبعد  ازرا  سوانح زین یاجتماع

(. 1992 ،یکوآرانتل) شود یم جامعه یریپذبیش آسیا افزای خطر جادیا موجبکه  داندیم یاجتماع یندهایفرا ةجینت را آن هک
 زنر،یودر هر جامعه است ) یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یندهایافر و خطر بیترک امدیپ ،یعیطب یایبال ،دگاهید نیا از

 .ایبال=  تیریمد یبرا یتواننا)مخاطره( +  واقعه: از است عبارت و( 2005 ،گرانیدو  یکی؛ بل2001 ،گارتنر سلکیوا؛ 2003
ه کنیبال اشاره دارد به ا کی(. وجود 25: 2007 کاپوال،) استعلت خسارت  یبرا یلیمخاطره فقط پتانس ،فیتعر نیابراساس 

 یبرارا جامعه  ییتوانا ه،صورت مخاطرنیادر .شود یمر یپذ بیآن خطر آس دربرابر زینه جامعه کفتد، بلا یمخطر اتفاق  تنهانه
ت واقعه در ارتباط است و انواع یریمد یجامعه برا یتوانناا بال با یخطر  ،گریعبارت د هب .ندکش ینش به خطر درهم مکوا

 نیاول ،سوانحاز مفهوم  فیتعر نیا. (11: 2008 ول، بومد )گذاریمر یتأث آن ا شدت وقوعیرار کت بر ،نش انسانکاز وا یمتعدد
 ،هرحالبه. استخطر سوانح  اهشک یبراجامعه  ییتوانا عنوان هب ،یبوم دانش نگهداشت ارزش و تیفهم اهم یبرا گام

 دچار یطیو مح یاجتماع ،یاقتصادمختلف  ابعاددر  را یعاد یزندگ و استجوامع  یرو شیپ لئاز جمله مسا یعیسوانح طب
و  یریشگیپ یبرا ییهااقدام شاملو  یزیر برنامه از پارچهکیمداوم و  ،یچندبخش یندیافر ،سوانح تیریمد. ندکیم بحران

 قبل ةمرحل به ،سوانح خطر اهشک. (108: 2002 آلکانتارا،) است یبازسازو  نشکدربرابر خطر، وا یآمادگ ،سانحهاثر  اهشک
 نیاآنجاکه  از. دریگیم انجامسوانح  آثار اهشک منظور هب هک دارد اشاره آن قبل از ةمرحل یها تیفعال ای هسانح وقوع از

 .است یعیطب یایبال تیریمد عبارت از تر   خاص ،است در مقابله با سوانح یو آمادگ خطر اهشک یمعنابه ،عبارت
 
1سوانحخطراهشکگاهیجاوسوانحتیریمددررییتغدرحالیردهاکیرو

 سوانح تیریمد ةنیدر زم ییهارییتغ -است آمده زین باالدر  هک -هسانح فیتعر یدیلک میمفاه در رییبا تغ ،ریاخ یها دهه در
 بحثقابل جامعه تکمشار و مداخله و خطر تیریمد مراحل ،یریپذ بیآسخطر و  بریمبتن بعد سهاز  هکصورت گرفت  زین

 .است

و  نشکمراحل وا یبرا یبر آمادگ سوانح تیریمد ،یادیمدت ز یبرا: سوانحوقوع  یها تیفعال بر زکتمر ،اول انتقال
 تیریمد یها سازمان و جوامع ها، دولت ستم،یب قرن خراوا در سوانح رارکت و شدت(. 8: 2007 کاپوال،) داشت زکتمر یبازساز
 بر زکتمر یبرا ملل قیرا با هدف تشو 1990 ةده ،بهتر سوق داد. سازمان ملل یردهاکیرو یجووجست یسوبهرا  سوانح
 (.7: 2004 ملل، سازمان) ردک ینامگذار سوانحخطر  اهشک یالملل نیب ةده ،یالملل نیبو  یملخطر  اهشک یها تالش

 رارکت اهشک .1: شد مطرحخطر سوانح  اهشک یبرا وهیدو ش ،دوره نیا در: یریپذ بیآس ردکیرو بر زکتمر ،دوم انتقال
 اهشک قیطر از خطر اهشک یعنی ،یریپذ بیآس اهشک .2(؛ عتیطب نترلک)کاهش داد  را خطرهاتعداد  دیبا یعنی ،خطر

بال خواهد بود که  یدرصورت همخاطر دگاه،ید نیا از رایز ؛ردیگ صورتجامعه  یآور تاب شیافزا ای ها مخاطره از یریپذ بیآس
 (.2002 بورتن، و آلست ون) ندکجوامع را مختل  نشکوا یها تیظرف
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 یردهاکیرو ر،یاخ ةدو ده در ژهیو به مروربه» (83 -82: 2006) آلن ةدیعق به: 1محوراجتماع سوانح تیریمدسوم،  انتقال

 محوراجتماع ردکیرو ،سوکی ازشد.  دیتأک محوراجتماع تیریمد برو  شدند گذاشته نارک محوریفناور اراتکابت و نییپا به باال
 .«اندافتهیگسترش  د،ندار زکتمر یعیبه سوانح طب یریپذ بیآس یا شهیر علل بر هک انهریشگیپ یردهاکیرو ،گرید یسوو از 
 رایز ؛استدرون جامعه  نفساعتمادبه جادیو ا یریپذ بیآس اهشکتوسعه،  یبرا یراهکار ،محوراجتماع یها برنامه یاجرا

 (.90: 1999 ،یماسکر) دارند نقش شتریبخود  تیموقعکنترل  ردمردم 
 
سوانحخطراهشکدریبومدانشگاهیجا

 ریسا با سهیمقا درکه  بود 1970 دهة از ،سوانح اهشک و ها مخاطره تیریمد در بحث یبوم دانشو توجه به  ارک شروع
 یاه همخاطر به نشکدر وا یمحل یطیمح دانش ارتباطرفت.  شیپ آهسته اریبس ،ستیزطیمح و یشاورزک مانند ،مباحث

 فرادا و هاگروه نشکوا یو چگونگ ها مخاطره یهایژگیروابط و یبررس با 1975در سال  2دایوا یسو از بارنینخست ،یعیطب
از  یمورد ییهاهمطالع هک شدند منتشر 1970 دهةاواخر  در زین یگریمتعدد د یهاپژوهش(. 15: 2007 هلن،) شد مطرح

 یقایفرآنو،  ةنیگ ،قایپرو، ساحل و شرق افر مانند یطقمنا در خبندان،یو  یو سرمازدگ یسالکخش ،زلزلهانسان به  نشکوا
 و ها استیس در و شد ارکشآ یمحدود یعلم اتیدر ادب یدانش بوم یها ارزش ،21. با شروع قرن دندبوو هند  یجنوب

 به توجه لیدل هب ،ریاخ یها دههدر  یبوم دانش به شتریب توجه. افتی انعکاس سوانحخطر  اهشک یها سازمان یها وهیش
 از شدهداشته نگه دانش یریکارگ هاز ب ،کردیرو نیا. استدر بحث کاهش خطر سوانح  «محوراجتماع خطر تیریمد» کردیرو

. ندکیم تیحماجوامع مستعد خطر  یریپذ بیآس اهشک و یآمادگ یراهبردها در ایبالمتأثر از وقوع  ،یمحل جوامع یسو
در  و آورند دستبهرا از سوانح گذشته  یادیز یها تجربه ،نندک کرا در خود رامونیپ طیمح توانستند یاز جوامع بوم یاریبس

 .(3: 2007 کنز،ید) نندک یگذار هیسرما شان یزندگ محل
مردم  دگاهید .2، شان یط زندگیمح دربارةدگاه مردم ید .1 سه راه درک شود: نیاز ا دیکاهش خطر سوانح با یبوم دانش

 یهامقابله با چالش یبرا مطلوب طور هب منابع نیا از هک یاجتماعو  یاقتصاد ،یفن یها وهیش .3و  شان یعیطب منابعدربارة 
بهها دهه و گاه قرن نیخطا در طول چند و ونند آزمیفرا از هک یبا استفاده از دانش یبوم نانکسا. دکنیاستفاده م یطیمح

 یراهبردها ،طیحم با یهماهنگدر  و اند ردهک سبک ستیزطیهماهنگ با مح یزندگ یرا برا ییارهاکراه ند،اهدست آورد
و  یاجتماع یها وهیش ای یوراشکل فنبه یگاه راهبردها نیا .رندیگیم ارک هب یطیمح یهارییبا تغ یستیهمز یبرا راالزم 
؛ 2004)بنک آف،  شودیم انیاز باورها و آداب و رسوم نما یبخش عنوان هاعتقادات ب صورت به یو گاه است یاقتصاد

 توان یم سوانحخطر  اهشک یبرا یدرمورد ارزش دانش بوم ،یلکطور هب. (388: 2004گرگور،  مک؛ 2005 ت،یو دا ندنیورل

 در گریبه جوامع د ،جامعه کی   خاص سوانحخطر  اهشک یبوم یهاراهبردو  ها وهیش .1به چهار نکته اشاره کرد: 
در  ینقش رهبر یفایا یرا برا افراد و کند یم تیتقو راجوامع  تکمشار ،یدانش بوم .2 ند؛کیم کمکمشابه  یها تیموقع

  ؛است مؤثر سوانحخطر  اهشک ةپروژ بهتر یاجرا رب ،یموجود در دانش بوم اطالعات .3 ؛دساز یمتوانمند  بحران مواقع
 اهشک آموزش یبرا را یموفق مدل -است یررسمیغ یآموزش یابزارها قیطر از هک -یبوم انشدانتقال  و انتشار ةنحو .4

 (.57: 2007 ول، بوم) دهد یم ارائه سوانحخطر 
 

سوانحخطراهشکونینودانش

 نیزم یاربرک یهاطرح ای یاجتماع توسعةجامع  یهاطرح از توان یم را هاآن از وقوع یریشگیپ ای سوانح اثر اهشک مروزها
اهداف و مقاصد مورد نظر جامعه درج شده است.  ،ها استیس نده،یآ ةتوسع و رشد تیمحل و وضع ،هاطرح نیا در. ردکآغاز 
 اهشک یبرا ییو استانداردها ها استیس یریارگک هب و زیخ حادثه مناطق انگریب دیبا نیزم یاربرک یهاجامع و طرح یها طرح

 شرح هب سوانح خطر اهشک یراب ها کینکو ت ها راهبرد انواع. باشد مناطق نیا در یریپذ بیآس اهشکو  وسازساخت نترلکو 

 .است 1جدول 

                                                                                                                                               
1. Community-Based Disaster management (CBDM) 

2. Vayda 
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سوانحخطراهشکنینویهاکینکتوهاراهبردازیعضب.1جدول
وفانتلغزشنیزملرزهنیزملیسراهبرد

 نیزمیکاربرطرح
 + + + + خدمات عرضة ینواح

 + + + + مناطق حادثه ییشناسا
یبندمنطقه
 + + + + دهید حادثه محل ندکریبند منطقه

 + + + + حادثه اثر اهشکو  یریشگیپ ردکعمل یاستانداردها
 یامنطقهمقرراتوضع
 + + + + حادثه اعالم
 + + + + خطر منطقة صیتخص

 0 + + 0 کخا تیوضع سنجش
 یساختمانمقرراتوضع

 + - - + وسازساخت یسازمقاومبه  ازین
 + + + + دربرابر باد یسازمقاومبه  ازین

یهمگانالتیتسهیهاطرحیاجرا
 + + + + التیتسه یسنجانکما

 + + + + بهبود توسعه یها برنامه یاجرا
 نیزمیداریخروتملک

 + + + + زیخحادثهباز در مناطق  یفضا جادیا
 + + + + وسازساخت توسعة یهاداستاندار و اصول انتقال
منبع (0)اثری(،ب-)یمنفاثر)+(،مثبتاثر؛1991:214وهواتمر،کدراب:



سوانحخطراهشکویبومدانش

 میتقسقابل یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یچهار گروه فن به ،سوانح خطر اهشک یدانش بوم ن،یشیپ یهاپژوهش براساس
جلب  شتریب رامتخصصان توسعه  نظر که شودیم مشاهدهشتر یب یبوم یها یفناورخطر،  اهشک یبوم دانش نیب از. است

 :اندیبند طبقهقابل ریز صورت به یلکطور هب ،سوانح خطر اهشک یبوم یها کینکت. است شده مستند و ردهک
 با هکوجود دارد  یاریبس یها نمونه. شود یم مشاهدهمناطق جهان  ةهمدر  یبوم دانش از حوزه نیامسکن:  یاورفن
اطالعات  ها،نمونه نیا. اند داده لکرا ش یمتفاوت یسنت یمعمار و اند شده ساختهمنطقه  یطیمح طیشرا به توجه

 یبرا یمعمار یبوم دانش گسترة. ندکنیم فراهم مختلف یخطرهاها با  ساختمان یسازگار ةنحو نةیدر زم یارزشمند

 یها در جنبه یانکو در سطح م ساختمانو نقشة  مصالحساختمان شامل نوع  یظاهر لکشدر  مخاطره، آثار اهشک
هند و  1وساز براساس بامبو در آسامساخت .(295 -294 :2002 ،یگوآسیج) است ییشناساقابل یمورفولوژ و یابی انکم

 زیخ زلزله ةدر منطق یبوم یمعمار یها کیتکناز  ییها نمونه ،هند 2یچامول منطقة یدر روستاها یسنگ بستر بر وسازساخت
 .(2005 وتال،یرا) هستند ایآس شرقجنوب

لغزش نیا زمیل یزلزله، س مانندمستعد خطر  یهاشامل اجتناب از مکان ،یاراض یاربرک یهاراهبرد: یاراض یاربرک حوزة
 و دار بیل در مناطق شیش و سیفرسا نترلکاز سال،  یخاص یهااز اماکن خطرناک در زمان یدور و وسازهنگام ساخت

 .ستها شکزه شیاز فرسا یریجلوگ و ها دامنه در ثبات جادیا یها روش
 مقاوم یهااهان و دانهیخاک و گ یبندت و طبقهیفیک شامل ،نیزم تیریمد ةحوز یبوم یراهکارها: نیزم تیریمد ةحوز

 یودهاکو  ها شک آفت اهان،یگ از حفاظت برداشت، یها و زمان مناسب براوهیش ل،یو س یسالکخش مانند ها مخاطرهبه 
 .دردسترس است یمحل

 هکآب در مناطق مختلف وجود دارد  یآورجمع ةنیدر زم یخوب یسنت یها ستمیس: آب تیریو مد یآور جمع ةحوز
 یمحل یها یفناوربا استفاده از  ،صرفه و مناسببهمقرون یها کینکت ةدر توسع یجوامع محل ینبوغ و نوآور ةدهند نشان

 :از ندا عبارت یسالکمقابله با خش یبرا یبوم یاهاز اقدام یعضب(. 1996 اگاروال،) است یسالکمقابله با خش یدردسترس برا

                                                                                                                                               
1. Assam 

2. Chamoli 
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مقاوم به  یهاکشت محصول و بذر تر قیعم اشتکرس،  کخا با انهار و ها یجو ردنکاندود ،کوچک یاستخرها احداث

 (.1384 رزاد،ی)ش یخشکسال
 .دارد یپ در زین یمنف جینتا هکبل ست،ین اشتباه تنهانه ،دانش نوع دو نیب یدوگانگ و میتقس دهد یم نشان مذکور مطالب

 فراهم داریپا توسعة یها لیو پتانس یو فرهنگ یعیطب طیاز مح را تر املک یکدر ،یو علم یدانش بوم توجه همزمان به
 .ندک یم

 

پژوهشةنیشیپ

وجود دارد،  یمتعدد یهاپژوهش نهیزم نیدر ا و است یطوالن یبوم دانش تیاهم نةیزمدر  یپژوهش یها تیفعال ةنیشیپ
 یها پژوهش ،نیآن با دانش نو ةسیو مقا یعیطب سوانح از یریپذبیدر کاهش آس یاستفاده از دانش بوم ةنیاما در زم

 .شودیم اشاره گرفته  انجام یهاپژوهشاز  یعضب به نجایا در .استگرفته  صورت یاندک
 یالگو یبه بررس ،«دربرابر زلزله یسنت وسازساخت یهاستمیس رفتار» عنوان با (2000) ین یگ و هان گول پژوهش

 یمدرن زندگ یها خانه در هک یافراد ،شواهد مطابق. تپرداخ هیکتر 1ةمرمر در 1999سال  ةزلزل از هاخسارت ساختمان

 .شدندیم شتهک شتریب ،کردند یم یزندگ یسنت یها کینکت یدارا یهاساختمان در هک یافراد با سهیمقا در ،ردندکیم
 قایآفر یکشورها ییدر جوامع روستا یعیطب یایدر کاهش بال یبوم دانش تیاهمدرمورد  یپژوهش زین (2003) کامارا

 قایآفر یکشورها ییدر جوامع روستا یعیطب یایبال تیریدر مد یبوم دانش از استفادهکه  دیرس جهینت نیا به و دادانجام 
 را لیس و وفانت ،یسالکوقوع خش ،ییوهواآب راتییتغاز  یبا استفاده از شواهد ناش ،نمونه یبرا ؛دارد یقیعم ةشیر
 کهیطوربه. استمحدود  وهواآب یریرپذییتغ ینیبشیپ یبرا یعلم یهاروش از استفاده ،نیهمچن. کنند یم ینیب شیپ

 اعتقاد شتریخود ب یبوم یها وهیبه ش هاآن. نندکیاستفاده م یاز دانش بوم وهوا آب ینیبشیپ یبرا ،یهنوز جوامع محل

 (.1: 2003 کامارا،) دانند یم مؤثرتر را آن و دارند
 2یچامول منطقة یدر روستاها یعیطب یایبال تیریمد یبرا نیو نو یبوم یفن دانش درمورد( 2005) وتالیرا پژوهش

 جادیمدرن و ا یها یفناوربا ورود  ،مورد مطالعه ةکه در منطق دیرس جهینت نیبه ا یو .گرفتهند انجام  یایمالیدر ه
 استفاده با ها خانه ساخت و شد محدود وسازساخت یسنت یها روش ست،یزطیحفاظت از مح یبراقانون منع قطع درختان 

 با طابقم اررفتهکبه یفناور ،بود ردهک رییتغ مصالح نوع فقط هکنیبا ا ،منطقه نیا. در افتیشامل بتن رواج  دیجد مصالح از
 ،ها زلزله نیا در کهیطور هب ؛است ردهکمسئله را روشن  نیا 1999و  1991 یهاسال یها زلزله. نبود منطقه طیشرا
 (.239 -238: 2005 وتال،یرامنطقه وارد نشد ) یبوم یها به خانه یخسارت یول ،شدند بیتخر دیجد یها خانه

 سال ةزلزل در داد نشان زلزله دربرابر عملکردشان و نیدر چ یسنت یهادرمورد ساختمان 3نگیپیژژانگ  پژوهش نیهمچن
نسبت به  یمساعد تیوضع و آوردند تاب زلزله دربرابر شتریب ،چوب با شدهساخته یسنت یها خانه ،نیچ 4انگیدر ل 1996

 (.3: 2006 باخ، النگن)داشتند  دیجد یها خانه
 یاجتماعو  یاقتصاد ،یطیمح ،یفن یها حوزهدر  ییروستا جوامع در شدهنهینهاد یدانش بوم شد، گفته آنچه به توجه با

جامعه دارد و دانش  یآور تاب جادیا و یریپذبیدر کاهش آس ینقش مهم ،آب تیریمدو  یاراض یمسکن، کاربر یشامل فناور
 به توجهبا  ،حاضر پژوهش در. سازد یم نکمم سوانح خطر اهشک یبرا را یاضاف ارزش مذکور یها یژگیبا توجه به و یبوم

کاهش خطر  ةکپارچیابعاد  برحسبطبقات آن  زین و نینو و یبوم دانش اتیادبکاهش خطر سوانح،  اتیادب در مندرج فیتعار
سهم  زانیم سنجش و یعیطب سوانح با مقابله یبرا ییروستا جوامع تیظرف شناخت چارچوب به ،ییسوانح در جوامع روستا

 .شدتوجه  1شکل  مطابقدر کاهش خطر سوانح،  نیو نو یدانش بوم

                                                                                                                                               
1. Marmara 
2. Chamoli 
3. Zhiping 

4. Lijang 
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(پژوهشیمفهوم)مدلییروستاجوامعدرایبالخطرکاهشکپارچةیابعاد.1شکل

 

پژوهشروش

 اهشک نیو نو یبوم ینظام دانش و فناور یاثربخش زانیمشناخت و سنجش  ،مطالعه یلکهدف  ،شد گفته آنچهتوجه به  با
 اهداف قالب در هکمورد مطالعه است  ةمنطق یروستاها در( لیو س یسالکخش خبندان،ی)زلزله، سرما و  یعیسوانح طب آثار

 همنطق یروستاها در یعیطب یخطرها آثار اهشک نیو نو یبوم یها وهیش یآور جمع و شفک. 1 :شود یم انیب ریز یاختصاص
 .یعیطب یخطرها آثار اهشک در دانش دو یاثربخشو  کاربرد زانیم یابیارز .2 و

 پژوهشو  یا تابخانهک اطالعات از روش یآورجمع یو برا است یلیتحل -یفیتوص -یتشافکا ق،یتحق انجام روش

 :است ریز صورتبه. مراحل انجام پژوهش است هشد استفاده یدانیم
منطقه  یعیطب سوانح نیشتریب ،هانمونه از پرسش و اسناد بر هیکبا ت ،درابتدامنطقه:  یعیطب سوانح نیشتریب ییشناسا

 سانحةاز هر  یناش یهاخسارت  منطقه و تعداد نمونه، نو پرسش از مسئوال پژوهش اتیادب به توجه با. ندشد ییشناسا
 دانش دو یاثربخشکاربرد و  زانیمسنجش  یها هیگو عنوان هب شدهمشخص یها معرف/هاخسارت ازمشخص شد و  یعیطب
 .(2)جدول  شد استفاده نیو نو یبوم

 مانند یپژوهش دانش بوم یها کینکاز ت ،منطقه انییروستا یبوم دانش شفک یبرا: نیو نو یبوم دانش شناخت

 شناخت ن،یهمچن باز استفاده شد. ةپرسشنام و مصاحبه ،یخبرگان و آگاهان محل ییشناسا م،یمستق ةمشاهد ،یدانیم شیمایپ
 انجام منطقه نو مسئوال ییباز با خبرگان روستا ةمصاحبه و پرسشنام یها کینکت ،منطقه در استفاده مورد نینو دانش
 آثار اهشک یمنطقه برا انییروستا توسط هکاست  ییها یفناور و اهشامل اقدام ،سوانح آثار اهشک یبوم دانش. گرفت
 نمسئوال دیجد یاهو اقدام یفناورشامل  ،نینو دانش و شود یم گرفته ارک هب منطقه درآن  از یریپذ بیآس و یعیطب سوانح

 .است منطقه در
 نیو نو یبوم یها دانش ،انحهاز هر س یناش یها بیو آس یعیطب سوانح ،باال یها کینکت مجموع از: لیتحل و هیتجز

دو دانش  یاثربخش وکاربرد  زانیم یابیارز مرجع عنوان به و شد یآور سوانح جمع آثار اهشک یبرا روستاها در اررفتهک هب
 .شد گرفته درنظرنمونه  دگاهیاز د یعیسوانح طب آثار اهشک یبرا نیو نو یبوم

 ت،یجمع تعداد یهایژگیوکه با توجه به  ندا شهرستان خلخال رستم خورشبخش  ییروستا جوامع ،نمونه یروستاها
 .(2)شکل  ندشد انتخاب روستا نهرودخانه و...  یکیدر نزد یریروستا، قرارگ یعموم یمایس ،ییایجغراف یندگکپرا و تیموقع
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نفر  130، 1385 سال ییروستا خانوار 3091 ازاستفاده شد که  کوکران یریگنمونهاز روش  ،نمونه حجم نییتع یراب

 از هدفمند یریگنمونه روش از استفاده با ،نداشتند ییپاسخگو ییتواناو  یمردم روستا دانش بوم ةهم آنجاکه از .آمد دست هب

 یگردآور. ندانتخاب شد یآمار جامعة یراب نفر 90 ،یبوم یهاروش بهآگاه  ییروستا خبرگان و معماران کشاورزان، نیب

 کم، فیط)سه  کرتیل فیبسته در قالب ط یهاپرسش صورتپرسشنامه به کینکت قیاز طر ،یدانیم ةویشبهاطالعات 

 83/0 بیضر هک شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از پرسشنامه ییایپا سنجش یبرا (.2)جدول  گرفت انجام( ادیز و متوسط

 .شد استفاده 1مستقلدو گروه  یبرا T یو آزمون آمار SPSSافزار  از نرم ،اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا. آمد دست هب

 

هاافتهیوبحث

مطالعهموردمنطقةدریعیطبیهامخاطرهازیناشیهابیآس

 خبنددان، یزلزله، سرما و  شامل ،منطقه یزاخسارت یعیطب یها مخاطره ان،ییروستا و نمسئوال از پرسش و اسناد بر هیکت با

و  یطیمح -یالبدک ابعاد در نمسئوال و انییروستا دگاهید از ها مخاطره از کیمهم هر یها خسارت. است لیس و یسالکخش

 .دکر میتقس 2جدول  شرحبه توانیرا م یاقتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
1. Independent-Sample T test 

رستمخورشبخش)مطالعهموردمنطقةوروستاهاموقعیت.2شکل اردبیلاستاندر(
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نمسئوالوشوندهپرسشانییروستادگاهیازدیعیطبیهامخاطرهازکیهرازیناشیهاخسارتنیترمهم.2جدول

خسارت
مخاطره

یاقتصادیالبدک-یطیمح

 زلزله

 هاراه و لهیطو انبار، ،یونکمس منازل شامل وسازهاساختخسارت به  -
 و مراتع یشاورزک نیزم رانش -
 فاضالب و آب ستمیس به خسارت -

 یدام تلفات -
 یو باغ یشاورزک یهامحصولخسارت به  -
 یارکیب و درآمد سطح اهشک -

 خبندانیو  سرما
 ها وارید و سقف شامل هاساختمان به خسارت -

 هاراه شدنلغزندهو  زدنخی -

 آب و فاضالب یها لوله شامل روستا ساتیتأس بیتخر - -

 وریط و هادام شدنتلف -

 وهیم درختان رفتننیازب و هاباغ یسرمازدگ -

 یشاورزک یهامحصولخسارت به  -

 یسالکخش

 ینیرزمیز آب اهشکآب و  مبودک -

 یاهیگ پوشش اهشکو  بیتخر -

 کخا شیفرسا -

 درختان شدنکخش -

 نیزم رطوبت رفتننیازب -

 کخا یزیحاصلخ اهشک -

 هادام وزن اهشک -

 هادام شدنتلف -

در  یو زراع یباغ یهامحصول رفتننیازب و اهشک -
 شتکمراحل 

 لیس

 هاراه بیتخر و منازل شامل وسازهاساختخسارت به  -
 یاهیگ پوشش رفتننیازب -

 یشاورزک نیزم شیفرسا -

 نیزم یگرفتگآب -
 نیدر زم یالوگل شدنجمع -
 کو سقوط خا ییجا هجاب -
 آب یآلودگ شیافزا -

 مرحلةدر هرسه  یشاورزک یهامحصولخسارت به  -
 برداشت و داشت اشت،ک
 یباغ یهامحصولخسارت به  -
 وریط و هامدا شدنتلف -

منبع  نگارندگان:

 
و  یبوم یها کینکت اربردکو  رفتند کاربه سنجش یها هیگو عنوان هب ،از هر سانحه یناش یهاخسارت است رکذ انیشا

 .شد یابیاز همان سانحه ارز یناش خسارات اهشک یبرا نینو
 

 منطقهدریعیطبیهامخاطرهازیریپذبیآساهشکیبرانینوویبومدانش

 ریز شرحبهمنطقه  در لیس و یسالکخش خبندان،یسرما و  زلزله، آثار کاهشو  مقابله یبرا نینو و یبوم یها وهیش جینتا

 .است
 

زلزلهازیریپذبیآساهشکنینوویبومدانش

 راهبردبه چهار  ،از زلزله در منطقه یناش یهاو خسارت یریپذ بیآس اهشک یبرا نیو نو یبوم یها کینکت و دانش
 شامل نینو یها وهیشاست.  میتقسقابل وسازساخت مصالح نوع و نکمس یطراح ،یبند منطقه وساز،و بستر ساخت یابی انکم
 ةگفتبه -شود یم دیکتأآن  برخسارت زلزله  اهشک یبرا امر نمسئوال یسو از زینامروزه  هک -یبند و منطقه یابی انکم

 هشد استفاده ها کینکت نیا از ،زلزله از یناش یها بیآس اهشک یبرا و استدر منطقه رواج داشته  میاز قد ییخبرگان روستا
شکل یبوم یها کینکت به مترکو  شود یم دیتأک نینو یها کینکت بر ،وسازهاساخت امکاستح و یطراح یبرا امروزه .است

 کاربه یآرماتوربند و یبندلتکاس یها وهیش ،دیجد وساز ساخت امکاستح یبرا. شود یتوجه م یطیمح طیشرا براساس گرفته
حدوداً در هر متر از ارتفاع  ،یشک نعل نوع نیا. شود یاستفاده م یشک نعل از نکمسا امکاستح یبرا ،یبوم ةویشدر  اما ،ودریم

 درمواقع و ردیگ یدربرم را واریدورتادور د یالفک صورت به یکشنعل. را دارد یآرماتوربند مکح و شود یم رارکت بارکی ،وارید
 انکام حد تا دیبا است، گل و اهک هکنیا با منازل سقف نیهمچن .شود یم وارهاید ختنیفرور و برداشتنکمانع از تر ،زلزله

 واریاز اتمام د پس هک یشک نعل نیبه آخر ود،ر یم ارک هب سقف در هکرا  ییها چوب یابتدا و انتها ،نیابرعالوه ؛باشد کسب
 شود یم موجب زلزله مواقع در مسئله نیا و نندکیم وصل همبزرگ به یها خیم از استفاده بااست،  گرفتهانجام  وارید یرو
 .(3)جدول  زدیفرونر بارهکیهم جدا نشود و سقف به  از ساختمان یوارهاید
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مطالعهموردمنطقةزلزلهدرآثاراهشکیبراوسازساختنیونویبومیفنیهاوهیش.3جدول

نینویهاکینکتیبومیهاکینکتراهبرد

 مکمح یها نیزمها در  ساختن خانه - یبستر سنگ یرو روستاها نکمسا احداث - و بستر یابی انکم
 خطر مستعد ةمنطق در وساز ساخت نبود - در مناطق مستعد خطر وساز ساخت نبود - یبند منطقه

 نکمس یطراح

 مقاوم یها چوب با هاساختمان یوارهاید یشک نعل -
 (متریسانت 80از  شیساختمان )ب یاصل یوارهاید ادیز ضخامت -
 منازل سقف بودنکوتاهو  کسب -
 سقف یاصل یها چوببه  متصلاز داخل ساختمان  ییهاگاه هیکت اربردنک هب -

 وساز ساخت یها نامه نییآ و نیقوان تیرعا -
 یبند لتکاس -
 هاساختمان یآرماتوربند -

 وساز ساخت مصالح
 هادر سقف ساختمان «آجار» یبوته با نام محل ینوع از استفاده -
 ...و هاساختمان یپ در خام خشت از ردنکن  استفاده -

 آهن آجر، مان،یس مثل دیجد مصالح از استفاده -
 وساز ساخت یبرا بتن و

 ساختمان یدر پ یزیربتن -

منبع نگارندگان:
 

 خبندانیوسرماازیریپذبیآساهشکیبرانینوویبومدانش

روستا،  یمورفولوژ یفن راهبردشامل چهار  و استمتنوع  خبندانیسرما و  آثار اهشک یبرا انییروستا یاربردک یها کینکت
 ةویش به مربوط فقط ،نینو یها کینکت. شودیمو حفاظت دام  یشاورزک یهامحصول حفاظت ن،کو مصالح مس یطراح

 هرسال هک -آن اثر اهشکو  یسازگار یبرا ،انییروستا ةمنطق یریسردس تیموقع لیدل هب. است نکو مصالح مس یطراح
 صورتبه ،نکمسا وساز ساخت ةنحو. نندکیرا اعمال م یتیریمد ییارهاکراه -ندکیم جادیا منطقه نانکسا یرا برا یالتکمش

 اهشک موجب تنهانه ها کینکت نیا .استو...  شده قیعا و دار نکبال صورت بهساختمان  یطراح و میضخ یها وارهیدبا  فشرده
 را یانرژ از نهیبه ةاستفاد و منازل به سرما نفوذ اهشک هکبل شود، یم وساز ساخت به دیشد برف و خبندانیخسارت سرما و 

 .(4)جدول  است داریپا ةتوسع یراستا در هک دارد دنبالبه


مطالعهموردمنطقةدرخبندانیوسرماازیریپذبیوآسآثاراهشکنیونویبومیهاوهیش.4جدول

نینویهاکینکتیبومیهاکینکتراهبرد

 یمورفولوژ
 روستا

 ییروستا نازلم لک یحدود و تا (...و لهیطو ،یانبار)منزل،  نکمسا احداث -
 هم به دهیفشرده و چسب صورت به

- 

و مصالح  یطراح
 نکمس

 منازل وارید ادیز ضخامت -
 دارند قرار ها پنجره و درها هک ییهاقسمت در نکبال ساخت -
 در ساختمان کوچک یچوب یها و درها پنجره ةیتعب -
 گرید یهااتاق نیهال در ب صورت به کوچکاتاق  کی وجود -
 هادام ینگهدار محل و منازل سقف بودنوتاهک -
 گل اهکاز  یا هیمنازل با ال یوارهاید یخارج یها قسمت پوشاندن -

حفاظت از  یبرا شهیش پشم اربردنکبه -
 ساتیها و تأس لوله

  ها پشت بام یرگونیق -
 وارهاید یارکقیعا -

 محصول حفاظت

 زییپا لیاوا در محصول شتک -
 هاباغدرخت در اطراف مزارع و  اشتک/ نکبادش جادیا -
 گل اهکاز  یا هیالبا  نشدهخرمن یهامحصول یرو پوشاندن -
 لونیبا استفاده از نا یفیص یهامحصول یها خزانه یرو پوشاندن -
 یدر برابر سرمازدگ کوچک یها نهال تنةپوشاندن  -
 درختان از یعضب شةیردر اطراف  یدام فضوالت از استفاده -

 کوچک اسیدر مق یا خزانه شتک -
 نهال یبرا ژهیو به

 دام حفاظت
 سرد فصل در هادام یمحل نگهدار یدام فضوالت ردنکنجمع -
 گوسفندان پشم حد از شیب ردنکوتاهکاجتناب از  -

- 

 خزانه دیخر - رتریگرمس یاز روستاها یفیص یهامحصول خزانة دیخر - خزانه ةیته

منبع  نگارندگان:
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یسالکخشازیریپذبیآساهشکیبرانیونویبومدانش

 با را ...و شتک یالگو و نیزم تیریمد آب، هدررفت اهشک آب، ریتبخ اهشک آب، یآور جمع یها راهبرد ،منطقه انییروستا
 پوشش اهشک ،کخا یزیحاصلخ اهشک ش،یفرسا مانند یطیمح یهاخسارت اهشک منظوربه آب ةنیبه تیریمد النک هدف

 .اند برده ارک هب... و یشاورزک یهامحصول مقدار اهشک ،یدام تلفات اهشک شامل یاقتصاد یهاخسارت اهشک و یاهیگ
 و تیریمد یامعنبه ،یسالکخش با یسازگار و مقابله ،منطقه خبرگان و انییروستا یبرا ،دهد یم نشان جدول هکطورهمان
 شوند، درو هامحصول ای شود کشت دیبا نیزم چگونه و زمان چه نکهیا. است دردسترس آب از ،ثرکحدا و نهیبه یبردار بهره

 از یناش یاقتصاد و یطیمح آثار اهشک یبرا ، ...و شود گرفته ارکبه وساز ساخت یبرا یفنون چه شود، زده شخم نیزم چگونه
 .است 5جدول  شرح هب منطقه درمقابله  یبرا ،بآ ةنیبه تیریمد ةنیزم در نینو و یبوم یها کینکت جینتا. است یسالکخش



مطالعهموردمنطقةدریسالکخشآثاراهشکیبومیهاوهیش.5جدول

نینویهاکینکتیبومیهاکینکتراهبرد

 آب یآور جمع
 آب یآور جمع یبرا کوچک یاستخرها احداث -
 مراتع دردام  یبرا ییآبشخورها احداث -
 زیهرک جادیا -

 کوچک ینزمخ و یکخا سد احداث -
 (مزارع شتری)ب کوچک یاستخرها احداث -
 یزداریآبخ -

 اهشک
 آب هدررفت

 یاریآب از بعد درختان اطراف پوشاندن -
 یا وزهک یاریآب از استفاده -
 محصول لحاظ از تیاهممکبه درختان  وهیم درختان وندیپ -
 قیعم ةشیر یدارا اهانیگ کناردر  یفیص یهامحصول یعضب اشتک -
 عصر ایهنگام صبح  یاریآب -
 درختان یها شاخه ردنکهرس -
 هااطراف درختان باغ ینکش سله -
 آب یها یهرز اطراف نهرها و جو یهاعلف بردننیازب -
 آب یها یجو و نهرها میترم -
 ینیرزمیز یهاآب تیتقو -

 درختان( ی)برا یا قطره یاریآب -
 یمانیو س یبتن یها یجو جادیا -
 یاریآب یمزارع برا یشک انالک -

 هاباغ یبرا ژهیو هب آب مناسب میتقس آب میتسه
 آب یبندرهیج -
 گرید مناطق از آب انتقال -

 و نیزم تیریمد
 برداشت یالگو

 هامحصول شتکتنوع  ستمیس از استفاده -
 یسال زراع کی در یو دشت یوهستانک ینواح در شتک -
 زهییبهاره و پا صورت بهمحصول  شتک -
 (اهیس یهاک)خا زیحاصلخ یهانیزم در زهییپا شتک حیترج -

- 

 
سوء اهشک یبرا یخشکسالدر روستا درمواقع  هادام تعداد از استنک -

 علوفه مبودک لیدل هب هیتغذ
- 

منبع نگارندگان:
  

آنازیریپذبیآسولیسآثاراهشکیبرانیونویبومدانش

 ییجا هجاب و سقوط و شیشامل فرسا یطیمح ها،وساز ساخت بیشامل تخر ،یالبدکدر سه بخش  لیاز س یناش یهاخسارت
مهم در  ةرانیشگیپ یاهاقدام از. (2)جدول  است ...و هادام ،یشاورزک یهامحصول رفتننیشامل ازب یو اقتصاد کخا

 در زیدور ن یهازمان از هک است لیس حیصح تیریمد و نترلک الب،یس و لیاز س یناش یها بیآس رساندنحداقلبه یراستا
به لیس ةسانح تیریمد یها وهیش زا ،از آن یناش یهاخسارت و لیآشنا به خطر س یبوم آگاهان. اند شدهگرفته  ارک هب منطقه

 یارهاکراه. نندکرا اعمال  یتیریمد ةویش نیانجام دهند تا بهتر ییاهچه اقدام ،جاکدر  ،چگونه دانند یم و ندباخبر یخوب
 نیا. است مطرح شیفرسا اهشک یبرا یا و ثبات دامنه یبند منطقه آب، انیجر تیریبعد مد سهدر  ،منطقه نیو نو یبوم

 در نیهمچن. دسازیم واردرا  بیحداقل خسارت و آس ،وقوع درصورت و دنک یم یریجلوگ لیاز وقوع س یحدود تا اهاقدام

تابستان  در را یآب مکاثر  و است مؤثر زین ینیرزمیز آب تیآب در پشت سدها و استخرها و تقو یساز رهیذخ و مهار ت،یریمد
 .ندکیم مرنگک
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مطالعهموردمنطقةدرلیازسیناشآثاراهشکیبومیهاوهیش.6جدول

نینویهاکینکتیبومیهاکینکتراهبرد

 انیجر تیریمد
 آب

 بند و استخر احداث
 نیچهکخش یبندها احداث-
 هاراه ریمس در نیچسنگ یوارهاید احداث -
 حاصل از بارش یها البیس پخش اتیعمل -
 شخم قیاز طر یشاورزک یهانیزم دور اریش جادیا -
 بیش سکع یراستادر  دار بیش یهانیزم شخم -

 یانحراف بند و سد احداث -
 بند لیس احداث -
 یجاها به لیس ریمس ردنکمنحرف) لیس ریمس رییتغ -
 (خطر مک
 بیش برخالف هانیزم زدنشخم -

/ یاراض یاربرک
 یبند منطقه

 ریگآب یهادر قسمت ییروستا نکمسا احداث از زیپره -
 مرتدع در  ریگ لیس یها قسمت در دام تجمع و بردن از اجتناب -

 بهار فصل ژهیو به البیسزمان احتمال 

 رود بستر و میحر نییتع -
 ریگلیس مناطق از دور نکمسا احداث -

دامنه و  ثبات
 اهشک

 شیفرسا

 ژهید و بده  نیزمد  یهدا  بیش فاصل حد در درخت و بوته اشتنک -
 هاباغ اطراف

 رودها اطراف در درخت اشتنک -

 هاآن بیاز تخر یریجلوگ یبرا ها جاده در پل احداث -
 ها و دره دار بیش یها در دامنه یاهیگ پوشش جادیا -

منبع  نگارندگان:



هامخاطرهازیریپذبیآساهشکدردانشدویاثربخشزانیمسنجش
همان ،مورد مطالعه یروستاها در یعیطب سوانح از یریپذ بیآس اهشک دردانش  دو یاثربخش و کاربرد زانیم یابیارز یبرا

)جدول  ندشد ییمنطقه شناسا در هک نداز هر مخاطره بود یناش یهاخسارت همان ها شاخص شد، حیتشر زین تر شیپ هکطور
 بعددر دو  و بیکتر گریدکیابعاد با  از کیمربوط به هر یها شاخص ،هر مخاطره یبرا جداگانه طور هب زین آزمون ندیفرا در. (2

 :است ریز شرحبه جینتاشدند.  فیتعر یقتصادو ا یالبدک -یطیمح
 و 6/16 یالبدک -یطیمح بعدآثار زلزله در  اهشک در یدانش بوم یاثربخشو  کاربرد نیانگیم ،زلزله خطر نةیزم در: زلزله

 نیب یجزئ یتفاوتآمد.  دست هب 5/9 یاقتصاد بعدو  1/16 یطیمح بعد در نینودانش  یاثربخش نیانگیمو  8/9 یاقتصاد بعد
 tآزمون  جیاما براساس نتا ،مورد مطالعه وجود دارد یروستاها در زلزله انباریکاهش آثار ز یبرا نیو نو یبوم دانش دو کاربرد

دو دانش در کاهش آثار  یاثربخش و کاربرد زانیم نیب یتفاوت -است 05/0از  ترکه بزرگ -یمستقل و سطح معنادار
 .ندارد وجود مطالعه مورد منطقة یروستاها در زلزله مخاطرة

 یروستاها در نیو نو یدو دانش بوم یو اثربخش یریکارگ هب تیحاصل از وضع یعدد نیانگیم لیتحل: خبندانیو  سرما
 ؛است نینو دانش از شیب ،یدانش بوم یاثربخش و کاربرد زانیم دهد یم نشان یا سهیمقا T آزمونمورد مطالعه براساس 

 4/12 نیو دانش نو 1/9و  1/15 بیترتبه ،یو اقتصاد یالبدک -یطیدر ابعاد مح یدانش بوم یاثربخش نیانگیم کهیطور هب
 تفاوتگفت  توان یم -(Sig=00/0) است 05/0از آلفا  مترک که -آمدهدست هب یمعنادار سطح به توجه با. است 6/6و 

 مورد مطالعه وجود دارد. یروستاها دردو دانش  یاثربخشکاربرد و  زانیدر م یمعنادار
مورد مطالعه براساس  یروستاها در نیو نو یدو دانش بوم یاثربخش و کاربرد زانیم نةیزمدر  جینتا لیتحل: یسالکخش

 نیانگیمتفاوت وجود دارد و  نیو دانش نو یدانش بوم یاثربخش و کاربرد زانیم نیب دهد یمنشان  یا سهیمقا Tآزمون 
 ،نیهمچن. است نیدانش نو یاثربخشو  کاربرد نیانگیاز م شیب ،یاقتصاد و یطیمح ةمؤلف دودر هر یدانش بوم یاثربخش

 .است معنادار تفاوت زین 05/0آلفا  یدر سطح معنادار
 (9/18) یالبدک -یطیمحبعد  دودر هر یدانش بوم یاثربخش نیانگیم ،نمونه دگاهید از زین لیس ةخاطرم نةیزم در: لیس

 (4/10) یاقتصاد(، 5/17) یالبدک -یطیمح ةؤلفم دوهر در نیدانش نو یاثربخش نیانگیم از شیب( 03/11) یاقتصاد و
 و کاربرد زانیدر م یگفت تفاوت معنادار توان یماست،  05/0از آلفا  مترککه  یشده است. با توجه به سطح معنادار یابیارز

 مورد مطالعه وجود دارد. ةمنطق یدو دانش در روستاها یاثربخش
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منطقهییروستاینواحدریعیطبیهامخاطرهازیریپذبیآساهشکدردانشدویاثربخشوکاربردنیانگیم.7جدول


یاثربخشواربردکنیانگیم

یاقتصادیالبدک-یطیمح

 زلزله
 8/9 6/16 یبوم دو دانش ةسیمقا

 5/9 1/16 نینو 

 یسالکخش
 3/15 5/14 یبوم دو دانش ةسیمقا

 2/12 3/11 نینو 

 خبندانیو  سرما
 4/12 1/15 یبوم دو دانش ةسیمقا

 6/6 1/9 نینو 

 لیس
 03/11 9/18 یبوم دو دانش ةسیمقا

 4/10 5/17 نینو 
منبع نگارندگان:

 

ازیریپذبیآساهشکدرنیونویبومدانشدویاثربخشوکاربردةسیمقایبرامستقلTآزمونجینتا.8جدول

منطقهییروستاینواحدریعیطبیهامخاطره

 ابعاد 
یهمگنیبراLevenآزمون

هاانسیوار
هانیانگیمتفاوتیبراTآزمون

F یمعنادار (Sig) آمارة T یمعنادار (Sig) نیانگیم تفاوت 

 زلزله
دو  ةسیمقا

 دانش

 0/5 0/082 1/75 0/724 0/125 یالبدک

 0/3 0/078 1/77 0/038 4/367 یاقتصاد

و  سرما
 بندانخی

دو  ةسیمقا

 دانش

 6 0/000 16/44 0/549 0/360 یطیمح -یالبدک

 5/8 0/000 24/23 0/961 0/002 یاقتصاد

 لیس
دو  ةسیمقا

 دانش

 1/4 0/002 3/186 0/334 0/936 یطیمح -یالبدک

 0/63 0/047 1/907 0/094 2/826 یاقتصاد

 یسالکخش
دو  ةسیمقا

 دانش

 3/2 0/000 11/026 001/0 11/560 یطیمح

 3/1 0/000 11/114 602/0 0/274 یاقتصاد

منبع نگارندگان:



یریگجهینت

 اهشکو  یعیطب سوانح تیریمد یبراالزم  داتیدرنظرگرفتن تمه ،یعیطب سوانح وقوع بودنینیب شیپرقابلیغ لیدلبه
در  ییها ینیب شیپ به طیمح یرفتارها ةمشاهد قیطر زا یبوم جوامع ،شد گفته هکطورهمان. است ریناپذ اجتناب ها خسارت

و  طیمح و جامعه متقابل ارتباط قیاز طر ،درمورد واقعه در زمان یبوم ینیبشیپ دانش. افتندییدست م سوانحوقوع  نةیزم
 و شده  برده ارکبه اهخطر تیریمد یبرا یمختلف یاهاقدام ،یمحل طیشرا کدر با ؛است گرفته لکش خطا و آزمون اساسبر
در مناطق  یاتیعمل    ًامال ک یلکشبه ،امروز تا هک ها کینکت نیا. گرفته است یجامعه جا کیفرهنگ  در زمان، مروربه

هنوز هم  ،شورک یروستاها در شدهانباشته دانش هکمدعا هستند  نیبر ا یشاهد شوند، یم گرفته ارکبه زین ما شورک ییروستا
 ،مورد مطالعه ةمنطق در. رود یم شمار هب ییمتخصصان مسائل روستا یبرا یمطمئن یو منبع تجرب است استفادهقابل

 یهاپژوهش براساس. شود یاستفاده م همزمان طوربه نینو یها وهیو ش یعیسوانح طب آثار اهشک یبوم یها کینکت
 شامل ،در منطقه یعیطب سوانح خطر اهشک نیو نو یبوم یاهاقدام ،یعیطب یها مخاطرهاز  کیدرمورد هر گرفته انجام
 محافظت از در سه بخش حفاظت از افراد، ،منطقه در نیو نو یبوم یفن یها راهبرد ،یلکطوربه .بوده است راهبرد نیچند

 یفناور شامل گروه چند به توان یم راو مراتع  یباغ ،یزراع یها نیو حفاظت از زم یو دام یشاورزک یهامحصول

 یبند طبقه ...و آب تیریمد ،یاراض یاربرک  ،یبند منطقه زراعت، و شتک یالگو ن،یزم تیریمد یهایفناور ،وساز ساخت
 یمعمار یطراح و الگو و امکاستح ،یبند منطقه شامل استفاده مورد نیو نو یبوم یها کینکت ،وساز ساخت ةحوز در. دکر

 یعبارت هو ب زلزله و سرما طوفان، دربرابر مقاومت به توجه با وساز ساخت یطراح یبوم یها کینکت است رکذ انیشا. است
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 از دوربه ،ساتیتأسمنازل و  وساز ساخت شامل اهاقدام ،یبند منطقه ةصورت گرفته است. در حوز یطیمح طیشرا و میاقل

 نیزم رانش و زشیو ممانعت از ر کخا و نیحفاظت از زم یبرا شتریب یاهاقدام ،یاراض یاربرک ةدر حوز .است خطر ةمنطق
شامل  -استدر منطقه مورد توجه  یبوم یها کینکت شتریب هک -شتک یبخش الگو در .است گرفته صورت شیفرسا و

و  خبندانیو سرما و  یسالکخش یها مخاطرهمقابله با  یو برا است شتک یبرا نیزم نوع و محصول برداشت و اشتکزمان 
. ندیبب ها مخاطرهاز  کیهر از را خسارت نیمترک هک است یا گونهبه ،برداشت و داشت و اشتک زمانگرفته است.  لکشباد 

 شیفرسا اهشکو  کخا حفاظت و آب تیریو مد یآور جمع یبرا استفاده مورد یها کینکت ،آب تیریمد ةحوز در نیهمچن
 خبندان،یزلزله، سرما و  یعیطب سوانح یریپذ بیآس اهشک رد دانش دو یاثربخش و کاربرد زانیم جینتا. است گرفته صورت

 t یآمار آزمون براساس مطالعه مورد منطقة ییروستا یدر نواح یو اقتصاد یالبدک -یطیمح ابعاددر  لیس و یسالکخش
 یجزئ یاثربخش و کاربرد زانیزلزله که تفاوت م ةمخاطر نةیزمدر  جز دهد یم نشان 05/0آلفا  یمستقل و سطح معنادار

 نینوو  یبوم دانش دو یاثربخشکاربرد و  زانیم نیب ،لیو س یسالکخش خبندان،یسرما و  یعیطب ةسانح سه نةیزماست، در 
 از آمدهدست هب یعدد نیانگیم ،یعبارت هب .مورد مطالعه تفاوت وجود دارد ةمنطق یروستاها در سوانح انباریز آثار اهشک در
 دانش از شیب ،لیس و یسالکخش خبندان،یزلزله، سرما و  یعیطب سوانح یریپذ بیآس اهشکدر  یدانش بوم یاثربخش زانیم

 تیریمد ةنیدر زم یمناسب یاز دانش بوم ،مورد مطالعه ةمنطق یروستاها مردم گفت توان یم ،مطالب به توجه با .است نینو

 .دهد ینشان م یعیطب سوانح تیریمد ندیرا در فرا یبوم دانش اربردک تیاهم امر نیا هکبرخوردارند  یعیطب سوانح
 شنهادیپ ن،یبنابرا ؛کرد یتلقروز  یدانش علم یعنیستم دانش یس گریداز  جداتوان ینم را سوانح یدانش محل ،درمجموع

 یستیزهم از رایز ؛دشوتوجه  انییروستا یبوم دانش به ،یعیطب سوانح تیریو مد ییروستا یزیر برنامه ندیفرا در شود یم
 ؛استراستهم زین داریپا ةتوسع با هکبل ،است ثرؤم سوانح خطر اهشکدر  تنهانهو سوانح حاصل شده و  طیمح با انییروستا

 هک است متناسب طیمح و میمنطقه با اقل یبوم وساز ساخت ةویش ن،یبنابرا ؛است ریسردسمورد مطالعه  ةمنطق ،نمونه یراب
 به فقط وساز ساخت در حاضراما درحال ،گذاردیم ریتأث زین یانرژ مصرف بر هکبل ،دهد یم اهشکسوانح را  آثار تنهانه امر نیا

 نوعو  ساخت یطراح و الگو. ستین متناسب منطقه یمیاقل طیشرا با چندان که شود یتوجه م یسازمقاوم یهااریمع و اصول
 راهبرد نیهمچن .شود یم یانرژ هدررفتن و شیگرما یبرا سوخت از شتریب ةاستفاد موجب هکاست  یا گونه هب ها پنجره و در
توجه به دانش  چراکه ؛ستنادجوامع  یتوانمندساز و تکحضور و مشار توانیرا م سوانح خطر اهشکو  داریپا ةتوسع دیجد
 .ندکیم فراهم را انییروستا تکمشار ةنیزم ،یبوم
 

یارزسپاسگ

 .کنند یم یقدردان پژوهش نیادر انجام  شانیها مساعدت لیدلبه مدرستیتربدانشگاه  یاز معاونت پژوهش نگارندگان
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