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 مقدمه

و  1توسعه است )کاتر  ر کشورهای درحالبیشتهای اصلی برای  ویژه مخاطرات طبیعی، یکی از چالش مخاطرات، بهمقابله با 

باری به  های جدی و فاجعه شود، بلکه آسیب ها می ومیر افراد و درد و رنج آن تنها باعث مرگ (، که نه1091: 0211همکاران، 

(. این 96: 0215، 0زاگال نامری و ال شود )ال ای می وردهای توسعهاشدن دست و باعث خنثی کند میاقتصاد محلی وارد 

نژاد،  کنند )ریاحی و طوالبی شاورزان و روستاییان وارد میکهای جدی بر زندگی  مخاطرات هنگامی که شدید باشند آسیب

ی ادیز نی و مالیجااست که موجب تلفات  یعیطبمخاطرات  نیتر از خطرناک یکی لیس ة، مخاطرمیان(. در این 01: 1930

نشان داد که  (0215-1335) 6یعیطب یایبال یولوژیدمیاپ قاتیمرکز تحق(. آمار 101: 0211و همکاران،  9)لیو شده است

میلیاد نفر را  9/0 شده و هزار نفر 151 شدنِ موجب کشته سیل بوده، کهمربوط به مخاطرات طبیعی  همةدرصد از 61

 ها، قاره ریاز سا شیب ،لیسبه دنبال داشته است. از این میزان  یدالر ضرر اقتصاد اردیلیم 112از  شیو بتأثیر قرار داده،  تحت

مربوط درصد 1/0، ایآس مربوط به لیس ةمخاطراز  یناش ریوم مرگدرصد 31طور خاص،  بهاست.  گرفتهقرار  ریثأتحت ت ایآس

و  5بوده است )ماسویا هیانوسیاق ةقارمربوط به درصد 0/2 و ،اروپامربوط به درصد 6/2، قایفرادرصد مربوط به 3/2، کایمربه ا

ها و در معرض خطر سیل قرار دارند  خانهدهزار روستای کشور در جوار رو دوازده(. در ایران نیز بالغ بر 1011: 0215همکاران، 

، 0215ی، در سپتامبر عیطب یایبال یولوژیدمیاپ قاتیمرکز تحق(. براساس گزارش 121: 1939قیداری،  )صادقلو و سجاسی 

 اند. ویژه سیل دیده ویژه مناطق روستایی آن بیشترین میزان خسارت جانی و مالی را از بالیای طبیعی و به کشور ایران و به

( برای پیداکردن راهکارهایی 1103: 0215، 1باعث توجه بیشتر کشورها )بازا ها ها و خسارت باالرفتن این هزینه

 ،بندهاسدها، ایجاد )مانند  یاقدامات مهندس ( تا1202: 0211و همکاران،  1ها شده )ادگر البیخطر سمنظور کاهش  هب

انجام دهند. ( لیس ةمیو ب ،البیس یبردار ، نقشهبندی سیالب منطقه)مانند  یمهندسریغ ( و اقداماتها احداث مسیل

 یمهندسریکه اقدامات غ یدرحال جه قرار گرفت؛موردتو لیس ةمقابله با فاجع یراب 1312قبل از دهة  یاقدامات مهندس

 بیشتر محققان طور گسترده کرده و امروزه به به خود جلبرا  ریزان محققان و برنامهتوجه  1312 ةاز ده جیتدر به

کشورهای مختلف  ی درمهندسریاقدامات غ یبرخ توان به عنوان نمونه می (. به101: 0211)لیو و همکاران،  اند رفتهیپذ

و  ،لیخطر س یبردار نقشه ل،یهشدار س ستمیس ؛متحده االتیدر ا البیس تیریمد ةبرنام ل،یس یمل ةمیب ةبرنام مانند

در ژاپن؛ و تهیة  از حوادث یریشگیپ یها و آموزش ینیب شیپ ستمیسایجاد  ؛و هند سیدر انگل لیس خطرصندوق ایجاد 

 اشاره کرد. نیدر چ هیتخل یرهایمس یا لیخطر س یها نقشه

مناطق در  لیسوقوع  یدر ط عیراحت و سر الیاست که چگونه با خ نیا یعموم تیامن یبرا یاتیاز مسائل ح یکی

نشان  نهیزم نیخود را در ا ةها و عالق یمختلف نگران یاز محققان کشورها یاریبسبه همین دلیل، . کرد هیتخل معرض را

ها در برابر مخاطرة سیل، قابلیت  شناخت جوامع و میزان سرعت عمل آن بنابراین،(. 0: 0211و همکاران،  0اند )چن داده

تخلیة اضطراری خانوارهای روستایی در معرض خطر سیل، و ارائة راهکاری مناسب برای کاهش اثرهای آن باید 

 موردتوجه قرار گیرد.

منطقه  نیدر ا ها رودخانه ةبکش است. استان لرستاندر  لیس آمیز در برابر مخاطرهاز مناطق  یکی دختر شهرستان پل
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نژاد و  )طوالبی کنند یمنطقه عبور م نیاز اکه دو رودخانة بزرگ و پُرآب کشکان و سیمره  طوری ؛ بهمتراکم است اریبس

 سیل مخاطرة بارش، نابرابر زمانی و فضایی توزیع و اقلیمی نوسانات افزایش علت به اخیر،  دهة در .(01: 1931همکاران، 

 و آباد خرم اطراف از که کشکان، رودخانة. است پیوسته وقوع به منطقه این در متناوب صورت به بار یک سال چند هر تقریباً

 152 به نزدیک و کند می طی را کیلومتر 112 حدود کند، عبور دختر پل شهرستان از که زمانی تا گیرد، می سرچشمه سلسله

 و آورد می وجود به نواحی این برای فراوانی مشکالت سیل وقوع زمان در که اند یافته استقرار رودخانه این کنار در روستا

 شهرستان فرمانداری رسمی گزارش براساس نمونه، عنوان به. کند می تحمیل روستاها این بر زیادی مالی و جانی خسارت

 زیربنایی، تأسیسات جمله از مختلف های بخش به ریال میلیون 192 و میلیارد 00 حدود 1935 سال در سیل وقوع دختر، پل

 مالی، و جانی خسارت تحمیل بر عالوه. کرد وارد خسارت شهرستان این کشاورزی و راه، برق، آب، تأسیسات ها، پل ابنیه،

 ها آن بیشتر که است منطقه این های بحران از دیگر یکی روستایی و شهری های سکونتگاه استقرار برای نادرست ریزی برنامه

 وقوع زمان در که شده باعث امر این. اند یافته استقرار ها مسیل کنار در منطقه بودن کوهستانی و زمین محدودیت دلیل به

 عدم و اضطراری تخلیة عدم ها خسارت مهم دالیل از یکی. باشند داشته پی در زیادی خسارات روستایی های سکونتگاه سیل

 سریع اضطراری تخلیة قابلیت بر مؤثر عوامل بررسی بنابراین،. است بوده سیل خطر با مقابله در روستایی جوامع آمادگی

 در راهکارهایی ها آن بهبودبخشیدن برای و دهد کاهش را مخاطره این اثرهای تواند می سیل خطر مقابل در روستایی جوامع

 روستاهای در سیل خطر برابر در اضطراری تخلیة بر مؤثر عوامل بررسی هدف با مطالعه این بنابراین،. شود ارائه زمینه این

های مؤثر بر  ترین عوامل و محرک سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: مهم. گرفت انجام دختر پل شهرستان کوهستانی

 ؟استقابلیت تخلیة اضطراری در مقابل خطر سیل در روستاهای کوهستانی کدام 

مبانینظری
 چیمونووی، سالًمثاند.  طراری جوامع در مقابله با مخاطرة سیل نشان دادهتخلیة اض ةنیخود را در زمی از محققان نگران یاریبس

مدل در  یو اثربخش لیس طراریضاتخلیة  طولرفتار انسان در  به بررسی ،یساز هیبا استفاده از مدل شب(، 0225) 1و احمد

و توپوگرافی منطقه، به  9ای، با استفاده از نقشة دم (، در مطالعه0211و همکاران ) 0کیم .پرداختندکانادا  سرخ ةرودخان ةحوض

( در 0216و همکاران ) 6وود .های فیزیکی زمین در راستای تخلیة اضطراری در زمان وقوع سیل پرداختند  سازی ویژگی شبیه

ه به شرایط پوشش زمین و تراکم جمعیت سازی تخلیة اضطراری جوامع در هنگام وقوع سونامی با توج ای به مدل مطالعه

در تخلیة  کیتراف کیاستراتژ تیریو مد هیتخل یرهایمس یساز هیشبای به  ( در مطالعه0216و همکاران ) 5وانگ .پرداختند

های  آوری داده ( با جمع0215ن )او همکار 1ماسویا .ی سریع جوامع شهری و روستایی در زمان وقوع سیل پرداختنداضطرار

بالقوه در ارتباط با  یها پناهگاه ییفضا عیتوزو مصاحبه با خانوارها به بررسی  بالیعمق س یو پارامترها البیس زانیم

ترین عامل در  و وجود پناهگاه را مهم ندپرداختداکا  ةمنطق های از شهرک یا رمجموعهیزروستایی و  نواحیدر  لیس هایخطر

متحده،  االتیدر ا یشمال ینایخانوار در کارول 025مصاحبه با  از طریق (،0211) و همکاران 1واالس .دانستند این زمینه 

با بررسی رفتار تخلیة اضطراری خانوارها  ،(0211) 0میو ل یول .ندکرد یرا بررسخانوارها و تخلیة  البیدرک خطر س نیارتباط ب
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که جوامع واقع  افتندیکردند و در شنهادیتخلیة خانوارها را پ یپناهگاه برا یانداز و راه صیتخص یاستراتژدر زمان وقوع سیل، 

 د.ان قرار نگرفته مناسب یها تحت پوشش پناهگاه چیندر شرق و غرب 

بررسی عوامل مؤثر بر  بارةای در دهد که در داخل کشور مطالعه های پیشین نشان می بررسی مطالعات و پژوهش

در سایر کشورها نیز مطالعاتی انجام  است. نگرفته انجامابل مخاطرة سیل قابلیت تخلیة اضطراری جوامع روستایی در مق

 ،(0211، کیم و همکاران؛ 0225سازی تخلیة اضطراری در زمان سیل )سیمونوویچ و احمد،  مدلبر  شتریبکه  گرفته

سازی تخلیة جوامع  شبیه ،(0215و همکاران،  1؛ هی0216ی تخلیة جوامع در زمان وقوع سیل )وود و همکاران، ابیریمس

 و یا بررسی رفتارهای تخلیة اضطراری در زمان وقوع سیل )لیم ،(0216در مقابل مخاطرة سیل )وانگ و همکاران، 

های مؤثر بر قابلیت تخلیة اضطراری  ای در زمینة بررسی عوامل و محرک ( بوده است. اما مطالعه0219همکاران، 

 در مقابل خطر سیل انجام نگرفته است.خانوارهای روستایی مناطق کوهستانی 

کاهش  ای یریجلوگ یمؤثر برا یکارراهمخاطرات و  هایی کاهش اثرها واکنش نیتر از مهم یکی یتخلیة اضطرار

، رهایمس نیتر کوتاهیافتن ها،  مطالعات بر مدل شتریگفته شد، ب در باال طورکه همان است. یعیطب مخاطراتاز  یتلفات ناش

از  نانیاطم یبرا یدیکلی مهم و عاملاما قابلیت تخلیه  ند.ا هتمرکز داشت یاز تخلیة اضطرارانسان و رفتار  ،یساز هیشب

قابلیت  بارةدر یدگاهید که کمتر به آن پرداخته شده است. تاکنون است سیل فاجعهدر طول  ایقبل و  یعموم تیموفق

 یکاربر یزیر از جمله بهبود برنامه یا سازهریبر اقدامات غبا تمرکز  البیس سکیر تیریمدولی . نداشته استوجود  تخلیه

: 0210و همکاران،  0)برادفورد شود یم تیحماه میو هشداردهنده و ب لیس ینیب شیپ ل،یس حیتصح ،ییجا هجاب ،یاراض

 کرد:ها را به چند دسته تقسیم  توان آن مدیریت مخاطرة سیل وجود دارد که می بارةهایی در رهیافت حال، نیباا(. 0921

 محورفنواستانداردهایسیاستباپایینبهباالمخاطراتمدیریترهیافت

ها و  این رهیافت برای مدیریت و کاهش کلی مخاطرات محیطی تأکید بر گسترش ابزارها و فنون علمی دارد. روش

ریزی  نظیر رهنمودها و مقررات برنامهاست، های بازدارنده  معیارهای موردتأکید برای کاهش سیل عمدتاً از طریق فعالیت

در این  (.120: 1939قیداری،   )صادقلو و سجاسی و بندها ،ها، سدها سازی ساختمان برای کاهش سیل، معیارهایی برای مقاوم

 لیس ةمقابله با فاجع یبرا گویند، که ی میمهندس شود اقدامات ی که برای کاهش سیل درنظر گرفته میاقداماترویکرد به 

با سیل شامل ابزار،  (. در این رهیافت امکانات مقابله101: 0211وجود آمدند )لیو و همکاران،  هب 1312 ةده از پیش

محور بوده و بر مبنای مدل  (، و صرفاً تکنولوژی061: 0215و همکاران،  9های فیزیکی بوده )کلین و استراتژی ،ها سیاست

ها توسط  یگذار استیو س ی،زیر برنامهها،  استیس لیعنوان تحل اغلب به ها تیفعال نیااستوار است. « دستوری و کنترل»

: 0210)کلین و همکاران،  کار گرفته شده است و کاهش اثرهای آن به البیس سکیر تیریمد یزیر برنامهها برای  دولت

ها  (. راهکارهای این رهیافت از باال به پایین بوده است که برای مدیریت مخاطرات در مناطق روستایی از بیرون به آن1612

برای مدیریت مخاطرة سیل بر استفاده از فنون و شود. در این رهیافت دولت نقش اصلی را برعهده دارد و  تحمیل می

 .است محلی کم مشارکتِ با و مراتبی، متمرکز، سلسلهریزی و اجرای این رویکرد  ابزارهای علمی تأکید دارد. همچنین، برنامه

 مشارکتیومحلیمخاطراتمدیریترویکرد

ی این رویکرد ندهایاو فر اقدامات. عمومیت یافت 1312ی در دهة اسیس یها مانگفترویکرد مشارکتی مدیریت سیل در 

و « دولتی» مدیریت در مقابل ،(. این رویکرد6: 0211و همکاران،  6گیرد )التزه توسط نهادهای محلی انجام می

                                                                                                                                                                   
1. He 

2. Bradford 

3. Klijn 
4. Lautze 
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 ة، که شامل شبکستها انجمن مختلف و اشکال ،یبیترک ،یافق یبه سمت وابستگ تیریمد رییتغبه دنبال  ،«یحکومت»

مخاطرة  تیریمد ،لیدل نیبه هم(. 000: 0215و همکاران،  1)ون است محلی از جمله شهروندان گرانیتر باز گسترده

و  0شود )ریجکه محلی انجام می گرانیتوسط باز است، اهداف فیو تعر یریگ میتصم یندهایفرا شامل که ،سیل

های  و بر جنبه استی مدیریتی در این رویکرد مشارکتی ندهایافرو  مدیریت سیل یلیروش تحل(. 16: 0210همکاران، 

 یعناصر ساختار(. 519: 0212و همکاران،  9وستل های عملی )دانش محلی( و جامع تمرکز دارد )پال نهادی و روش

 ةو نحو ،یتعامالت چندسطح ،ان محلیگریباز ةشبک نهادها، عد است:شامل چهار بُ سیل در این رویکرد تیریمد

محلی و از پایین  ةتوان گفت مدیریت در این رویکرد مبتنی بر جامع می ،(. بنابراین951: 0223وستل،  )پال یدار حکومت

و در سطح محلی )روستاها(  ،مردم محلی (،NGOs) های غیردولتی نهاد ةها بر عهد ها و برنامه مسئولیت همة ست وبه باال

 گسترده است.مشارکت  و بامتمرکز ریزی و اجرای این رویکرد غیر است. برنامه

 تلفیقیمشارکتیمخاطراتمدیریترویکرد

و  ستمیاکوس تیریمد ةنیدر زم روش نیبهتر یطور کل به)تلفیقی(  یقیتطب تیریمد ،محققان محیط زیست بیشتر از نظر

 یبرا کیستماتیس یندیافر تلفیقی تیرید(. م515: 0212وستل و همکاران،  )پال شناخته شده است ،ویژه سیل مخاطرات، به

 شده است فیفعال تعر صورت به و یدر عوامل خارج ییرو با درنظرگرفتن تغ اجرا و تیریمد یها یها و استراتژ استیبهبود س

ی و محلی بر در مشارکت عمومی کیتکنولوژ یها شرفتیپ راتیتأث(. این رویکرد با توجه به 000: 0215)ون و همکاران، 

( و اجتماعات محلی باید در 962: 0212و همکاران،  6به پایین و پایین به باال( تأکید دارد )وایتترکیب دو رهیافت باال )باال 

های آنان از نظر خودشان موردحمایت قرار گیرند )صادقلو  پذیری و آسیب ،ها جهت تجزیه و تحلیل شرایط خطرناک، ظرفیت

 در سطح میانه اسیمقاند.  یدولتهم  یخصوصهم  ویکردی در این رمال یابزارهاو منابع (. 123: 1939قیداری،  و سجاسی 

ریزان است.  شده و تحت هدایت برنامه و مشارکت مردم محلی در آن کنترل گوناگون ی آن، منابع طراحاست متمرکزریغ

است. های منطقه متفاوت  های مختلف بسته به کشورها، مناطق، شرایط، و ویژگی البته، باید توجه کرد که انتخاب استراتژی

ویژه جوامع  دهد که در زمینة مدیریت ریسک و بررسی قابلیت تخلیة اضطراری جوامع، به مرور مطالعات نیز نشان می

و  5تیعنوان مثال، ه بهاند:  روستایی، عوامل مختلفی اثرگذارند. برخی محققان عوامل مؤثر در این زمینه را بیان کرده

ها( و  گربه ای /ها و )سگ یخانگ واناتیتعداد ح مانند یعواملها را شامل لیة خانوارتخ یعوامل مؤثر بر ناتوان (0221) همکاران

بر  مخاطراتدرک  رداطالعات  ریتأث یبررس ( به0221و همکاران ) 1ساید دانند. بورن میحضور کودکان و سالمندان 

مهم است.  اریبس هیتخل ندیکه اطالعات در فرا ندافتیدر پرداختند و 1واورلئانیدرمورد تخلیة طوفان ساکنان ن یریگ میتصم

 هیتخل ندیفرا یدر ط گانخورد سال یتحرک برخ رایاست، ز در زمان تخلیه یبسیار مهم ةشد ییحال، سن عامل شناسا نیدرع

 و تخلیة مردم یرفتارها بر عوامل مؤثر گونگیچ اتیجزئ( با تحقیق بر روی 0221) و همکاران 0زنمنیآ. شود یمحدود م

 دهیچیپ هیعوامل مؤثر بر رفتار تخل به این نتیجه رسیدند که 12نایوفان کاترطدر  3هوستون پُرجمعیتدر مراکز  یتخلیة زندگ

                                                                                                                                                                   
1. Wehn 

2. Rijke 

3. Pahl-Wostl 

4. White 

5. Heath 

6. Burnside 

7. New Orleans 

8. Eisenman 

9. Houston 

10. Katrina 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901114002457#!
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 ریتحت تأث هیتخل یو رفتارها ،ها دانش، نگرش یسه عامل اصل (0223) و همکاران 1وانگ. اند در ارتباط گریکدیو با است 

درنظر گرفتند. تخلیة ساکنان  ییبر تواناترین عوامل مؤثر  را مهم منطقههای ساکنان  ویژگیو  ،التیسطح تحص ت،یجنس

 رفتاربر عوامل مهم مؤثر از را  آموزش ةو سطح ساالن ،پناهگاه نیتر کیفاصله تا نزد ،هشداردهنده یها امیپ( 0210) 0پل

بر عوامل مؤثر از شخصی را و  ،یاجتماعی، خانوادگ ی،فرد اتیخصوص( 0219داند. لیم و همکاران ) می هیتخل خانوارها در

 تغییر در ةکنند تعیین عامل سیزده (0211دانند. لیم و همکاران ) می لیس در زمان وقوع هیدرمورد تخلخانوارها  یریگ میتصم

استفاده  یبرا مناسب یةنقل لیوسا دیکه خانوارها با داشتندو تأکید  ندکرد ییشناسا نیپیلیف 9یتیرا در کوزون س خانوارها رفتار

 د.داشته باشنرا مدت  یطوالن یها هیدر تخل

پژوهشروش
است. به این  ی کوهستانی و پُرشیبپوگرافوت دارای و واقع شدهزاگرس مرتفع میان  دختر در استان لرستان و در پل شهرستان

شود و در پی  می افزوده ها حجم رواناب بر و تبدیل سطحی جریانات به سرعت ها به بارندگی های سنگین، دلیل، در مواقع بارش

گذارد  افتد که اثرهای بسیار زیادی در معیشت خانوارهای روستایی منطقه می های خطرناکی در این حوضه به راه می آن سیالب

عداد نفر است. از این ت 19166(. این شهرستان دارای هفت دهستان و جمعیتی بالغ بر 13: 1931نژاد و همکاران،  )طوالبی

خانوار(، که  5930روستا ) 12کنند. در این مطالعه  خانوار( در روستاها و مابقی در نواحی شهری زندگی می 11003نفر ) 93990

 (.1اند،  جامعة آماری انتخاب شدند )جدول  در معرض سیل قرار دارند و در حوضة رودخانة کشکان یا سیمره قرار داشته

دخترادنمونهروستاهایموردمطالعهدرشهرستانپلهایجمعیتیوتعد.ویژگی9جدول
نمونهجمعیتخانوارروستانمونهجمعیتخانوارروستانمونهجمعیتخانوارروستا

 1 93 11 کاکامراد خرسدر 5 000 12 مالوی 1 901 116 مورت چم

 9 05 01 وسطی گردله چم 12 005 151 لیوندوک 5 061 11 کشکه بن

 6 111 65 باال گردله چم 99 1112 561 مورانی 0 35 01 سه تومان  بن

 11 511 111 پایین گردله چم 5 099 11 بادآتیمور 0 16 11 قلندر چم

 9 115 96 قلعه چم 02 1115 961 پرویز پران 9 123 99 دروزنو

 1 912 31 آباد رحیم 19 131 011 گل پایین گل 9 16 96 حیدر چم

 12 562 151 باال مهر چم 12 556 111 سفال  خرسدر 0 61 11 ماهیالن

 10 116 109 پایین مهر چم 1 952 30 علیا خرسدر 1 61 11 قهرمان چم

 9 160 61 کریم  باباخوارزم 11 365 009 وره زرد 1 03 12 گپ دول

 0 10 09 باباخوارزم مجیر 11 590 111 بابازید 1 01 16 یک تومان بن

 1 61 16 دره نقی 1 000 03 زورانتل 3 601 190 علیا ودردم

 5 010 15 بلوط کنار 5 019 11 سوخته برگالن 0 16 06 سفال  ودردم

 6 002 11 بان رنگین 0 16 00 کلک زورانتل 0 53 13 کوشکی

 3 665 195 جلوگیر 1 66 11 )ا( حیدر چم 1 09 1 کبود چم

 5 929 11 گز چم 1 91 11 برافتاب 9 126 99 شهران چم

 6 130 51 گرداب چم 1 05 1 کالت 0 02 01 باال دمرود

 1 61 19 اخوررخش 16 106 000 باال جلگه 0 10 05 پایین دمرود

 1 91 0 دره خزینه 5 000 12 پایین جلگه 0 30 92 وسطید دمرو

 10 1212 013 پاعلم 9 110 62 چم لیالن 99 1366 555 افرینه

 0 10 11 گالل سیاه 0 59 15 خلج روبند 1 06 1 سرمر

 (912نامه ) (؛ تعداد پرسش11319(؛ جمعیت )5930(؛ خانوار )12کل: تعداد روستا )

9911هایتحقیق،،ویافته9912منبع:مرکزآمارایران،

                                                                                                                                                                   
1. Wang 

2. Paul  
3. Cuzon City 
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.نقشةموقعیتمنطقةموردمطالعهوروستاهاینمونه9شکل

اطالعات به دو ها و  دادهآوری  . جمعاست تحلیلی -توصیفی آن اجرای روش و کاربردی هدف نظر از حاضر تحقیق

 طریق از نیز میدانی های داده اسنادی، روش طریق از نظری مطالعات بوده است.« میدانی»و « اسنادی»روش 

یی روستا هایخانوارشامل  آماری ةجامع .شد آوری جمع روستایی خانوارهای با آزاد مصاحبة و لیکرت طیف با نامه پرسش

بوده که در معرض وقوع خطر سیل قرار دارند.  (=5930Nدختر ) سیمره در شهرستان پلهمجوار دو رودخانة کشکان و 

 یشتر،ب یناناطم برای. شد انتخاب خانوار 950 کوکران فرمول از استفاده با اول مرحلة در تحقیق، نمونة حجم تعیین برای

ای )براساس  گیری سهمیه فاده از روش نمونهنامة هر روستا نیز با است تعداد پرسش. یافت یشنمونه افزا 912تعداد به  ینا

 تا آن فاصلة روستا هر انتخاب صورت هدفمند است و مالک انتخاب روستاهای موردمطالعه به تعداد خانوار( انتخاب شد.

ای و برخی نیز دارای مقیاس اسمی است. توزیع متغیرها هم  ها ترتیبی و فاصله سطوح و مقیاس داده .است اصلی رودخانة

استفاده شد. ( استنباطی و های آماری )توصیفی ها از روش گویی به سؤاالت و تجزیه و تحلیل داده پاسخ نرمال بود. برای

  tشد. برای تحلیل آمار استنباطی از آزمون نجاما 00نسخة  Spssو  3 سخةن  Eviewsافزار های آماری در نرم روش

در این پژوهش به استفاده شد. رافسون(  -مارکارد -نیوتن -LMلجستیک باینری )روش مدل و  ،دو ای، کای نمونه تک

ای از متغیرهای مستقل و دارای متغیر وابستة دووجهی است.  این دلیل از مدل لجستیک استفاده شد که دارای مجموعه

 و نهادی، -ساختاری اقتصادی، اجتماعی، متغیر و در قالب پنج عامل شخصی، 95ه متغیرهای مستقل شامل مجموع

 اقابلیت تخلیة سریع ی شامل نیز است، تیدو موقع یدارا پژوهش، که دووجهی وابستة متغیر(. 0 جدول) است زیربنایی

گیرد. یک برای زمانی است که خانوارهای روستایی قابلیت تخلیة  تخلیة سریع است که مقدار یک و صفر میعدم 

اضطراری در مواجهه با وقوع سیل را دارند و صفر، برعکس. دلیل سوم نیز مربوط به توزیع نرمال متغیرها بوده است. 

 02و  یمحل خانوار 95با  یتعامل یها ود و بحثموج اتیبراساس ادبانتخاب و شناسایی عوامل و متغیرهای پژوهش 

قابلیت تخلیة که بر  بوده (سکیر تیریو مد ی،شناس جامعه ،یدرولوژیه ا،ی)جغراف یلیمختلف تحص یها نهیزم درکارشناس 

نامه با استفاده از روایی محتوا  ند. همچنین، روایی پرسشگذار ریتأث خانوارهای روستایی در مواجهه با مخاطرة سیل
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های  منظور سنجش پایایی مدل، از آزمون د. بهشو موضوع موردمطالعه تعیین می انِمتخصصسنجیده و تأیید شد که 

 مربوط به پایایی مدل مذکور بهره گرفته شد.

هایتحقیقبحثویافته
از نظر  و سال 52 تا 61سنی بین  فراوانی گروه داد که بیشتریننشان  انیگو پاسخ یا و حرفه یفرد یها یژگیوبررسی 

بیشترین فراوانی مربوط به مدرک ابتدایی بوده  ،از نظر تحصیالت است. درصد مرد و مابقی زن بوده 9/19جنسیت 

اند. با توجه به ظرفیت بسیار زیاد منطقة موردمطالعه و وجود دو  این تعداد در سنین باالیی بوده بیشتردرصد( که 1/60)

های کشاورزی اشتغال داشته  گویان در فعالیت درصد پاسخ11 ،های آبرفتی مناسب نرودخانة پُرآب کشکان و سیمره و زمی

 (.0اند )جدول  ها متأهل بوده درصد آن3/31که 

.توزیعفراوانیجمعیتموردمطالعهیاجمعیتهدف5جدول

درصدگوتعدادپاسخگوبیشترینپاسخدهندهمشخصاتپاسخ

 5/50 103 سال 52تا  61 سن

 1/60 115 ابتدایی  تحصیالت

 9/19 016 مرد جنسیت

 3/31 963 متاهل تأهل

 3/11 011 کشاورز شغل اصلی

9911تحقیق،هاییافته:منبع

بررسیمتغیرهایعاملشخصی

دلیل وجود متغیرهایی با مقیاس اسمی، از آزمون  برای مقایسه و بررسی متغیرهای عامل شخصی از نظر خانوارها، به

آمده  دست داری به کنند. سطح معنی گویان همة متغیرهای این عامل را تأیید می ها، پاسخ شد. براساس یافته دو استفاده خی

فردی خانوار کمتر از سطح تحت پوشش  مهارت، و هیبه تخل نگرشی، قبل یآگاه، واد، ستینس، جسنبرای متغیرهای 

توان گفت که متغیرهای عوامل شخصی عامل  بنابراین، میداری این متغیرهاست.  دهندة معنی ( است که نشان25/2)

 (.9بسیار مهمی در زمینة قابلیت تخلیة سریع خانوارها در زمان مخاطرة سیل است )جدول 

.بررسیمتغیرهایعاملشخصیازنظرخانوارهایروستایی9جدول

داریسطحمعنینسبتاحتمال دوضریبخیمتغیر

 222/2 599/01 101/03 سن

 222/2 021/09 090/01 جنسیت

 229/2 101/10 955/11 سواد

 222/2 950/10 161/13  قبلی آگاهی

 222/2 160/3 300/19 تخلیه به نگرش

 211/2 311/11 509/10 مهارت

9911هایتحقیق،منبع:یافته

بررسیمتغیرهایعاملاجتماعی

سریع خانوارها در مواجهه با وقوع سیل در بین خانوارهای متغیرهای اجتماعی در زمینه تخلیة  عددی میانگین تحلیل

سالمت  جز متغیرهای بیمة  دهد که به نشان می ای نمونه تک t آزمون روستایی منطقة موردمطالعه با توجه به نتایج
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 زیابیار 9 مطلوبیت عددی از بیش (، میانگین سایر متغیرها21/0ی )نسبت وابستگ(، و 16/0ی )انسجام اجتماع(، 10/0)

 نوسان در لیکرت طیف براساس 5 تا 1 بین که طیفی دامنة احتساب با دهد، می ها نشان یافته طورکه همان. است شده

است. متغیر افراد با نیازهای ویژه با  معنادار 25/2 آلفای سطح در جز سه متغیر باال( ابعاد )به همة برای تفاوت است، این

 (.6داشته است )جدول  قرار باالتری سطح در متغیرها سایر به نسبت 21/6میانگین 

.بررسیمتغیرهایعاملاجتماعیازنظرخانوارهایروستایی8جدول

9مطلوبیتعددیموردآزمون=

معناداریTۀآمارمیانگینمتغیر
تفاوت

میانگین

 درصد12اطمینانةفاصل

حدباالحدپایین

 61/2 99/2 116/2 110/2 121/1 10/0 سالمت  بیمة

 06/1 22/1 251/2 222/2 600/10 21/6 روانی  سالمت

 11/1 16/1 120/2 222/2 025/11 12/9 خانوار اعضای تعداد

 16/1 21/1 219/2 222/2 061/19 21/6 ویژه نیازهای با افراد

 16/1 51/1 515/2 222/2 630/3 50/9 اجتماعی مشارکت

 35/1 10/1 012/2 125/2 016/1 16/0 اجتماعی انسجام

 30/1 03/1 015/2 001/2 619/2 21/0 وابستگی نسبت

9911هایتحقیق،منبع:یافته

بررسیمتغیرهایعاملاقتصادی

عددی متغیرهای عامل اقتصادی با  میانگین دهد، تفاوت میانگین و تحلیل می نشان 5های جدول  یافته طورکه همان

 است، این نوسان در لیکرت طیف براساس 5 تا 1 بین که طیفی ةدامن احتساب ای و با نمونه تک tتوجه به نتایج آزمون 

ها نشان داد که از بین هفت متغیر این عامل، میانگین سه  است. یافته معنادار 25/2 آلفای سطح در ابعاد همة برای تفاوت

 9تر از مطلوبیت عددی  ( پایین63/0) هیبه بخش اول یعدم وابستگو  ،(61/0) تیمالک(، 93/0یی )غذا مواد نیتأممتغیر 

( 60/6ی )شخص یخودرومتغیر  میانباالتر از حد مطلوبیت موردنظر بود که در این  هاارزیابی شد. میانگین سایر متغیر

 داشت. قرار باالتری سطح در متغیرها سایر به نسبت

.بررسیمتغیرهایعاملاقتصادیازنظرخانوارهایروستایی2جدول

9موردآزمون=مطلوبیتعددی

معناداریTۀآمارمیانگینمتغیر
تفاوت

میانگین

 درصد12اطمینانةفاصل

حدباالحدپایین

 19/1 99/1 602/1 222/2 611/16 60/6 خودروی شخصی

 10/2 20/2 691/2 220/2 616/1 29/9 وجوه ارسالی

 09/2 23/2 601/2 220/2 165/1 21/9 کار تعداد نیروی

 16/2 21/2 112/2 222/2 006/2 93/0 موادغذایی تأمین

 11/2 21/2 511/2 226/2 105/2 61/0 مالکیت

 19/2 21/2 110/2 222/2 196/2 63/0 بخش اولیه عدم وابستگی به 

 66/2 25/2 002/2 226/2 311/3 56/9 دام و حیوانات اهلی

9911هایتحقیق،منبع:یافته
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نهادی-بررسیمتغیرهایعاملساختاری

 احتساب آورده شد. با 1ای در جدول  نمونه تک t آزمون ی براساسنهاد -یساختارمتغیرهای عامل  عددی میانگین تحلیل

مطلوبیت  متغیرها باالتر از همة برای میزان این است، نوسان در لیکرت طیف و براساس 5 تا 1 بین که طیفی دامنة

است. در این میان،  شده برآورد دار معنی 21/2 آلفای سطح نیز در ابعاد همة برای تفاوت این .است شده ارزیابی 9 عددی

( نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری قرار 29/6) کسب اطالعاتو متغیر  11/6با میانگین  هشدار زودهنگاممتغیرهای 

تخلیة سریع خانوارهای توان گفت که این عامل یکی از مؤثرترین عوامل در زمینة قابلیت  صورت کلی، می دارند. به

 روستایی در مواجهه با خطر وقوع سیالب است.

یازنظرخانوارهایروستایینهاد-یساختار.بررسیمتغیرهایعامل6جدول

9مطلوبیتعددیموردآزمون=

معناداریTۀآمارمیانگینمتغیر
تفاوت

میانگین

 درصد12اطمینانةفاصل

حدباالحدپایین
 00/2 92/2 551/2 222/2 015/1 51/9 یدولت های کمک

 93/1 10/2 151/1 222/2 530/3 11/6 هشدار زودهنگام

 10/1 30/2 109/1 222/2 069/0 29/6 کسب اطالعات

 10/2 20/2 691/2 220/2 616/9 29/9 کارایی ادارات محلی
 001/2 13/2 /030 222/2 965/5 00/9 نهاد های مردم سازمان

 10/1 30/2 229/1 222/2 105/1 50/9 رسانی کمکهای  کالس

 301/2 09/2 /330 222/2 069/5 09/9 آموزش نجات محلی

9911هایتحقیق،منبع:یافته

بررسیمتغیرهایعاملزیربنایی

که همة این آزمون نشان داد  براساس عددی میانگین تحلیل ای و نمونه تک t طریق آزمون یی ازربنایزمقایسة متغیرهای عامل 

 نوسان در لیکرت طیف و براساس 5 تا 1 بین که طیفی دامنة احتساب اند. با متغیرهای این عامل در سطح مطلوبی ارزیابی شده

آلفای  سطح در ابعاد همة برای تفاوت این. است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی متغیرها بیش از همة برای میزان این است،

با  پناهگاهاست. متغیر وجود  شده برآورد دار مثبت و معنی صورت به عددی مطلوبیت از ها آن تفاوت میزان و معنادار 21/2

توان گفت که این عامل نیز یکی از  صورت کلی، می قرار دارد. به باالتری سطح در متغیرها سایر به نسبت 60/6میانگین عددی 

 (.1موردمطالعه است )جدول  عوامل مؤثر بر سرعت تخلیة اضطراری خانوارهای روستایی در منطقة

ییازنظرخانوارهایروستاییربنایز.بررسیمتغیرهایعامل1جدول

9مطلوبیتعددیموردآزمون=

معناداریTۀآمارمیانگینمتغیر
تفاوت

میانگین

 درصد12اطمینانةفاصل

حدباالحدپایین

 19/1 99/1 602/1 222/2 611/13 60/6 پناهگاه

 01/1 31/2 116/1 222/2 031/19 11/6 آهن راهجاده و 

 61/2 21/2 012/2 221/2 111/3 66/9 موقت مدارس و مسکن
 10/2 20/2 691/2 220/2 616/9 29/9 های پزشکی مراقبت
 01/1 31/2 203/1 222/2 000/11 23/6 مقابل سیل بند در

 90/1 30/2 116/1 222/2 319/10 12/6 تخلیه مسیرهای

 66/2 25/2 002/2 226/2 311/3 56/9 بیمارستانیتخت 

9911هایتحقیق،منبع:یافته
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خانوارهایروستاییازطریقمدللجستیکهایمؤثربرتخلیةاضطراریمحرکبررسیعوامل

های  خانوار مؤثر بر تخلیة اضطراریهای  محرکو  طورکه در روش تحقیق توضیح داده شد، برای بررسی عوامل همان

)دووجهی( قابلیت تخلیة  متغیر وابستهدر این مدل استفاده شد. لجستیک باینری از مدل موردمطالعه،  ةدر منطقروستایی 

برای سنجش     ة، آمارمدلنخستین خروجی در تحلیل  است.سریع یا عدم قابلیت تخلیة سریع در مواجهه با خطر سیل 

داری و  سطح معنی. آید دست می به HL (Hosmer- Lemeshow) آزمون اجرای ةمدل است که از نتیج و نیکویی اعتبار

 (.0)جدول  های آماری است و نیکویی برازش آن با داده داری بیانگر معنی    ةآمار

مانده )رنگ آبی( عوامل و  باقی هایو اثر ،شده )رنگ سبز( واقعی )رنگ قرمز(، برازش هاینیز اثر 0در شکل 

برازش مناسب رابطة خطی و  ةدهند تخلیة اضطراری در زمان وقوع سیل آورده شده که نشانمتغیرهای مؤثر بر سرعت 

 دار بین این عوامل و قابلیت تخلیة اضطراری است. معنی

داریمدلبرایسنجشاعتبارومعنیHLآزمون.4جدول

 (p)داریسطحمعنی5𝝌ۀآمار

906/01 221/2 

9911هایتحقیق،منبع:یافته

 
.برازشارتباطخطیبینعواملومتغیرهایمؤثربرتخلیةاضطراری5شکل

پس از اطمینان از اعتبار و برازش مدل، به ارزیابی متغیرهای مستقل در برآورد متغیر وابسته )قابلیت تخلیة اضطراری( 

تخلیة  با داری معنی ت **( ارتباطمتغیر )متغیرهایی با عالم 16متغیر تحقیق،  95از بین  که داد نشان پرداخته شد. نتایج

ن، سکه متغیرهای  دهد می نشان 221/2 داری معنی دارند. سطح اضطراری خانوارهای روستایی در زمان وقوع سیل

ی، دولت های مکی، مالکیت، کشخص یخودرو، ژهیو یازهایافراد با نروانی،   سالمتی، قبل یگاهد، آسوایت، سطح جنس

 (21/2معناداری )در سطح  و مثبت و مسیرهای تخلیه ارتباط آهن و راه ،جاده، پناهگاه، اطالعاتکسب ، هشدار زودهنگام

ی با عالمت یاند. هرچند برخی متغیرها )متغیرها سرعت تخلیة اضطراری خانوارهای روستایی در زمان وقوع سیل داشته در

ر سرعت تخلیة اضطراری خانوارهای دیر بیشترین اثر را متغ 16ولی این  ،اند  *( نیز کم و بیش در این زمینه اثرگذار بوده

ها کمتر از سطوح تحت  داری آن اند. متغیرهایی که عالمتی ندارند و سطح معنی دختر داشته روستایی در شهرستان پل
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ت تخلیة سرع در ارتباط با توضیحی متغیرهای از حاصل اند. نتایج ثیر چندانی در این زمینه نداشتهأ( بوده ت225/2پوشش )

 آورده شده است. 3طور کامل در جدول  به موردمطالعه ةاضطراری در منطق

مدللجستیکازعواملومتغیرهایمؤثربرقابلیتتخلیةاضطراریبرآورد.1جدول
عاملداریمعنی Zۀآمارانحرافاستانداردضریبمتغیر

 222/2 510/0 299/2 901/2 سن**

**
ی )

ص
شخ

96
6

/2)
 

 222/2 659/0 229/2 030/2 جنسیت**
 221/2 209/1 221/2 050/2 سواد**

 222/2 106/0 229/2 000/2 آگاهی قبلی**
 209/2 160/9 299/2 151/2 نگرش به تخلیه*
 200/2 009/9 291/2 150/2 آموزش و مهارت*

 021/2 101/2 260/2 251/2 دانش سیل
 011/2 111/1 260/2 216/2 سالمت ة بیم

*
ی)

اع
تم

اج
10

6
/2) 

 222/2 111/12 295/2 900/2 روانی  سالمت**
 223/2 301/9 296/2 113/2 تعداد اعضای خانوار*
 222/2 096/0 221/2 010/2 افراد با نیازهای ویژه**

 261/2 030/1 290/2 209/2 یمشارکت اجتماع*
 016/2 661/1 266/2 203/2 یانسجام اجتماع
 110/2 301/2 261/2 211/2 ینسبت وابستگ

 209/2 269/5 296/2 111/2 کار تعداد نیروی*

*
ی )

صاد
اقت

10
3

/2) 

 222/2 301/1 229/2 013/2 خودروی شخصی**
 211/2 095/0 260/2 110/2 وجوه ارسالی*

 011/2 010/2 263/2 211/2 موادغذایی تأمین
 222/2 293/5 251/2 021/2 مالکیت**

 620/2 001/2 251/2 263/2 اولیهبخش  عدم وابستگی به
 296/2 103/1 293/2 110/2 دام و حیوانات اهلی*

 222/2 111/10 226/2 919/2 یدولت های کمک**

**
ی

تار
اخ

س
- 

ی)
هاد

ن
09

0
/2) 

 222/2 103/0 221/2 011/2 هشدار زودهنگام**
 222/2 251/1 263/2 051/2 کسب اطالعات**

 290/2 001/1 221/2 161/2 کارایی ادارات محلی*
 695/2 001/2 259/2 263/2 نهاد های مردم سازمان

 131/2 032/2 256/2 210/2 رسانی های کمک کالس
 165/2 119/2 266/2 213/2 آموزش نجات محلی

 222/2 000/12 229/2 915/2 پناهگاه**

**
ی )

نای
یرب

ز
92

2
/2) 

 222/2 630/0 221/2 001/2 آهن جاده و راه**
 005/2 211/1 256/2 253/2 موقت مسکن مدارس و
 661/2 153/0 261/2 230/2 های پزشکی مراقبت

 210/2 150/1 260/2 159/2 بند در مقابل سیل*
 222/2 221/1 263/2 063/2 تخلیه مسیرهای**

 210/2 031/1 261/2 213/2 تخت بیمارستانی
 مشاهده ةخالص

 C( :95) 990/2 269/2 110/12 222/2مقیاس: 

 احتمال ورود
 912 تعداد مشاهده

 021/1 میانگین احتمال ورود
 690/2 انحراف رگرسیون

درصد9داریدرسطحدرصد؛**معنی2داریدرسطح*معنی

9911هایتحقیق،منبع:یافته

عوامل کلیدی مؤثر بر قابلیت تخلیة اضطراری در مقابل سیل در مناطق کوهستانی  ةهای مدل در زمین یافته ،همچنین

 قابلیت تخلیة با داری معنی شده، سه عامل )با عالمت **( ارتباط عامل درنظرگرفته پنجدهد که از بین  نشان می

(، زیربنایی 966/2خصی )دهد عوامل ش می نشان 221/2 داری معنی دارند. سطح رهای روستایی در زمان وقوع سیلاخانو
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ر سرعت تخلیة )متغیر وابسته( خانوارهای روستایی در درا  هاترتیب بیشترین اثر ( به090/2ساختاری ) -و نهادی ،(922/2)

 پنجدهد. از بین این  عامل موردنظر را نشان میپنج هریک از  هاینیز شدت و ضعف اثر 9اند. شکل  شهرستان داشته

سؤال اصلی تحقیق  بنابراین،ن اثر و عامل اجتماعی کمترین اثر را در این زمینه داشته است. عامل، عامل شخصی بیشتری

مبتنی بر شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر بر قابلیت تخلیة اضطراری در زمان وقوع سیل در روستاهای در معرض خطر 

 دختر پاسخ داده شد. در شهرستان پل


مؤثربرقابلیتتخلیةاضطراریدرزمانوقوعسیل.مقادیراثرهریکازعوامل9شکل

گیرینتیجه
بلکه مخاطراتی است که  ،شود محسوب نمی الاول ب ةدر مرحل ،های مخرب طبیعی عنوان پدیده به ،مخاطرات طبیعی

، لیسا خشکترین مخاطرات طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان،  مهم ،صورت تکرارپذیر در طبیعت وجود دارد. امروزه به

گیرند تا  می مدیریتی متفاوتی برای مقابله با انواع مخاطرات درنظر ةشیو مختلفکشورهای  .است فشان آتشو لغزش، 

ست. هاهای مدیریتی کاهش اثر شیوه همةهدف  ،درواقعمخاطرات را اجرا کنند.  هایاثر ةدهند کاهشهای  بتوانند برنامه

ویژه شهرستان  لرستان و به ة. منطقکند فیایی، انواع مخاطرات را تجربه میدر موقعیت خاص جغرا قرارگرفتنبا  ،ایران نیز

مهم کشکان و سیمره، در معرض مخاطرة سیل  ةجریان دو رودخانو بودن منطقه، بارش زیاد،  دلیل کوهستانی به ،دختر پل

های شهری و روستایی یکی دیگر از  درست برای استقرار سکونتگاهناریزی  عالوه بر این موارد، برنامه .قرار دارد

ها استقرار  بودن منطقه در کنار مسیل دلیل محدودیت زمین و کوهستانی ها به آن بیشترهای این منطقه است که  بحران

وع سیالب چه در طی برای به حداقل رساندن خسارات جانی سیل، قابلیت تخلیه با سرعت باال چه قبل از وق ،اند. لذا یافته

 آن برای ایمنی عمومی بسیار ضروری است.

با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت تخلیة اضطراری در مقابل خطر 
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 شد عامل بررسی پنجمتغیر در قالب  95 ،ین منظوردپذیرفت. ب انجامدختر  سیل در روستاهای کوهستانی در شهرستان پل

یت، سطح جنسن، سمتغیر  16شده  متغیر درنظرگرفته 95تا عوامل و متغیرهای مؤثر در این زمینه شناسایی شود. از بین 

، هشدار زودهنگامی، دولت های مکی، مالکیت، کشخص یخودرو، ژهیو یازهایافراد با نروانی،   سالمتی، قبل یگاهد، آسوا

سرعت تخلیة اضطراری خانوارهای  و مسیرهای تخلیه ارتباط بیشتری با آهن جاده و راه، پناهگاه، کسب اطالعات

سن و جنس  بارةد: درکرصورت زیر تحلیل  توان به اند. ارتباط این متغیرها را می روستایی در زمان وقوع سیل داشته

وسال و  سن کان کمخورده( یا مانند کود )مانند افراد سال باشد یشتربن روستا اسن ساکنهرچه نسبت توان گفت که  می

ها در زمان وقوع سیل خواهند  هکمتری در تخلیة سریع و رسیدن به پناهگا ییتوانا ،های جسمی یتددلیل محدو زنان، به

دارند و برعکس افراد  کمتریگیری   دارند در زمان وقوع سیل نیز قدرت تصمیمکمتری دی که سالمت روانی اداشت. افر

سطح تحصیالت و آگاهی  ةتمرکز بیشتری برای مواجهه با این مخاطره دارند. در زمینبا سالمت روانی بیشتر توانایی 

مربوط  اطالعات و آگاهی به یدسترسبیشتری به لحاظ  ییتوانااز باالتر باشد، سطح سواد افراد هرچه توان گفت که  می

توان با  یرا مو آگاهی  ،مهارتی برخوردارند. سطح دانش، رو راهکارهای کاهش خسارت و تخلیة اضطرا به مخاطرة سیل

ویژه  وقوع مخاطرات و به ةرسانی دولت در زمین های آموزش باال برد. اطالع و کالس ،ها ، همایشها یحضور در سخنران

با سرعت باالتر  به اطالعات یدسترستلویزیون نیز باعث افزایش  و های جمعی مانند رادیو وقوع سیل از طریق رسانه

ارتباطی نیز باعث افزایش سرعت  ةها و شبک و وجود مسیرهای تخلیه مانند جاده هینقل به وسایل شتریبشود. دسترسی  می

 ةشود. کسب اطالعات در زمین تر می های امن در زمان وقوع سیل و همچنین رسیدن به پناهگاه و مکان هیتخل یبراعمل 

های مالی و ایجاد  رسانی زمان وقوع سیل یا با کمک اعم از گزارش و اطالع یدولت یها کمکوقوع سیل و هشدار خطر 

باعث تخلیة  تواند یمر تخلیة سریع است که دهایی مانند سد و بند در مقابل سیالب از دیگر متغیرهای مؤثر  زیرساخت

دهد  ن زمینه نیز نشان میعوامل مؤثر در ای ةها در زمین های در معرض مخاطرة سیل شود. نتایج کلی یافته سریع مکان

را بر سرعت ها اثرترتیب بیشترین  ساختاری به -و نهادی ،شخصی، زیربنایی عامل موردنظر سه عامل پنجکه از بین 

افزایش  برای پژوهش، این های یافته در رابطه با اند. بنابراین، داشتهدختر  خانوارهای روستایی در شهرستان پلتخلیة 

 شود: می توصیه و پیشنهاد زیر ایی در زمان وقوع سیالب نکاتسرعت تخلیة جوامع روست

ای مربوط  الف( اولین راهکار برای افزایش سرعت تخلیة جوامع روستایی شناسایی عوامل و متغیرهای محلی و منطقه

 ةیتخل سرعت شیافزا یبرا متناسب یراهکارها ها شاخص نیا اساسکه بر استبه هر یک از جوامع شهری و روستایی 

 بندها،سدها،  جادیا)مانند  یمهندس اقدامات دادن انجام و یریکارگ به( ب د؛شو ارائه مناطق نیا از کی هر در یاضطرار

از  (لیس ةمیو ب البیس یبردار نقشه یها ، برنامهالبیس یبند منطقه)مانند  یمهندسری( و اقدامات غها لیمس احداث

 ستمیسای مهم برای افزایش سرعت تخلیه و کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع سیل است؛ ج( ایجاد هراهکار

ها به مردم محلی قبل از  موقع از طریق رسانه رسانی دقیق و به و اطالع از حوادث یریگ شیپ یها و آموزش ینیب شیپ

اهش خسارات مالی و جانی ناشی از وقوع سیالب باعث ک ،ضمن افزایش سرعت تخلیة روستاییان ،تواند وقوع سیل نیز می

 سازی مقاومو  یاراض یکاربر یزیر برنامه مانند مناسب در استقرار نواحی روستایی یزیر اصول برنامهشود؛ د( اجرای 

خسارات جانی ناشی از وقوع سیالب را کاهش دهد؛ ه(  میزان و را کم جوامع پذیری آسیبسطح تواند  مساکن روستایی می

اقتصادی  تقویت توانمندیسیل،  ةویژه بیم و به رهای روستایی به بیمة حوادثاو تشویق خانووانمندسازی روانی تو  ءارتقا

کاهش یکی دیگر از راهکارهای نیز  محصولی )کشاورزی( ها به اقتصاد تک از طریق کاهش وابستگی آن

و  ،هیگرش به تخلی، نقبل یآگاهتوان  ستایی میهای آموزشی در جوامع رو هاست؛ ی( با برگزاری کالس پذیری آسیب

های دولت در  ها و ضرورت توجه به تخلیه با سرعت عمل باال افزایش داد؛ و( کمک راه ةروستاییان را در زمین مهارت
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ترین  های مناسب و در نزدیک ارتباطی و راه روستایی و ایجاد پناهگاه ةهای روستایی مانند شبک ایجاد زیرساخت ةزمین

 عوامل بررسی زمینة در بیشتری مطالعات شود می توصیه نهایت، حل از دیگر راهکارهای مناسب در این زمینه است. درم

امید است که . گیرد انجام سیل وقوع زمان در خسارات کاهش و اضطراری تخلیة سرعت در ای منطقه و محلی تأثیرگذار

متناسب برای جوامع روستایی در جهت کاهش میزان خسارات جانی و با افزایش شناسایی این عوامل و اتخاذ استراتژی 

ویژه شهرستان  مالی ناشی از وقوع سیل در کشور عزیزمان، مخصوصاً روستاهای دورافتاده و کوهستانی استان لرستان، به

زندگی خانوارهای  ،خصوص سیل به ،بار بحران طبیعی  برند، و هرچند وقت یک سر می که واقعاً در محرومیت به ،دختر پل

 دراز این پژوهش بهره گرفته شود.  ـ دشوهای بعدی راهکاری ارائه  بدون اینکه برای سال ـ کند این منطقه را ویران می

توان گفت نتایج این مطالعه در زمینة  این مطالعه با تحقیقات و مطالعات پیشین می ةآمد دست نتایج به ةمقایسبا  انیپا

و  ،ها دانش، نگرش ة( در زمین0221ساید و همکاران ) بورن ةموقع با نتایج مطالع رسانی به طالعدسترسی به اطالعات و ا

دسترسی به  ة(، در زمین0223) وانگ و همکاران ةبا نتایج مطالع التیسطح تحص و تیجنس ریتحت تأث هیتخل یرفتارها

(، و در زمینة خصوصیات شخصی با نتایج مطالعة 0210پل ) ةبا نتایج مطالع آموزش ةسطح ساالنترین پناهگاه و  نزدیک

 .کنند را تأیید میو نتایج این تحقیقات  ست( همسو0219لیم و همکاران )

گزاریسپاس
زدنی به  دختر، که با دقت فراوان و صبر و شکیبایی مثال و روستاییان عزیز شهرستان پل گویان پاسخ ةاز هم انیپا در

 یمال یحام پژوهش نی. اشود یم یداشتند، تشکر و قدردان را با نویسندگان یهمکارو کمال  دادندسؤاالت موردنظر پاسخ 

 درصد مشارکت نویسندگان نیز به یک صورت بوده است. نداشته است.
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