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 چكيده

طبيعي چون زلزله، بروز  مخاطراتهاي اخير، هاي روستايي در کشور در دههسكونتگاه آسيب پذيريعوامل مهم يكي از 

به نظر مي رسد علل افزايش اين  .زيادي شده است تخريبو روستاها  و موجب تخليه است ها بوده ها، سيالبخشكسالي

و تجربيات بومي مردمان در مديريت ها محلي، مشارکتي و دانش  ،پايين به باالها ناشي از عدم توجه به رويكردهاي بحران

هاي اخير با مخاطراتي همچون سيل و در اين راستا روستاهاي بخش مرکزي شهرستان جيرفت در دهه .ها بوده استبحران

خشكسالي مواجه بوده اند  که معيشت روستاييان را تحت تأثير قرار داده است. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي ارزيابي 

 -پذيري روستاها انجام شده است. روش تحقيق توصيفيدانش بومي روستاييان جهت کنترل مخاطرات طبيعي و کاهش آسيب

روستاي نمونه،  78و جامعه آماري  شامل سرپرستان خانوارهاي روستايي بخش مرکزي شهرستان جيرفت است که از   تحليلي

هاي بدست آمده از طريق عمليات خانوار  با فرمول کوکران و به روش تصادفي ساده تعيين حجم و انتخاب شدند. داده 867

پردازش و تحليل شد. نتايج حاکي از آن است که خطرات  SPSSفزار هاي آماري تحت نرم اميداني )پرسشنامه( به کمک روش

پذيري ترين خطرات طبيعي از نظر مردم محدوده مورد مطالعه بوده است که در حد بااليي سبب آسيبخشكسالي و سيل عمده

ه،  باالتر از حد متوسط است و ميزان دانش مخاطره شناسي بومي  و ميزان تأثيرگذاري آن در محدوده مورد مطالعروستاها شده

ولي با جنسيت و نوع شغل رابطه معناداري  ( ارزيابي گرديد و ميزان دانش بومي مردم با سن آنها رابطه معناداري مثبت داشته3)

  تاييد نشد.

 مخاطرات طبیعی، دانش بومی، مديريت مخاطرات، بخش مرکزی شهرستان جیرفتگان کليدي: واژه

                                                           
   :نويسنده مسئول                                                                                                                                                                       azar@um.ac.ir Email: 
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 قدمهم
موجب تحوالت اساسی در فرآيند تولید و خدمات عرصه  ،های جديدفناوریو بكارگیری دانش نوين  ،نیم قرن اخیر در

معضالتی را در عرصه زيست محیطی،  ی نوين،هابكارگیری برخی فناوری ،. در همین حاله استزندگی روستايیان شد
های پردازان توسعه شده است. يكی از گزينهفكری انديشمندان و نظريه اقتصادی و اجتماعی ايجاد کرده و موجب دغدغه

) احمد رش و دانش مهر،  دانش بومی است يارجوع به دانش تجربی گذشتگان  ،هامورد نظر در پاسخگويی به اين دغدغه
در اغلب  ،ظران تعاريف متعددی را برای دانش بومی ارائه و هر يک از زاويه خاصی به آن توجه کرده اندنصاحب(. 4061

های دانش بومی، دانش فنی بومی، علم قومی يا بوم شناسی قومی، علم محلی، سنتی، هايی نظیر نظاماين تعاريف واژه
بیشتر از  4IK يا فوق اصطالح سیستم های دانش بومی هایخورد، که از بین واژهعلم مردم و علم روستايی به چشم می

 هر فرد منحصر به فرهنگ از بخشی. دانش بومی  (4030 رجمهری،ذبو، 4030)عمادی و عباسی  است رفتههمه بكار 
 است شده حاصل تجربه طريق از بوم زيست خاص محیطی شرايط با جهت سازگاری در که است سرزمین يا بوم زيست

 با ، سازگاریها شرو ها ودانش اينکه  است شده تبديل جامعه آن تولیدی و اجتماعی فرهنگ از بخشی به به مرور و
 دانشبرخی حتی  (.4031دهند )جمعه پور، می را نشان زيستش محیط و انسان بین معقول رابطه برقراری و طبیعت

می دانند  شان زندگی کنترل آوردن بدست برای تالش جوامع در اصلی دارايی و کلیدی سرمايه عنصر را بومی
 طول خاص در جامعة يک مردم وسیلة به که است هايیروش و خرد بومی مجموعه دانش (. بنابراين0666، 0)گرجستانی

 شرايط تغییر باو  يابدمی هتوسع و شودمی ايجاد اطراف محیطی هایپديده با رابطه در تجربه ۀمشاهد طريق از و زمان
 سازندمی فراهم محیط و جوامع برای را پايداری ترتیب بدين و شوندمی پويا و متغیر بومی نیزهای دانش محیطی،

های زيست محیطی و منابع طبیعی به رسمیت المللی نیز نقش مهم مردم بومی را در عرصه(. جامعه بین4660، 0)وارن
منتشر کرد، اعالم نمود که  4636در سال که « حفاظت از طبیعت جهان»شناخته است به طوری که اتحاديه بین المللی 

های موثری برای جوامع سنتی اغلب در باره اکوسیستم هايی که با انها در تماس هستند، دانش عمیقی دارند و روش
(. در گزارش کمیسیون جهانی محیط زيست و توسعه در 4039پايداری از اين منابع  را در اختیار دارند) ازکیا و ايمانی، 

(. همچنین در کنفرانس 0661 1گورنیز بر نقش مهم مردم بومی در توسعه پايدار تأکید شده است) امسی گری 4639سال 
ها در سازمان ملل متحد در زمینه محیط زيست و توسعه و کنوانسیون تنوع زيستی نیز بر نقش مردم بومی و دانش آن

دانش در کنار دانش بومی ،   مورد تأيید قرار داده است.دستیابی به مديريت پايدار محیط زيست و منابع طبیعی مجدداً 
ها و مراکز تحقیقاتی است و از اصول های علمی در دانشگاهحاصل فعالیت هايی دارد ووجود دارد که با آن تفاوت رسمی

ا هدف ها و اعتقادات متأثر است و بکمتر از ارزشرسمی کند. دانش خاصی که به روش علمی تعلق دارد، تبعیت می
زيرا  ، های تجربی آن بسیار قوی استشود و جنبهدر مراکز علمی تولید می کنترل طبیعت و به منظور بسط دانش بشری،

هستند. با وجود چنین فكری پشتیبان آن مبتنی بر اين ديدگاه است که فقط واقعیات عینی و محسوس قابل قبول  ة فلسف
 (.4030، همكارانبل نیستند، بلكه مكمل هم هستند)پاپ زن و اين دو دانش با يكديگر در تقاهايی تفاوت

ها و مخاطرات طبیعی دست به گريبان بوده و از آغاز آفرينش تاکنون، همواره با انواع آسیبی جوامع انساناز سويی ديگر  
 خطراتم برد که از اين توان ناهای جانی و مالی فراوانی به آنها وارد شده است. هیچ جايی از اين کره خاکی را نمیآسیب

هايی بوده و هستند، تا و حوادث گوناگون در امان بوده باشد. به همین دلیل، جوامع مختلف پیوسته به دنبال راه حل
را مديريت  خطراتای کنترل نموده يا به حداقل رسانند و در واقع های ناشی از حوادث غیر مترقبه را به گونهبتوانند آسیب

                                                           
1- IK= Indigenous  Knowledge 

2- Gorjestani  

3- Warren 

4- McGregor 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Deborah%20McGregor
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 و تكنوتیكى شناسی،هوايى، زمین و آب شرايط خاطر به ما که کشور که اين مسأله در (.4036مكاران، ه نمايند )شمس و
 واسطه به افتاده است و اتفاق کرات آن به مورد 04حدود  جهان، در داده رخ حادثه طبیعى 10بین  از موقعیت جغرافیايى،

جوامع از انجايی که (. 4036شود )پورمحمود، می محسوب پذير جهانآسیب کشور 46از  يكى ايران حوادث، اين رخداد
طبیعى و داشتن توان محدود، از ديرباز در معرض  ها، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیطهای تولیدی آنروستايى و فعالیت

، محلی بومیهای دانشگذشتگان و لذا ساکنان هر منطقه با تجربیات  ،اندتهديد نیروهاى مخرب طبیعى قرار داشته
روستايی منطقه  نواحی(. 4030اند )وزين، بار اين نیروها بر جوامع خود صورت دادهاقداماتى را در جهت کاهش آثار زيان

در برابر  و نیز با توجه به مستعد بودن اين مخاطرات از اين قاعده مستثنی نیستيعنی شهرستان جیرفت  مورد مطالعه
اقتصادی، اجتماعی و محیطی  حوادث طبیعی خسارات در اثر هر ساله  بوده و پذيرآسیب ، بسیارسوانح و مخاطرات طبیعی

   پاسخگويی به اين پژوهش در پی اساس موارد مطرح شده در بیان مساله تحقیق، بر شود.متحمل میبسیاری را 
 های زير انجام گرفته است :پرسش

آيا بین برخوردارند؟ و مخاطرات طبیعی ابله و کنترل جهت مق تجربیات بومیروستايیان منطقه از چه میزان دانش و  -4
 ويژگی های فردی آنان و میزان مخاطره شناسی بومی رابطه ای وجود دارد؟

از نظر روستايیان چه بوده  طبیعی از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیطیهای مخاطرات مهمترين آسیب  -0
 است؟ 

 مباني نظري تحقيق
مترقبه طبیعی است که وقوع آنها آنی و دفعتا بوده و يا مخاطرات  طبیعی رخدادهای غیربا توجه به مطالب فوق باليا 

(. باليای طبیعی 4036تواند موجبات تخريب محیط زيست طبیعی و مصنوع را فراهم آورد )مومنی، بسته به شدت آن می
کند و در اين وضع شیرازه زندگی روزمره ناگهان گیز ايجاد میعملی از طبیعت است با چنان شدتی که وضعی فاجعه ان

های های پزشكی و پرستاری و ساير ضرورتشوند و به غذا، پوشاک، سرپناه، مراقبتشود و مردم درمانده میگسیخته می
ظور از من(. 4090شوند)عصار و قديم، زندگی و به محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محیط، نیازمند می

های فعال، گردد. به عنوان مثال گسلهای کالبدی است که منجر به حوادث غیرمترقبه میمخاطره، عموما ويژگی
(. براساس برنامه 4036)خالدی، هستندجزء مخاطرات  هخیز و اراضی مستعد قابل اشتغال همها، مناطق سیلآتشفشان

ه مخاطرات دو منشا اصلی دارند، مخاطرات طبیعی و مخاطرات کلی،  4راهبردی بین المللی کاهش باليای سازمان ملل
باليای طبیعی رويدادی از طبیعت است که اثرات مخربی بر روی همچنین  (. 0660،  0)مو و پتراناکول 0ناشی از فناوری 

 ات منفیثرو ا ساختهکند و اين وضع کار جامعه را مختل جامعه دارد، با چنان شدتی که وضعی فاجعه انگیز ايجاد می
 بالياى مخاطرات براى کاهش المللى بین راهبرد (.4006، )عصار شودو حتی منجر به مرگ می داشتهاقتصادی در پی 

 اجتماعى يک -اقتصادى سیستم روى محیطى خطر يک آثار نتیجه باليای طبیعى» گويد: می ملل سازمان در طبیعى
 جامعه آن مناسب نقش ايفاى از مانع و شده جامعه آن طبیعى امور در روال اختالل موجب که است پذير آسیب جامعه

 (.4030)وزين، « شود مى آن آثار با برای کنارآمدن
و  آنانها طی قرنروستايیان در مديريت باليا و مخاطرات طبیعی  به اين دلیل است که نقش دانش بومی در خصوص 

 اند های مقابله با آنها بودهروشيا مخاطرات محیطی و های متنوع کاهش اثرات باليا خصوص کشاورزان به دنبال راهه ب
روستايیان در برابر مخاطرات خشكسالی و  به طور مثال اند.ها تطبیق دادهآسیب و به مرور زندگی معیشتی خود را با اين

با خاک رس، کاشت عمیق تر بذرهای  احداث استخرهای کوچک، اندود کردن جوی ها و انهاراقداماتی از قبیل  سیل،
                                                           
1- UN= International Strategy for Disaster Reduction 

2- Technological Hazard 

3- Moe & Pathranakol  
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در ساخت مسكن و غیره را انجام داده اند وحتی های بومی تكنیک، کاربرد آب و هوای منطقه باهای مقاوم کشت، نباتات
تا کرده اند. چنین دانش ها و تجربیاتی طوفان و سیل را پیش بینی خشكسالی و ی ها وقوع پديده ،تغییرات آب وهوايی

منبع تجربی مطمئنی  شده است که می تواندبه امروز به شكلی کامال عملیاتی در مناطق روستايی کشور به کار گرفته 
در سه  در مقابله با مخاطرات محیطی  در نواحی روستايی دانش های بومیرود. برای متخصصان مسائل روستايی بشمار 

تناب ناپذير، پیشگیری از خطرات از طريق اصالح و بهبود زير اجتناب از مخاطرات اج شده است:شیوه تقسیم بندی 
مسلم انگاری برخی مخاطرات غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری و در نتیجه چاره انديشی  و ی روستايیهاساخت

دارند، از  و از آنجايی که جوامع روستايی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی (4031)شیرزاد،  برای ساز و کارهای جبرانی
دير باز در معرض تهديد نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته و به تجربه اقداماتی را در جهت کاهش اثار زيان بار اين 

بكارگیری است. لذا امروزه  نیروها انجام داده اند که  به تدريج سبب توانمندی بیشتر آنان در برابر مخاطرات طبیعی  شده
پذيرفته شده  در زمینه کاهش آسیب پذيری جوامع از باليای طبیعی یراهبرد جديدن به عنوادانش تجربی مردم محل 

 بازسازیو محققان داخلی و خارجی زيادی در پی شناسايی روش های بومی مقابله با انواع مخاطرات، پیشگیری و است 
ان آسیب پذيری جوامع را در برابر مدرن، میز و مخاطرات هستند تا با تلفیق  با دانش رسمی و بعد از وقوع باليامناطق 

 مخاطرات طبیعی کاهش دهند.  
باال به پايین(، رويكرد )در خصوص مديريت باليای طبیعی رويكرد های مختلفی از جمله رويكرد سیاست های استاندارد 

لی از آنجايی که ، رويكرد های اجتماعی، رفتاری و فن محور  و غیره مطرح شده است  و)پايین به باال(مبتنی بر جوامع 
دو رويكرد به  مرحله پیشگیری و کاهش اثرات بالياست، لذا در اين قسمت  ،طبیعی مخاطراتمهمترين بخش از مديريت 

 اشاره می شود: توجه دارند،  های مديريتی قبل از وقوع روشبه که  و رويكرد مبتنی بر جوامع های استانداردسیاست
 )باال به پايین( رويكرد سیاست های استانداردالف: 

ها و در اين رويكرد توسعه روش و دانش فنی و رسمی است.اين رويكرد برای کاهش کلی خطر نیازمند گسترش ابزارها 
)از وقوع باليا( نظیر رهنمودها و مقررات برنامه ريزی، معیارهای ساخت و  های بازدارندهمعیارهايی برای کمک به فعالیت

کنترل و تنظیم، ثبت و پیش بینی وقايع اتفاقی، اعالم خطرهای اولیه، ابزارهای تسهیل ساز برای کاهش زمین لرزه، 
(. مثال 0660، 4جیگیاسو) های آگاهی و آموزش برای تصمیم گیری های پیشاپیش مؤثر استکننده تصمیم گیری، برنامه

مستقر و ساخته شود که اگر در  گردد تا ساختمان طوری طراحی، کاربرد و اجرای آئین نامه های ساختمانی موجب می
برای ساکنان يا عامه مردم تهديد و خطر ايجاد نكند )اسمیت،  ،برابر نیروهای مخرب طبیعی يا مصنوعی قرار بگیرد

های انجام شده صرفا تكنولوژی محور بوده و بر مبنای مدل دستوری و در اين رويكرد بسیاری از فعالیت . جیگیاسو(4030
دهد و خواهان راهكارهای ها اهمیت خاصی میها به تدوين راهبردها و آئین نامهت. اين فعالیتکنترلی استوار اس

در اين رويكرد مسئولیت کمک به اجتماعات حادثه ديده به طور  استاندارد بوده و حالت دستوری از باال به پايین دارند.
 از اين رو .نمی شودتوجهی  ش و تجربیات آنهاو دان کامل بر عهده دولت و جوامع بیرونی است و به مشارکت مردم
 .موفق نبودنددر برابر مخاطرات  بسیاری از اين رويكردها در کاهش آسیب پذيری جوامع روستايی 

 )پايین به باال( رويكرد مديريت مبتنی بر جوامع محلی -ب
به ريزی متمرکز، آمرانه و از باال  دهد که برنامهتجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نشان می

کارامدی شدن برنامه ها  دستاورد مطلوبی نداشته است. هرچه سطوح مشارکت محدودتر باشد امكان اجرايی وپايین 
ها باال خواهد ها و سیاستهای اجرا و نظارت مرکزی افزايش يافته و آسیب پذيری طرحکاهش خواهد يافت، و هزينه

کند و در فرايند مديريت باليا استقبال می تجربیات آنان اين رويكرد از همكاری جوامع محلی و . (4030رفت )رضوانی، 
های مبتنی بر جوامع، ها نظیر سازمانهمچنین خواهان تقويت ظرفیت محلی از طريق مشارکت تمامی افراد و گروه

                                                           
1 -Jigyasu 
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، 4باکل)است محلی در سطح محل  های خاص درون جوامع و نمايندگان حكومت هایدولتی، گروهسازمان های غیر
، به مردم محلی و ظرفیت ها، دانش ها و مشارکت آنها تاکید مبتنی بر جوامعنشان می دهد که رويكرد  4(.  جدول 0664

دارد. لذا از بعد نظری اين پژوهش متكی بر رويكرد مبتنی بر جوامع و مردم محور است که به دانش بومی و تجربیات آنها 
 .اهمیت می دهد

 
 و مبتني بر جوامع درويكردهاي سياست استاندار .7جدول 

 (پايین به باال )استاندارد سیاستهای مديريت رويكرد (باال به پايین )جوامع بر مبتنی رويكرد

 محور تكنولوژی صرفا محور مشارکت

 کنترل و دستوری محور مردم

 و قوانینها توجه به آيین نامه خطر ارزيابی و جوامع موقعیت به توجه

 توسعه و باليا مديريت بین ضعیف پیوند (محیط و مردم زندگی کیفیت به توجه) توسعه فرايند با قوی ارتباط

 پذيری آسیب به توجهی کم ( جوامع ظرفیت افزايش) پذيری آسیب کاهش اصلی راهبرد

 ی مردمنیازها از انها درک اساس بر باال از تصمیمات بحران مديريت برای گیریتصمیم مراحل تمامی در مردم مشارکت رب تاکید

 باليا آثار کاهش مسئول بیرونی جوامع و دولت ديده حادثه مردمان به کمک برای بیرونی نیروهای به صرف اتكای عدم

 جوامع فرهنگی تفاوتهای به توجهی کم فرهنگی و اجتماعی تفاوتهای به توجه

 خارجی فنون به توجه و محلی امكانات و منابع  به توجهی کم محلی جوامع موجود هایدانش و هاتوانايی ها،ظرفیت بر تاکید

 کمكها گیرندگان يا قربانیان عنوان به تنها اجتماعات به توجه مشارکت و عمل توانايی با افرادی عنوان به ديده آسیب محلی به مردم توجه

 4030منبع: وزين، 

 
 پيشينه تحقيق

المللی سسات بینؤم و مختلف علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و يا نهادهاهای پژوهش در رابطه با موضوع تحقیق،
 شود:انجام گرفته است که به برخی از آنها که مرتبط تر است، اشاره می  و ملی

ن با ، ضمن تعريف دانش بومی و تفاوت آ«جايگاه دانش بومی در توسعه روستايی پايدار»در مقالة  (4030بوذرجمهری )
، تاکید می کند که (4031)دانش رسمی، به جايگاه مهم آن در توسعة روستايی پايدار پرداخته است و در مقاله ديگری 

 در آنان مشارکت مردمان و بومی هایمهارت و دانش و ارزيابی علمی بررسی و کاوش کشور، توسعه مسائل حل برای

مديريت بحران و »( ، در کتاب 4035)زاده بزازبرخورداراست. هادی از اهمیت زيادی  روستايی توسعه های ريزیبرنامه
های صحیح و اشاره کرده، تشكیل مديريتی توانمند محلی و اعمال روش« کاهش آسیب پذيری در برابر باليای طبیعی

نقش » لة ( در مقا4030تواند میزان خسارات را کاهش دهد. وزين )مناسب جهت کنترل وضعیت بحرانی تا حد زيادی می
،  عنوان کرده ، دانش بومى موجب کاهش آسیب های ناشی «دانش بومی در کاهش آسیب های محیطی نواحی روستايی

از باليای طبیعی جوامع روستايى مى شود و می تواند فرايند پیشگیری و آمادگی در برابر اين مخاطرات و نیز بازسازى 
تاثیر مديريت بحران و بويژه به   «مديريت بحران»در کتاب  (،4039) حسینی و همكاران خسارت آنها را بهبود بخشد.

کرده اند. افتخاری و همكاران در فصول مختلف کتاب اشاره ا هريزیتاثیرات دانش بومی در کاهش آسیب پذيری و برنامه
ش رستم در روستاهای بخش خور« فرآيند مديريت باليای طبیعی در دو شیوه بومی و جديد» ( در مقالة 4030)

های زيادی نظیر دانش بومی مناسب در زمینه مديريت باليای ها و توانايی)شهرستان خلخال(، تاکید کردند که ظرفیت
طبیعی،  مشارکت مردم در فرآيند برنامه ريزی مديريت باليای طبیعی در منطقه وجود دارد که در صورت تلفیق با دانش 

 نارسايی رفع راهكارهای»( در مقالة  4033رشود. ايمانی و عمران زاده )رسمی می تواند از کارايی بیشتری برخوردا

نیز اظهار کردند، دانش بومی در کاهش آسیب پذيری مردم در برابر مخاطرات «  ايران روستايی نواحی در بحران مديريت

                                                           
1-  Buckle 
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به اين « توسعه پايدار دانش بومى رويكرد کاربردى در»( در مقالة 4036)گلزاری و میردامادیطبیعی موثر بوده است.  
مشارکت فعال افراد روستايى در توسعه روستا به شكل پايدار آن جز با باور کردن دانش بومی، بینش نكته تاکید کردند که 

نقش دانش بومی در حفاظت از  »ة در مقال ( ،4064) وزين و افتخاری. هاى افراد روستايی امكانپذير نخواهد بودو مهارت
دانش بومی با رويكرد به اين نتیجه رسیدند که، « شهرستان خلخال  :منابع آب و خاک از ديد روستايیان: مطالعه موردی

کند بطور پايدار با )توسعه پايدار( سازگاری دارد. اهمیت دانش بومی به اين دلیل است که به مردم کمک می جديد
 فر و همكارانرفیع )باليای طبیعی( سازگار شوند و در جهت کاهش و کنترل آن اقدام کنند. رالگوهای در حال تغیی

ضمن  ،«های دانش بومی و جايگاه آن در فرايند توسعه پايدار روستايیبینش و روش در پژوهش»( در مقالة 4064)
اند. پرداخته  و حفظ محیط زيست ايدارروستايی پ ةتعريف دانش بومی و تفاوت آن با دانش رسمی، به جايگاه آن در توسع

شناخت دانش بومی و کاربرد آن در مديريت بحران روستايی با تاکید بر »( در مقالة 0645بوزرجمهری و جوانشیری )
به اين نتايج رسیدند که مردم منطقه با استفاده از سال « خشكسالی، سیل و زلزله  در بخش جلگه زوزن شهرستان خواف

ک کاملی از میزان نزوالت جوی و توزيع زمانی آنها،  سازه های بومی چون انواع پشته های تراز، هاللی ها تجربه به در
، پخش سیالب و تراس بندی و غیره که  از قديم ايجاد کردند،  در « ديار»شكل و خاکی ، خاکريز های طولی بلند يا 

جايگاه دانش »( در مقالة  4061می و همكاران )کاهش مخاطرات سیالبها و تقويت سفره های آب موثر بوده است. عز
بومی در مديريت مخاطرات طبیعی در روستاها)مطالعه موردی دهستان شسزر، شهرستان هرسین(، مشخص شد تفاوت 
معناداری بین اثر بخشی دانش بومی و نوين در کاهش آسیب پذيری مخاطرات وجود دارد و دانش بومی سهم بیشتری 

 طبیعی در نواحی روستايی داشته است.  در مديريت مخاطرات 
به انجام  ،(0660تحقیقات خارجی نیز بیانگر اهمیت دانش بومی در کاهش مخاطرات است به طور مثال، جیگ ياسو ) 

 و ساخت و ساز پرداختند کشور هندوستان و نپال به منظور کاهش آسیب پذيری زلزله از طريق دانش بومی  تحقیقی در
( در مقالة 0665) 4قرار داده است. بارنهارت و کاواگلیبررسی مورد  پذيری زلزله ای کاهش آسیببربومی را کن امس
بومی با پارادايم محیطی جديد)توسعه پايدار(  ، به اين نتیجه رسیدند که دانش« دانش بومی و سازگاری با محیط زيست»

طور پايدار با الگوهای  کند تا کشف کنند و به سازگاری دارد. اهمیت دانش بومی بدين دلیل است که به مردم کمک می
مديريت دانش بومی در بوتسوانا » ( در مقاله،  0641) 0پرتی  ل سازگار شوند.وو فصيی در حال تغییرچرخه های آب و هوا

تاکید کرده  که جهت موفقیت  برنامه های توسعه در « با استفاده از برنامه های کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات
مقاله ای  (، در0641) 0بوتسوانا به مديريت و تلفیق دانش بومی با فناوری های ارتباطی و اطالعاتی نیاز است. سیفوينا

به اين نتیجه رسید که « بكارگیری دانش بومی در علوم زيست محیطی و مديريت: نقد و بررسی در استرالیا»تحت عنوان 
دانش بومی بايد سازگار، قابل انتقال و منطبق با شرايط جامعه و محیط زيست باشد، توانمند سازی جامعه محلی و به 

 در کاهش مخاطرات است.  رسمیت شناختن دانش بومی عنصری ارزشمند

  

 پژوهشروش 
و  از نوع کمی  پیمايشیآن  تحلیلی است. روش تحقیق -نظر ماهیت توصیفی از براساس هدف کاربردی و  حاضر مقاله

 شامل مصاحبه، مشاهده و  استفاده شده است. تكنیک های تحقیق نیز آرشیوی ،اسنادی -ایمنابع کتابخانه است که از
. جامعه گرفته استانجام Excel و محیط  SPSSنرم افزارهای آماری  به کمک کهساختار يافته و پرسشنامه فردی 

با مراجعه به بخشداری که  اندکه بیشتر در معرض مخاطرات طبیعی قرار داشته است  شامل روستاهايی تحقیقآماری 

                                                           
1-Barnhardt and Kawagley 

2 -Priti 

3 -Syafwina 
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روستا با   40وسعت منطقه ، تعداد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ولی به دلیل بخش  یروستا 06 ،بخش مرکزی
نیز با برای تعیین حجم نمونه روستايیان ند. انتخاب شدگرديده و به روش تصادفی ساده ن حجم یفرمول کوکران، تعی

نسبت به  که خانوار به دست آمد 050، تعداد  60/6نمونه و با خطای  خانوار روستاهای 5010فرمول کوکران از مجموع 
نمونه بدست  46ر مورد روستاهای کوچک که حجم آنها کمتر از دها محاسبه شد. روستا، تعداد نمونه هرخانوارهای حجم 

خانوار  004حجم نهايی به لذا نمونه رسانده شد و   46آمد)روستاهای چمن، ماران قلعه، عالالدينی علیا(، تعداد آنها به 
اسامی  0در جدول  گرديد.به تكمیل پرسشنامه اقدام ، نسبت و يا همسرانشان با سرپرست خانوارها کهافزايش يافت 

 روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان جیرفت  و حجم نمونه خانوارهای نمونه مشخص شده است.  
 

 بخش مرکزي شهرستان جيرفت تعداد جمعيت و خانوار هاي روستاهاي نمونه .8جدول

 حجم نمونه جمعیت تعداد خانوار نام روستا رديف

 44 306 004 فردوس 4

 46 594 450 چمن 0

 40 4000 016 حسین اباد 0

 41 4406 066 ده پیش سفلی 1

 46 054 06 ماران قلعه 5

 91 0601 4550 علی آباد 0

 16 1160 4640 دولت اباد 9

 04 4053 100 هوکرد 3

 41 4666 030 خاتون آباد 6

 46 4009 066 پشتلر 46

 40 4006 030 نارجو 44

 46 640 465 الدينی علیاعال  40

 004 06696 5010 جمع

 4066: مرکز آمار ايران، سرشماری منبع                    

 

 محدوده مورد مطالعه   

بهشت  دهستان و سه شهر جیرفت، درب 04مرکزی، ساردوئیه، جبالبارز و اسماعیلی(، )بخش 1هرستان جیرفت شامل ش
شهرستان است که موقعیتی دشتی و  کیلومتر مربع، وسیع ترين بخش 1946و جبالبارز است. بخش مرکزی با وسعت 

(. 4060فرمانداری شهرستان جیرفت، )روستا و مرکز آن  شهر جیرفت است  4905و  دهستان 5کوهستانی دارد و دارای 
 موقعیت جغرافیايی و تقسیمات سیاسی و روستاهای نمونه  بخش مرکزی را نشان می دهد. 4شكل 
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 موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي  بخش مرکزي شهرستان جيرفت .7شكل 

 

و بحث هايافته  

روستای نمونه که  40نفر از سرپرستان خانوارهای   004در ارزيابی میزان مخاطره شناسی بومی روستايیان منطقه، تعداد
تا  06درصد در رده سنی  59با حدود  درصد زن بودند. اکثريت آنها 0033درصد مرد و  0030مورد پرسشگری قرار گرفتند، 

درصد ديپلم و باالتر بودند و شغل اکثريت آنان  11درصد زير ديپلم و   06درصد ابتدايی، 40درصد بیسواد ،  00سال،   55
درصد کشاورز و دامدار و بقیه کارگر و دارای مشاغل آزاد. بیشترين سابقه وقوع مخاطرات طبیعی در محدوده  50با حدود 

درصد مردم  به  يک يا هر دو مورد اشاره کردند  36مطالعه، از نظر روستايیان، خشكسالی و سیل  است که  بیش از  مورد
 (. 0و ساير مخاطرات مانند زلزله، ريزش و طوفان،  چندان مخاطره آمیز نبودند )جدول

 

 منطقه  ي درعيمخاطرات طبفراواني وع قسابقه و .3جدول 

 
 
 
 
 
 
 

                         

 4061تحقیق میدانی،  :منبع                              

 
نتايج نشان داد که روستايیان منطقه  از دانش بومی ارزشمندی در زمینه مخاطرات خشكسالی و سیل برخوردارند که طی  

مشخص است، آنها روش های سنتی آگاه کردن مردم   1زمان  نسل به نسل منتقل شده است. همان طور که  در جدول 
استفاده از مصالح و معماری بومی جهت استحكام بنا،  کاهش از خطر سیل )اطالع رسانی سريع و مثال جار زدن و...(، 

 درصد تعداد نوع مخاطره

 0/44 06 سیل

 9/0 9 زلزله

 3/00 33 خشكسالی

 3/6 0 ريزش

 16 461 ی و سیلخشكسال

 0/44 06 خشكسالی و طوفان

 466 006 جمع
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سطح زيرکشت جهت مقابله با خشكسالی، بیل زنی و سله کشی پای درختان بعد از آبیاری )در تابستان( به منظور مقابله 
با کم آبی، تقسیم بندی آب، احداث استخر برای حل مشكل کم آبی، احداث گوراب و پخش سیالب و کنترل آثار 

های عمیق و پوشاندن آن با خاک مرغوب و کود حیوانی، تقويت خاک با خشكسالی، کشت نخل خرما و مرکبات در چاله
کود حیوانی برای حفظ رطوبت و کاهش اثر خشكی، استفاده از بندهای آبی و بندسارها جهت مقابله با کم آبی، کشت 

های بومی آگاهی و پیش بینی خشكسالی و ترسالی به روش گیاهان زود رس )يكساله( با نیاز آبی کم در ايام خشكسالی
   به 0339و  0330میزان دانش بومی متوسط به باال ارزيابی شده است که باالترين آن با میانگین  1دارند. در جدول 

 های سنتی کشت درختان  و استفاده از کود حیوانی مربوط می شود. شیوه
 

 شيوه هاي بومي کاهش  آسيب پذيري مخاطرات طبيعي .9جدول

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی شرح

 69/6 40/4 43/0 006 شیوه های بومی هشدار خطر

 603/6 66/4 05/0 006 استفاده ازمصالح و معماری بومی

 600/6 60/4 09/0 006 کاهش سطح زيرکشت

 60/6 600/6 46/0 006 سله کشی بعد آبیاری

 604/6 630/6 06/0 006 تقسیم بندی آب

 600/6 66/4 40/0 006 احداث استخر آب

 603/6 4/4 00/0 006 احداث گوراب

 690/6 40/4 66/0 006 پوشاندن با کاه و کلش

 690/6 43/4 30/0 006 نحوه کشت درختان

 691/6 46/4 39/0 006 استفاده از کود حیوانی

 690/6 49/4 60/0 006 هاقناتاستفاده از 

 659/6 601/6 00/0 006 استفاده از بندهای آبی

 609/6 63/4 10/0 006 کشت گیاهان زودرس

 659/6 60/6 10/0 006 ساخت استخر برای ذخیره آب

 600/6 660/6 00/0 006 پیش بینی خشكسالی

 6030/6 1509/6 06/0 006 کل

 4061پژوهش،  هایيافته: منبع                  

  
از نظر روستايیان منطقه کاربرد شیوه های سنتی تاثیر زيادی در مديريت مخاطرات و کاهش آسیب پذيری دارد و طبق 

)خشكسالی و سیل(  ، میزان تأثیر شیوه های بومی  کنترل و کاهش آسیب پذيری مخاطرات طبیعی5آمار توصیفی  جدول
ی، نحوه کشت وانیاستفاده از کود حست. گرچه تاثیر برخی از شیوه ها را مانند ( ا0به طور کلی باالتر از میانه نظری )

              رس و تغییر الگوی کشت در کاهش اثرات خشكسالی موثرتر ، کشت گیاهان زودآب رهیساخت استخر ذخدرختان، 
 می دانند. 
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 آمار توصيفي ميزان تاثير شيوه هاي بومي کنترل خطرات طبيعي .3جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی شرح

 60/6 691/6 09/0 006 تغییر الگوی کشت

 606/6 44/4 03/0 006 ريختن کاه روی آب

 695/6 04/4 15/0 006 ایآبیاری کوزه

 609/6 69/4 9/0 006 علف چر کردن مزرعه

 601/6 61/4 50/0 006 هرس درختان زمان خشكی

 600/6 60/4 59/0 006 تنوع زمانی کشت

 656/6 613/6 0/0 006 تغییر روش شخم

 60/6 605/6 53/0 006 کنترل سیالب

 605/6 65/4 69/0 006 تراس بندی

 6005/6 5010/6 1/0 006 کل
 4061های پژوهش، يافته: منبع                

 
درصد،  3/15های روستايی، مشخص شد، اکثريت پاسخگويان يعنی بررسی میزان تاثیر مخاطرات طبیعی بر سكونتگاهدر 

کل، متوسط به باال  درصد کم می دانند ولی در  3/5درصد متوسط و فقط   05تأثیر مخاطرات را در بعد اجتماعی زياد، 
درصد متوسط  و   6/00د، تأثیر مخاطرات را  زياد و خیلی زياد و درص 5036ر بعد اقتصادی نیز اکثريت يعنی ارزيابی شد. د

درصد( میزان تأثیرات را  0/19درصد کم و خیلی کم ذکر کردند. در بعد محیطی  نیز بیشتر پاسخ دهندگان ) 4/0فقط 
 (. 0درصد  زياد و خیلی زياد ارزيابی کردند )جدول 1035متوسط  و 

 
 از ابعاد مختلف از نظر پاسخگويان يرپذيبيآسبر طبيعي  مخاطرات ريتأث: 6جدول 

 کل محیطی اقتصادی اجتماعی شرح

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان

 6 6 3/6 0 5/4 1 6 6 خیلی کم

 5/0 6 5/3 00 0/1 40 5/3 00 کم

 5/13 400 0/19 400 6/00 60 05 64 متوسط

 4/10 440 3/05 60 0/19 400 3/15 446 زياد

 5 40 9/9 06 0/6 05 3/46 03 خیلی زياد
 4060های پژوهش، يافته: منبع   

 
و متوسط به باالست ولی میزان خسارات   0314نیز مشاهده می شود، میانگین تاثیر مخاطرات طبیعی در کل  9در جدول 

 کمی بیشتر از ساير ابعاد ارزيابی شده است . 0313اقتصادی  با میانگین 
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 در ابعاد مختلف از نظر روستاييانمخاطرات  ريتأثآمار توصيفي  .1جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی ابعاد و متغیر ها

 اجتماعی

 695/6 04/4 65/1 006 در افزايش مهاجرت
 690/6 40/4 69/0 006 احساس همدردی

 60/6 690/6 60/0 006 شیوع نا آرامی
 600/6 660/6 03/0 006 پريشانی روانی

 6001/6 5035/6 15/0 006 کل

 اقتصادی

 /600 669/4 39/0 006 زيان مالی
 609/6 690/4 04/0 006 کشاورزیتخريب زمین

 606/6 404/4 01/0 006 هااتالف دام
 690/6 435/4 36/0 006 صدمه اماکن تجاری
 653/6 601/6 06/0 006 اتالف محصوالت

 600/6 640/4 00/0 006 هاافزايش هزينه
 61/6 0150/6 13/0 006 کل

 محیطی

 690/6 00/4 0/0 006 خسارات مساکن
 600/6 660/6 66/0 006 تخريب منابع آب
 690/6 45/4 30/0 006 تخريب جنگل
 604/6 664/6 0/0 006 ایقطع ارتباط جاده

 606/6 44/4 60/0 006 قطع ارتباط مخابراتی
 609/6 63/4 9/0 006 عمومیتخريب امكانات

 6039/6 0000/6 04/0 006 کل
 6099/6 1196/6 14/0 006 کل ابعاد

 4060های پژوهش، يافته: منبع           

 

 يافته هاي استنباطي 
روستايیان، خشكسالی و سیل  های روستايی از نظر چنان که آمد، مهمترين مخاطرات مؤثر بر آسیب پذيری سكونتگاه

نیزتايید گرديد. بدين معنی  65/6است و اين موضوع  از طريق آمار استنباطی )آزمون تحلیل واريانس يا آنوا( با آلفای زير 
 0و  شكل 3که بین مخاطرات مورد مطالعه از نظر تأثیر گذاری تفاوت معناداری وجود دارد. اين تفاوت از طريق جدول 

 خشكسالی و سیل به ترتیب مهمترين مخاطرات اثرگذار بر زندگی ساکنان منطقه است.نشان داد که 
 

 روستاييان منطقه يمخاطرات بر زندگ يرگذاريتأثتحليل واريانس  .2جدول

 تأثیر مخاطرات

 سطح معناداری fمقدار  مجذورات متوسط مجموع درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 410/4 5 94/5 بین گروهی

 051 45/460 میان گروهی 64/6 310/0
160/6 

 056 30/469 جمع
 4061های پژوهشمنبع: يافته          
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 طبيعي بر زندگي روستاييان منطقهمخاطرات انواع  گذاريريتأثتفاوت  .3شكل 

 

از  موثر بوده است؟ يیروستا یهاسكونتگاه یريپذ بیتا چه حد در کاهش آس یبوم اتیتجربدر پاسخ به اين پرسش که 
نشان می دهد که میزان دانش بومی و میزان تأثیر آنها در کنترل مخاطرات  6 تک گروهی استفاده شد و جدول tآزمون 

های باال و پايین، باالتر از حد طبیعی از لحاظ آماری معنادار بوده و با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین و کران
و هم میزان اثرگذاری آن در کنترل  06/0به عبارتی هم میزان دانش بومی با درجه میانگین  متوسط نظری است.

تغییر الگوی »های تأثیر ، باالتر از حد متوسط نظری است. به طوری که از لحاظ شاخص1/0مخاطرات با میانگین 
، «ایاده از آبیاری کوزهاستف»برای جلوگیری از هدررفت آب، تأثیر« ريختن کاه و کلش روی آب»، تأثیر«کشت

جهت تقويت خاک و مقابله با خطر کم آبی، « علف چر کردن مزرعه»و « خوابانیدن گله روی زمین کشاورزی»
جهت آبگیری و کنترل « احداث پشته های خاکی»در زمان خشكسالی و کاهش تبخیر، تأثیر « هرس درختان»تأثیر

های معنادار و با توجه به مثبت بودن کران 65/6؛ در سطح خطای جهت حفظ رطوبت « تنوع زمانی کشت» سیالب، تأثیر
 باال و پايین، میزان تأثیر آن در حد باالتر از میانگین نظری است.

 
 tبررسي ميزان دانش بومي و تأثير آن در کنترل خطرات طبيعي با آزمون  .3جدول 

 شرح
test value = 3 

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 درصد65سطح اطمینان 
 کران پايین کران باال

می
 بو

ش
دان

ن 
یزا

م
 

 65/6 00/6 435/6 666/6 056 01/0 راه بومی هشدار خطر

 44/6 03/6 010/6 666/6 056 00/0 مصالح و معماری بومی
 45/6 16/6 090/6 666/6 056 00/1 کاهش سطح زيرکشت
 69/6 04/6 460/6 664/6 056 00/0 سله کشی بعد آبیاری

 09/6 54/6 033/6 666/6 056 05/0 تقسیم بندی آب
 61/6 03/6 400/6 64/6 056 56/0 احداث استخر آب

 66/6 00/6 009/6 664/6 056 0/0 احداث گوراب
 -65/6 00/6 633/6 000/6 056 00/4 پوشاندن با کاه و کلش
 94/6 66/4 353/6 666/6 056 9/44 نحوه کشت درختان

 90/6 60/4 306/6 666/6 056 9/44 استفاده از کود حیوانی
 -40/6 40/6 645/6 300/6 056 040/6 هااستفاده از قنات

 44/6 01/6 000/6 666/6 056 36/0 استفاده از بندهای آبی
 06/6 55/6 146/6 666/6 056 09/0 کشت گیاهان زودرس

 06/6 50/6 145/6 666/6 056 03/9 ساخت استخر برای ذخیره آب
 44/6 05/6 009/6 666/6 056 03/0 پیش بینی خشكسالی
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 شرح
test value = 3 

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 درصد65سطح اطمینان 
 کران پايین کران باال

 0966/6 0305/6 0009/6 666/6 056 50/44 کل

می
 بو

ش
دان

ر 
أثی

ت
 

 55/6 96/6 006/6 666/6 056 63/44 تغییر الگوی کشت
 -69/6 49/6 651/6 096/6 056 330/6 کشت محصوالت کم آب

 05/6 50/6 034/6 666/6 056 50/5 ريختن کاه روی آب
 06/6 56/6 110/6 666/6 056 60/5 ایآبیاری کوزه

 59/6 30/6 966/6 666/6 056 5/46 علف چر کردن مزرعه
 1/6 05/6 500/6 666/6 056 40/3 هرس درختان زمان خشكی

 11/6 06/6 505/6 666/6 056 60/3 تنوع زمانی کشت
 13/6 94/6 560/6 666/6 056 4/46 تغییر روش شخم
 10/6 9/6 534/6 666/6 056 9/6 کنترل سیالب
 -60/6 0/6 606/6 033/6 056 60/4 تراس بندی

 0116/6 1906/6 1636/6 666/6 056 55/40 کل
 4061های پژوهش، يافته: منبع        

 
دانش  زانیبا مروستايیان)سن، جنس، میزان تحصیالت و شغل(  یفرد هاییژگيو نیبدر پاسخ به اين پرسش که آيا 

  46 ای وجود دارد يا خیر؟ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و طبق جدولی مخاطره شناسی آنها رابطهبوم
مشخص شد که بین سن روستايیان و میزان دانش بومی آنان رابطه مثبت و معناداری است، بدين معنی که با افزايش 
سن، میزان دانش بومی نیز افزايش می يابد. در ازمون بین جنس و میزان دانش بومی رابطه معناداری مشاهده نشدو 
اطالعات دو جنس يكسان بوده است که ناشی از  مشارکت و حضور زنان روستايی در فعالیت های کشاورزی است. در 

بدست آمد؛ يعنی  با افزايش تحصیالت رسمی،  میزان آزمون  سطح تحصیالت و  دانش بومی  رابطه  معكوس معناداری 
تجربیات محلی است. آزمون رابطه ه  برنامه ريزان کشور به اهمیت دانش بومی کاسته می شود. که  ناشی از عدم توج

از  دانش بومی و شغل نیز تأيید نشد؛ به عبارتی نوع شغل افراد روستايی نقشی در میزان دانش بومی آنها نداشته که ناشی
 عدم تنوع مشاغل در روستاهای نمونه است و اکثريت آنها کشاورز و دامدار ند.

 

 ي آناندانش بوم زانيبا م يفرد هاييژگيو نيب يهمبستگ .71جدول 

 نوع همبستگی میزان دانش بومی ---- متغیرها

 سن
 400/6** ضريب همبستگی

 پیرسون
 663/6 معناداری

 جنسیت
 -443/6 ضريب همبستگی

 پیرسون
 653/6 معناداری

 تحصیالت
 -406/6** ضريب همبستگی

 پیرسون
 660/6 معناداری

 شغل
 609/6 ضريب همبستگی

 پیرسون
 550/6 معناداری

 4061های پژوهش، منبع: يافته              
  

تک  tهای روستايی در ابعاد مختلف، از آزمون جهت آزمون تأثیرگذاری مخاطرات طبیعی بر آسیب پذيری سكونتگاه
گروهی استفاده شد. نتايج اين آزمون حاکی از تأيید معناداری تأثیر در کلیه ابعاد بوده است، به طوری که اختالف میانگین 
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نظری با  های باال و پايین در همه ابعاد )اجتماعی، اقتصادی و محیطی( مثبت و میانگین کل، باالتر از حد متوسطو کران
 نیزمشهود است:  44است. از نظر متغیرهای مختلف اين نتايج بدست آمد که در جدول  14/0ارزش میانگین 

در بعد اجتماعی، خطرات سیل و خشكسالی در مهاجرت روستايیان و  پريشانی و ترس روانی آنان  در حد زيادی مؤثر  -
 .03/0و  65/1آن باالتر از حد متوسط نظری و  میانگین  معنادار و میزان 65/6بوده که اين تأثیر در سطح خطای 

در بعد اقتصادی، تأثیر خطرات خشكسالی و سیل در ضرر و زيان مالی روستايیان، تخريب اراضی کشاورزی، تلف شدن  -
 معنادار است. 65/6ها، نابودی محصوالت کشاورزی و نیز در افزايش هزينه های زندگی در سطح خطای دام

محیطی کالبدی نیز تأثیر مخاطرات طبیعی در خسارت  به منازل، تخريب منابع آب کشاورزی، تخريب منابع  در بعد -
معنادار  65/6ای و نیز تخريب امكانات عمومی تا حد زيادی در سطح خطای طبیعی )جنگل و مراتع(، قطع ارتباطات جاده

 است. 
 

 tروستايي با آزمون  يهااهپذيري سكونتگبررسي تأثير مخاطرات بر آسيب .77 جدول

 هاابعاد و متغیر
test value = 3 

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 درصد65سطح اطمینان 

 کران پايین کران باال

 اجتماعی

 66/6 0/4 65/4 666/6 056 6/40 در افزايش مهاجرت

 -63/6 04/6 605/6 00/6 056 64/6 احساس همدردی

 -46/6 41/6 646/6 95/6 056 00/6 شیوع نا آرامی

 50/6 3/6 099/6 666/6 056 6/46 پريشانی روانی

 0394/6 5430/6 1503/6 664/6 056 50/40 کل

 اقتصادی

 95/6 66/4 390/6 666/6 056 6/40 زيان مالی

 13/6 91/6 063/6 666/6 056 40/6 کشاورزیتخريب زمین

 46/6 03/6 003/6 664/6 056 10/0 هااتالف دام

 -00/6 60/6 -440/6 40/6 056 -5/4 صدمه اماکن تجاری

 59/6 3/6 033/6 666/6 056 6/44 اتالف محصوالت

 16/6 91/6 045/6 666/6 056 3/6 هاافزايش هزينه

 1601/6 5014/6 1350/6 666/6 056 40/40 کل

 محیطی

 65/6 05/6 066/6 666/6 056 00/0 خسارات مساکن

 39/6 4/4 633/6 666/6 056 6/40 تخريب منابع آب

 03/6 60/6 346/6 666/6 056 16/44 تخريب جنگل

 43/6 10/6 066/6 666/6 056 33/1 ایقطع ارتباط جاده

 -43/6 66/6 -610/6 51/6 056 -04/6 قطع مخابراتی

 -10/6 -49/6 -066/6 666/6 056 -5/1 عمومیتخريب امكانات

 0541/6 1609/6 0099/6 666/6 056 19/3 کل

 0001/6 1900/6 1436/6 666/6 056 63/45 کل ابعاد

 

 گيرينتيجه
از نظر روستايیان منطقه، خطرات خشكسالی و سیل به ترتیب با بیشترين فراوانی، مهمترين مخاطرات اثرگذار  است  که 

اقتصادی و اجتماعی و محیطی شده است که از طريق آمار استنباطی  هایمنجر به مهاجرت های روستايی و ضرر و زيان

نیز تأيید گرديد. دانش بومی و میزان تأثیرگذاری آن در کاهش باليای طبیعی منطقه در حد بااليی ارزيابی شد و اثبات 

س است، به گرديد که میزان دانش بومی رابطه مستقیم معناداری با سن داشته ولی با سطح تحصیالت رابطه معكو

تر و با تحصیالت کمتر، از دانش بومی مخاطره شناسی باالتری برخوردارند که اگر با مكانیسم عبارتی روستايیان مسن
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های حساب شده با دانش و فناوری های نوين، تلفیق شود، آسیب پذيری مخاطرات طبیعی را تا مناسب در قالب برنامه

(، افتخاری و 4039(، حسینی و همكاران )4030ش با نتايج  تحقیقات وزين )دهند. نتايج اين پژوهحد زيادی کاهش می

(، گلزاری و میردامادی 0641(، سیفوينا )0665(، بارنهارت و کاواگلی )4036(، جمعه پور و میرلطفی )4033همكاران )

رو  جهت کاربرد دانش  ( نیز همسويی داشته و از اين0645(، بوزرجمهری و جوانشیری )4064(، وزين و افتخاری )4036)

ريزی گذاران در فرايند برنامهريزان و سیاستشود، برنامهبومی در کاهش آسیب پذيری باليای طبیعی پیشنهاد می

ها و قرنها تجربه است، بديده احترام بنگرند روستايی و مديريت باليای طبیعی، دانش بومی روستايیان را که حاصل سال

نوين به کارگیرند و در بكارگیری دانش نوين در مقابله با باليای طبیعی که هنوز در مراحل  و به صورت ترکیبی با دانش

ک مردم و  شوراها و دهیاريها با کمهای نوين را با تجربیات محلی سازگار نمايند. همچنین اولیه است، سعی کنند، روش

مكتوب، مستند و محفوظ نموده و با توجه به حقوق با ايجاد بانک دانش بومی مديريت باليای طبیعی، اين تجربیات را 

 ريزان قرار دهند.مالكیت معنوی آنها، در اختیار مردمان ساير مناطق و برنامه
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