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 چکیده:
بزرگا  در  هدیسایب شاده   سادلههمه  هادبدرشمختلا  و رارا م زمادو  و میادو  مت ادو   یهادمیاقلوسعت زیادد   به دلیلدر ایران 

اخیار در سا    هدیساد . آوچاه در آوروا  ما  خسدرا  جدو  و مادل  رراواوا  را باه بادر هدآناز  یبیشتر مندطق  شور هستیم  ه بسیدر
  مشادر ت ماردد در خرخاه ما یریت شودم ودش  از سیل م رح  یهدیسودمن دوید در زمینه  مینه  ردن خسدرا  و بیشینه  ردن 

بر مشدر ت مردد در ما یریت سایب  و همچناین رللیال ولاور مشادر ت  رأثیرگذارن پژوهش شندسدیی عوامل سیل است. ه ف از ای
مردد در مراحل مختل  سیب  و ارائه پیشنهددار  برای ارزایش مشدر ت اسات. در بخاش او  وشادن دادر شا   اه عوامال متعا دی 

داروا . در بخاش دود  ولاور  راأثیربر مشدر ت مردد  سدزمدو  ملو عواشدمل عوامل طبیع   عوامل اجتمدع   اقتصددی  جغراریدیی 
مشدر ت مردد در مراحل مختل  م یریت سیب  شرح دادر شا  و همچناین باه ا او   لا  بارای رشویات مشادر ت ماردد اشادرر شا . 

 ش خ اار ساایل ودر ح اار روواا  ررآیناا   ااده  گ اات مشاادر ت اعجاادی جدمعااه و مین عاادن ماارربس در ماا یریت ساایل رااوانم   طور لبااه
ضااروری اساات. ساادزمدو ه  مشاادر ت مااردد در آااادز بااه دوبااد  اجاارای  دماال آن  مااوردو ررساای ن جدمعااه بااه اهاا اف باارای  همچنااین

مساتمر  یهادربش یری درگباه سایل بادباد  هرا در مشدبلا یریپاذاوع دف یهادتیرعدل اه جواماب باه را ری   رود ماویست  بلیه اوت ادر 
 ایجدد  نن .

 الب، مشارکت مردمی، نهادهای محلی.مدیریت سی: یدیکلمات کل
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 مقدمه

 وسعت لیلدهب نیز ایران در است. آن وقوع شاهد بشر دیرباز، از که بوده طبیعت در موجود هايپدیده از یکی یلس

    شاهد ساله همه ،آبریز هايحوضه بیشتر در هابارش متفاوت مکانی و زمانی تراکم و مختلف هاياقلیم زیاد،

 ورندآمی بار به را فراوانی مالی و جانی خسارات آنها، از بسیاري کههستیم  کشور مناطق بیشتر در بزرگی هايسیالب

 سیالب رخداد با برخورد شیوه و سیل خسارات کاهش هايروش زمینه رد دنیا سطح در اخیر سالهاي در آنچه [.1]

و مدیریت به  1مهار سیالب به مدیریت سیالب است. بنابراین دیدگاه همزیستی با سیالبشود، تغییر نگرش از می مشاهده

 توسعه متون تمامی در مشارکت واژه امروزه. [2] آیندشمار میبههم پیوسته سیالب دو رویکرد تکمیلی در سالهاي اخیر 

 این غیر در چون گیرد، خود به عملی جنبه دوسویه، و خودجوش ايگونه به باید مشارکت یندآفر .شودمی دیده

 از حفاظت و تأسیسات از نگهداري مصرف، شیوه و توسعه جهت در مردمی تواناستفاده از  صورت

 هادولت هايناکامی و هاخسارت وقوع ترین دلیللیاص از. [3]گرفت نخواهد  صورت شده هاي انجامگذاريسرمایه

 هايبرنامه بر نظارت و گیريتصمیم فرآیند در مردم مشارکت عدم المللی،بین معاهدات و اهداف به دستیابی در

 مردم توانایی از استفاده مهارت که اندازه هر به هادولت که ستا آن بیانگر موجودهاي تجربه. [4] است زیستیمحیط

 توسعه اهداف به میزان همان به باشند، دارا سیالب و طبیعی منابع مدیریت فرآیند در را غیردولتی ذینفع هايگروه و

بر اساس این فرض که رویکرد  [.3رسانند ]به کمترین میزان خود می را سیل از ناشی خطرات و شوندمی نزدیکتر پایدار

سال است که به عنوان هسته هر  30مشارکت مردمی تقریبا  ،نیست مناسب یکپارچه مدیریتبراي  "2باال به پایین"

باید با یک رویکرد  فوريهر دو سیاست توسعه و مداخالت  .شوددر نظر گرفته می فوري اياي و مداخلهسیاست  توسعه

 تیجه این رویکرددر ن .است قابل اجرانیز در مدیریت سیل  موضوعاین  مدیریت شوند." 3پایین به باال"مردمی یا رویکرد 

به طور کلی رویکردهاي  عال در این زمینه به رسمیت شناخت.را به عنوان بازیگران ف مردمگام مهمی است تا بتوان 

کند رویکردي که جریان سیل را از مردم دور می ،دنشوبندي میاي طبقهاي و غیرسازهمدیریت سیالب به دو دسته سازه

اي، رویکردهاي سازه .اي (کند )رویکرد غیرسازهمردم را از جریان سیل دور میرویکردي که و  اي()رویکرد سازه

هاي مهندسی براي شوند یا استفاده از روشهایی هستند که براي کاهش و یا جلوگیري از اثرات سیالب شاخته میسازه

مخازن مهار  ،سدها ،سیالبمدیریت  هاي مورد استفاده براياز جمله سازه. شوندتعریف می هاافزایش مقاوت سازه

   مستقیم بر روي جریان سیل اثر  به صورت که ايهاي غیرسازهدهاي انحراف سیالب هستند. رویکرکانال و سیالب

آگاهی  هاي مختلف، افزایششامل به کاربردن قوانین و سیاست ،دنکنهاي فیزیکی استفاده نمیگذارند و از سازهنمی

  طالعاتی و ها، منابع اقوانین طراحی کاربري اراضی، کدگذاري ساختمان نمونه رايب .استمردم و آموزش به آنها 

توانند نقش کلیدي در موفقیت بسیاري از اقدامات مردم می [.5] گیرندهاي هشدار جمعی در این رویکرد قرار میبرنامه

زماندهی مردم، هشدار و تخلیه باشند. گذاري دانش عمومی، انتشار اطالعات، سااي مانند ایجاد آگاهی، ارزشغیرسازه

اي کمک کنند. مانند کمک به طراحی و هاي اقدامات سازهتوانند به کاهش هزینهاي همچنین میاین اقدامات غیرسازه

                                                 
1 Living with floods 
2 top-down 
3 Bottom-up 
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هاي مدیریت سیالب برنامهاجراي فعان اصلی نقش مهمی در نامروزه مردم به عنوان ذی هاي زهکشی.نگهداري سیستم

 الزمراین ب. بناموثرتر است کامال آگاه، توانمند و آموزش دیده باشند ،که افرادردم در جامعه زمانیدارند. مشارکت م

ریت یهاي مدات دولتی از برنامهمنقش موثرتري ایفا کنند و الزم است مقا داده شود تا بتوانند مردم فرصتبه است که 

پیوسته و جامع سیالب تعریف راهکارهایی توانمند و  همهدف مدیریت به د.نسیالب مبتنی بر مشارکت مردم حمایت کن

خسارات مالی و  کردن کمینههاي مثبت سیل و استفاده کارآمد از جنبه کردن بیشینهمدیریت سیل با هدف  زمینهجامع در 

  .استجانی 

براي اطمینان پیش شرط الزم  ،سازي، نظارت و ارزیابی(ریت سیل )بررسی، طراحی، پیادهدیمشارکت مردم در چرخه م 

نیازها و اولویت هاي متاثر از کل جامعه در بلند مدت است. از  برآورده شدن  اقدامات انجام شده وکافی و موثر بودن از 

 [.6] این رو مشارکت مردم براي هر مرحله از مدیریت سیل یعنی پیشگیري، آمادگی، واکنش و بازسازي ضروري است

ش مدیریت مشارکتی را در کاهش آثار سیل در روستاي زنگمار ماکو بررسی در پژوهشی نق [7]و همکاران  مطیعی

هاي مختلف در مدیریت مشارکتی را از نظر مسئولین و مردم روستایی تحلیل بندي بسترها و زمینهکردند. آنها اولویت

هاي اجتماعی در اولویت اول  کردند. نتایج آنها نشان داد که هم از دیدگاه مسئولین و هم مردم روستایی، بسترها و زمینه

هاي زیرساختی در رتبه سوم جاي هاي اقتصادي در رتبه دوم و زمینهگیرند. همچنین از دیدگاه مسئولین زمینهقرار می

 گیرند که البته از دیدگاه مردم روستایی این دو اولویت عکس است. می

 در شرکت دانش، و آگاهی میزان سواد، سطح ترویجی، عوامل دریافتند خود پژوهش در [8] همکاران و شریعتی

     سخنرانی، جلسات آموزشی، هايفیلم ترویجی، هايمجله و هانشریه از استفاده ترویجی، -آموزشی کالسهاي

 .هستند تاثیرگذار آبخیزداري مدیریت در روستائیان مشارکت میزان در تلویزیونی و رادیویی آموزشی هايبرنامه

آن شناسایی عوامل تاثیرگذار بر  شان دادن اهمیت مشارکت مردم در مدیریت سیالب و همچنینن هدف از این پژوهش

سازماندهی مشارکت مردمی در  بعدعوامل مختلف تاثیرگذار بر مشارکت مردم و در بخش  آغازاست. بدین منظور در 

مردمی در مدیریت سیالب نیز  هاي کلی براي تقویت مشارکتروش در پایان نیز. شودمیمراحل مختلف سیالب تشریح 

 . گرددمی بیان

 

 ساختار و مشارکت مردمی. 2

کنند که قبل از آغاز هر گونه فعالیت اجتماعی باید مورد توجه قرار عوامل متعددي مشارکت واقعی مردم را تعیین می

اقتصادي و  -جتماعیهاي طبیعی سیل، شرایط اجوامع درگیر در مدیریت سیالب بستگی به ویژگی هايخط مشیگیرند. 

 است.  سودمند مشارکت مردمسیل و مدیریت د. درک این عوامل براي شفاف سازي رابطه بین ندار آنها ساختار سازمانی

 

 عوامل طبیعی موثر بر مشارکت مردم. 1.2

، اريساختهاي د، به عنوان ویژگینگذارجوامع به خطرات سیل تاثیر می واکنشو  درک هايروش عوامل طبیعی که بر

د. اگر چه نشومیسیل توصیف  فراوانیو شدت( و  تدام، مقیاسهیدرولیکی و هیدرولوژیکی خطرات سیل و نیز بزرگی )
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مانند از دست دادن زندگی و اموال، کاهش قدرت خرید و تولید،  يبا نتایج زیانبار سیل معموال به عنوان حادثه طبیعی

 قطمنا، اما در بسیاري موارد، جوامع ساکن در شودشناخته می وانیکاهش رشد اقتصادي و توسعه، مهاجرت و اثرات ر

پرورش ماهی  استخرهايهاي زیرزمینی، بارور شدن خاک، ایجاد تغذیه آب شاملبرند. این منافع سیل زده منافعی هم می

اي ایجاد رودخانه يهابومزیستآب شیرین نقش مهمی در  هایی باویژه سیل. بهاستها و آالینده ها و شستشوي آلودگی

بنابراین  شیالت و کشاورزي است. افزایشیل زده و نیز سبب در مناطق سحفظ تنوع زیستی براي کرده و عامل کلیدي 

مردم شیوه خیز در جهان از مناطق سیلگذارد. در بسیاري هر دو اثر مثبت و منفی سیل بر شیوه زندگی مردم تاثیر می

بنابراین شناخت عوامل طبیعی براي سازماندهی  .اي همزیستی با سیالب دارندبه گونهو  اندزندگی با سیل را آموخته

 [.9]مشارکت جوامع در فعالیت هاي مدیریت سیل ضروري است 

 

  1ایهای رودخانهسیالب .1.1.2

      د که حجم آب از سطح طبیعی رودخانه فراتر رود. افزایش سطح آبندههنگامی رخ می ايرودخانه هايبسیال

معموال  ايهاي طوالنی مدت فصلی با شدت کم تا زیاد، ذوب برف و یخ باشد. سیل رودخانهتواند ناشی از بارشمی

، شدت و مدت سیل به طور کلی بستگی به فراوانیمقیاس،  و هیدرولوژیکی است. آب و هوایینتیجه ترکیبی از عوامل 

 آبریز هاي حوضهویژگی تغییر .طبیعی دارد هايهکشزهاي حوضه آبریز و ظرفیت ، ویژگیآب و هوایی شرایط

تواند هاي کشاورزي به مناطق شهري مییا تغییر زمین هاجنگل گذارد. از بین بردنتاثیر میسیل  بر شدترودخانه 

موجب افزایش رواناب و در نتیجه افزایش میزان سیل گردد. برعکس، ساخت سدهاي کنترل سیالب و سیل بند در 

 .[10]تواند میزان سیالب هاي پایین دست را با ذخیره رواناب در کانال طراحی شده کاهش دهد ها میدخانهامتداد رو

 

 2های ناگهانی بسیال .2.1.2

کوچک در مدت  هايزهکشهاي شدید همراه است که حجم قابل توجهی از آب باران در سیل هاي ناگهانی با طوفان

 [.11] کنندها را با خود حمل می، درختان و سایر آلودگیبزرگنگ هاي و سیابد جریان میزمان نسبتا کوتاهی 

( و و فعالیت آتشفشان گیاهی، زلزله پوشش، شناسیزمینرافی ، گهاي ناگهانی حاصل ترکیب عوامل طبیعی )توپوسیل

هاي ریت سیلبراي مدی یگوناگونهاي شروعوامل انسانی )تخلیه آب هاي زیرزمینی، جنگل زدایی، سد سازي( است. 

. شودسیل  مخربسرعت سیالب، فرسایش و اثرات باعث کاهش تواند اي میناگهانی وجود دارد. اقدامات سازه

 هاي پیش بینی و هشدار فوري سیل با ارائه اطالعات در زمان واقعی و دقیق سامانهاي مانند اقدامات غیرسازه همچنین

کند. با این وجود اقدامات  تريرا قادر به انجام اقدامات موثر مردمو  دهد تواند مناطق در معرض سیل را کاهشمی

بستگی به میزان آگاهی و آمادگی در سطح محلی دارد. آگاهی و آمادگی در سطح جامعه  واکنش مردمهشدار دهنده و 

در زمان  مردمموثر  واکنش ضروري است و نیاز به هاي ناگهانی به ویژه موارد شدید و سریعسیل زمانو خانواده در 

                                                 
1 Riverine floods 
2 Flash floods 
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بینی آب و پیش هايسامانهنیازمند هماهنگی با  ،با توجه به هشدار اولیه و تخلیه مردم. براي مثال فعالیت هاي دارد کوتاه

 [.12]ست ا هوا

 

 1و زمین لغزش گِلیهای جریان. 3.1.2

آتشفشان، زلزله یا جریانی از خاک و آوار است که پس از بارش شدید یا ذوب برف، فوران  گاهی سیل همراه با

شود. سرعت این ریزش بستگی به مقدار بارش، تندي شیب، ارتعاش زمین، یخ زدگی و گرم سوزي شدید ایجاد میآتش

جریان، آوار بیشتري قبل از رسیدن به دشت تجمع پیدا کرده و باعث وارد افزایش حجم شدن متناوب زمین دارد. با 

 سنجشهایی مانند باید در فعالیت مردماین مناطق، در  [.13] گرددمی دممر آمدن خسارت زیادي به زندگی و اموال

هاي امن در برابر رسوبات، هاي تخلیه و پناهگاههاي خطرناک، جادههاي مکانسازي نقشهشرایط هیدرولوژیکی، آماده

با شرایط  یهایها )خانهخانهاطالعات مربوط به افراد آسیب پذیر )مانند نوزادان، سالمندان و معلولین( و شرایط تهیه 

 ضعیف، خانه هاي خالی و ... ( مشارکت داشته باشند. 

هشدار دهنده اولیه، انتخاب هاي سامانه سازي، طراحیهاي مشارکتی شامل آگاهی و آموزش براي ظرفیتسایر فعالیت

آگاه  لیگِهاي سیلاز خطرات  . در سطح خانواده، افراد بایدهستندهشدارهاي مربوط به رسوب  براي ولئمتقاضیان مس

قطع گاز، تماس با مانند بردارنده نقش تک تک اعضاي خانواده در اقدامات آمادگی  بوده و یک برنامه خانوادگی در

براي گردهمایی یا محل  را خانواده باید مکانیاین گونه موارد داشته باشند. در و ...  سیلاعضاي خانواده براي هشدار 

مربوط به رسوبات،  خطرهاياثر  کاهشها براي . این فعالیتدپس از وقوع حادثه تعیین نمای هاياقامت و کمک

 [.14است]سریع و مناسب مهم  واکنشو  بیشتر هاي آسیبجلوگیري از 

 

 2های ساحلی بسیال. 4.1.2

از  ناشی  تواندهایی می اقیانوس است. چنین سیل دریا یا سیل گرفتگی مناطق خشک و کم عمق مجاور ،هاي ساحلیسیل

مختلفی مانند طوفان، طوفان گرمسیري، طوفان هاي استوایی، سونامی )ناشی از زلزله( سیل هاي ناشی از بارش و  عوامل

سیالب ساحلی بستگی به عوامل بسیاري از جمله توپوگرافی زمین هاي ساحلی، پوشش  شدت. باشدفرسایش شدید 

هاي و امواج قدرتمند، سیالب زیادبه دلیل عمق زیاد آنها، سرعت جریان  بري زمین، خاکریزي و غیره دارد.رگیاهی، کا

در مناطق کم ارتفاع )نفوذ شوري،  ویژهکشاورزي به هاي زمینو  اموال ،هاانسان بهتواند باعث آسیب بسیاري ساحلی می

 سیالب آلوده شتی )مانند نفوذبهداشود. همچنین باعث ایجاد مشکالت دام ها و زیر ساخت ها و ...(  نابودي محصوالت، 

     ساحل  در شکل( و تغییرات دریاییو بسترهاي ها تپه)ویرانی زیستیمحیطهاي هاي آب شیرین(، آسیببه آبخوان

هاي ساحلی آماده بوده و باید براي سیل ترپذیرکنند، آسیبکه در مناطق کم ارتفاع زندگی می مردمی [.15] گرددمی

 [.16هاي مقابله با آن است ]از روش ها و خاکریزهاایجاد آبراهه زدایی،سیل انندم هاییروشباشند. 

 

                                                 
1 Mudflow and Landslides 
2 Coastal floods 
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 1های شهری بسیال. 5.1.2

ناشی از  معموالهاي شهري سیالب شوند. تخریبها ها و ساختمانخیابان ،که اشیاشود هاي شهري باعث میسیالب

 کاربري اراضی و تغییرات در الگوهاي شدید هايانها و جریهواشناسی و هیدرولوژیکی مانند بارشعوامل ترکیب 

 هايبهاي ساحلی، سیالهاي ناگهانی، سیالباي، سیالبرودخانههاي از سیالبناشی هاي شهري . بیشتر سیالباست

با ظرفیت محدود سیستم زهکشی شهري اوقات  بیشتر. تأثیرات سیالب شهري هستنداي هاي سازهزیرزمینی و شکست

هاي اقتصادي و سیاسی بوده و نیز داراي تراکم جمعیت باالیی به دلیل اینکه شهرها محل تمرکز دارایی وند.شتشدید می

. سیالب شهري استهاي روستایی بهاي شهري در مدت و شدت یکسان بسیار بیشتر از سیالبهستند، پیامدهاي سیال

آب، وقوع  هاي انتقالیه جریان آب به سیستمبه علت تخل آب بر انسان شامل خطر مرگ، خطر آلودگی زیادياثرات 

، حوادث برقی و صنعتی دارد. عالوه بر تأثیرات مستقیم سیل، بسیاري از از آلودگی آب هاي واگیردار ناشیبیماري

ناشی از  کسب و کار، از دست دادن اشتغال و افزایش قیمت محصوالت درمانند وقفه طوالنی  ،اثرات غیرمستقیم

با توجه به تراکم باالي  [.17] وجود داردبین محیط طبیعی و استفاده انسان از منابع در مناطق شهري  تعامالت پیچیده

یک کار  مردمیمشارکت ایجاد جمعیت در مناطق شهري،  پویايهاي اجتماعی و ماهیت در گروه گوناگونیجمعیت، 

  [.13] کت در جوامع آسیب دیده داردبراي تضمین نمایندگی و مشار بیشتريچالش برانگیز است و نیاز به تالش 

 

 عوامل اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی موثر بر مشارکت مردمی . 2.2

عوامل براي دستیابی به مشارکت واقعی در  درک این که توانند بر مشارکت مردمی تاثیر گذارندعوامل مختلفی می

 [:18] مدیریت سیل ضروري است

 (اکثریتو  هب، زبان و گروه هاي اقلیتاجتماعی )قوم، طبقه، مذ هايساختار 

 باورهاي فرهنگی(،  هاي مرسوم،ساختارهاي فرهنگی )ساختار خانواده و فرهنگ، سلسله مراتب، رفتار 

 وري کشاورزي،، اشتغال، کیفیت خدمات عمومی و مسکن، بهرهیرفاه اجتماعی و اقتصادي )منابع معیشت 

 (جامعه ارتباط گروه هاي ضعیف

 هاي کشاورزي(، زمینعمومی )محل مسکن، امکانات خدمات نیمکاهاي ویژگی 

 شاملنقش دارند که  مشارکت مردمیهاي فعالیتدر زمینه سازماندهی  تلفیخمعوامل اجتماعی و اقتصادي همچنین 

[19]:  

هاي رد گروهااي که در برخی مو: مذهب نقش مهمی در مشارکت مردم در سیل دارد. به گونهمذهب و دین .1

       ها گیرند. این عوامل سبب کاهش مشارکت آندینی به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض قرار میاقلیت 

 گردد. می

کنند کمتر . افرادي که در فقر شدید زندگی میهستندآسیب پذیرتر  ،: مناطق فقیر به دلیل توان مقابله کمترفقر .2

 کند. را دشوارتر می هاي مشارکتی می پیوندند و این ساماندهی اجتماعیبه گروه

                                                 
1 Urban floods 
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  مکان اسکان هاي دور افتاده اغلب هاي غیررسمی و مکاناي مانند شهرک: مناطق حاشیهایهیمناطق حاش .3

. این است هاي قومی و غیره(ها، گروه)اقلیت پذیر اجتماعیهاي آسیبگروه اقتصادي و ضعیفهاي گروه

   که مشارکت جامعه و  شوندتشکیل میو پراکنده ها به دالیل مختلف به صورت غیر سازمان یافته گروه

 د. نکنهاي اجتماعی را مختل میشبکه

زنان به طور ناخودآگاه بیشتر تحت  گیرند،قرار می : زمانی که مردان و زنان در معرض بالیاي مشابهجنسیت .4

الت اجتماعی و گیرند و از طرف دیگر عواقب سیل مانند اختالتاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی قرار می

 رد. اگذاحساسی بیشتر بر آنان اثر می

را مختل  هاي مدیریت سیلفعالیت گاهیبوده و  يتر: سالمندان اغلب داراي سطح تحصیالت پائینسالمندان .5

تواند به مدیریت سیل کمک کند. عالوه بر این هاي قبلی میبدیگر تجربه آنان از سیال سوياما از  کنند.می

اعمال کرده و در حفظ و انسجام جامعه نقش  را گیري واقعی در جامعهوانند یک قدرت تصمیمتسالمندان می

 کلیدي ایفا نمایند. 

هاي اجتماعی فشار در معرض: مهاجران و پناهندگان به دلیل عدم ثبات شغلی و اقتصادي، مهاجران و پناهندگان .6

         کردندمی زندگی گذشته مناطقی که در دربه دلیل مواجه احتمالی با سیل  ولی ،زیادي هستند و اقتصادي

 ارائه دهند.  در مدیریت سیل ي راانند دانش و راهکارهاي مفیدتومی

از معلولیت رنج می برند،  جسمی: افرادي که به دلیل معلولیت و یا مشکالت های محرومگروه افراد معلول و سایر .7

 ه حمایت و توجه نیاز دارند. نیازمند دسترسی به حداقل امکانات الزم هستند و ب

اي است که به طور سنتی به جوامع کمک کرده تا اي از راهکارهاي مقابله: دانش بومی مجموعهدانش بومی .8

زنده بمانند. بسیاري از جوامع شیوه زندگی خود را براي مقابله با سیل تطبیق داده در مقابل بالهاي طبیعی  هاقرن

در  له با سیلببراي مقا بسیاري هاي بومیروشاند. دي و اجتماعی بهره بردهمنافع اقتصا و از آن براي کسب

 زده وجود دارد. مناطق سیل

 

 و نقش نهادهای محلی عوامل سازمانی موثر بر  مشارکت مردم . 3.2

ند هاي مرتبط با مدیریت سیل تحت تاثیر عوامل گوناگون مانطور که گفته شد، میزان مشارکت مردم در فعالیتهمان

ها با کسب اطمینان از تناسب فعالیتبنابراین براي . گیردقرار می عواملفقر، قومیت، مذهب، جنسیت، سن و سایر 

به عنوان نماینده مردم  محلی ، الزم است که نهادهايگیري از دانش و تجربه افرادهاي آسیب پذیر و بهرهنیازهاي گروه

در این در جوامع مختلف متفاوت است.  نهادهااین  عملکردو حوزه  ساختار ها تشکیل شود.براي ساماندهی فعالیت

اعضا این بسته به نیازها و قابلیت هاي جامعه، د که نشوتعریف میهاي مجزا ها و مسئولیتمختلف با نقشنهادها افراد 

و مقامات محلی،  مردمهمچنین به عنوان واسطه بین  نهادهااین  کنند.الزم براي مواجه با سیل را کسب می آمادگی

ها، شامل انجمننهادهایی که ممکن است در جوامع وجود داشته باشند  برخیکنند. اي و بین المللی عمل میمنطقه

 هستند.هاي مدیریت بحران، نهادهاي خصوصی ها، کمیتهتعاونی
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ها در سبب مشارکت آن تواندمی نهادهامردم در این عضویت . گذار استنهادهاي محلی بر مشارکت مردم تاثیروجود 

 و  نهادهاهاي گوناگون مدیریت سیل )پیشگیري، آماده سازي، واکنش و بازیابی( شود. با این وجود بسیاري بخش

و یا از کیفیت  توانند تاثیر منفی داشته باشندکاري و اختالالت سازمانی میها، موازيها به دلیل تناقض در خواستهگروه

 هاي سیل دارند که شاملاز فعالیتسیاري نقش بسیار مهمی در انجام ب مردمینهادهاي  مناسبی برخوردار نباشند.

تقویت  ،یعملیات يهاهاي برنامهافزایی و کاهش هزینهایجاد اثرات هم هاي فردي،تالش در هماهنگی و تسهیل

 است. تناب از درگیريبراي اجماع عمومی و اج چارچوبارائه یک  ،جامعههمبستگی و افزایش اثربخشی همکاري در 

هاي مدیریت سازي تالشهماهنگ تکمیل تالشهاي ملی و محلی، ،محلی اجتماعی هايایجاد سرمایه باعث در نتیجه

 .شودمی هاي توسعهسیل با سایر فعالیت

 

 استقرار مشارکت مردمی وسازماندهی . 3

باید شرایط اجتماعی، اقتصادي  وامل طبیعی،هاي عتهیه نقشهبراي  در مرحله اول مانطور که در بخش قبل گفته شد،ه

 مبتنی بر مشارکت مردم مدیریت سیل نهادهايدر مرحله بعد، آوري و تجزیه و تحلیل شود. اطالعات مختلف جمع

 هاییها و طرحبرنامه ،هاسامانه . اینکنندکمک می هاي هشدار دهندهسامانهبه اثربخشی  نهادهاکه این  شودتشکیل می

 هاسامانههدف این  شوند.توسط نهادها آماده و مدیریت می به شرایط اضطراري سیل واکنششناسایی و  براي هستند که

ئه هشدارهاي اولیه در مناطق پایین دست و تقویت همکاري بین مناطق ابا ارناگهانی  هايکنترل سیل و یا مقابله با سیل

به اشتراک گذاشتن اطالعات سیل، افزایش مقاومت مردم در مقابله با سیل و معضالت مربوط به  ،پایین دست و باال دست

پایین دست  مردمتواند باعث نجات جان و مال مردم شده و می سامانهیک  درستسازي طراحی و پیاده .استسیل 

 ،دانش ریسکدر نظر گرفتن عوامل  هاسامانهاین سازي در پیاده سیالب را براي مقابله با تهدیدات سیالب آماده کند.

  ضروري است.توانایی مقابله  و و ارتباط  اطالعات انتشار ،هاي نظارت و  هشدارسامانه

  [19] عهده دارندمدیریت سیالب وظایف زیر را به نهادهاي به طور کلی:  

  مردمشناسایی خطرات به 

 هاي جامعهارزیابی نیازها و قابلیت 

 زم براي شرایط اضطراريارائه تجهیزات و لوا  

 سازيآگاه 

 انتشار اطالعات 

  دهینظارت و گزارش ،شبکهایجاد 

 ایجاد ساختار سازمانی و ارتباطات 

 تخلیه و تعدیل اثر سیل  ،دولتی براي نجات هايسازمانریزي و ارتباط با برنامه 

  سازيموثر شبیه هايتمرینانجام 

 و ثبت وقایع نظارت 
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 یندهتفاده در آمدیریت اطالعات براي اس 

 منابع تجهیز 

 

 مختلف مدیریت سیالب مراحلدر  مشارکت مردم. 1.3

 پیشگیری. 1.1.3

این اعمال  آید.کار میهبراي جلوگیري از اتفاقات و یا در صورت اتفاق براي کاهش تاثیرات مخرب آن بپیشگیري 

 .( هستندکدها ،قوانین و مقررات) ايسازهغیرو  )نوسازي بناها( هاسازي ساختمانشامل مقاوم ايسازه رویکردهايشامل 

ها، و به اشتراک گذاشتن اطالعات سیالببندي سیل منطقه ریزي کاربري اراضی،طرحهاي مدیریت حوضه، طرح

 ضه نیاز به مشارکت همه ذینفعان شاملمدیریت حو هايطرح .در جهت پیشگیري از سیالب هستند هااقداممهمترین 

و نیز ساکنان محلی خود  زیستیمحیطجنگلداري، صنعت، توسعه شهري و بخش هاي مدیریت  کشاورزي، ماهیگیري،

 .[20] دارد

 

 آماده سازی .2.1.3 

هر  به صورت فعال در این فرآیند شرکت کنند. نهادهاي مدیریت بحرانیک طرح فوریتی سیل نیازمند آن است که 

-اعی و اقتصادي جامعه و موقعیت فیزیکی آنها تعیین میجامعه نگرش متفاوتی از ریسک دارد که توسط شرایط اجتم

  .[19] گردد

 

 الف:آسیب پذیری سیل و تشخیص ریسک

     هاي نقشه ها و ریسک موجود داشته باشند.از سیل و ظرفیت ناشیمشترکی از خسارات  درکمردم جامعه باید 

رود کار میهسازي و باال بردن آگاهی مردم بهآماد براي ،اشتراک اطالعات و اطالعات موجود آوريجمعپذیري، آسیب

هاي احتمالی در نواحی سیل خیز و همچنین اقدامات الزم در زمان هاي تاریخی و سیلبو بر این اساس اطالعات سیال

هایی که آسیب پذیري سیل و تشخیص ریسک سیل شامل شناسایی افراد و مکان سیل را شناسایی و یادآوري کند.

تقویم کردن فراهم ، هاشناسایی عوامل تاثیرگذار براي ایجاد شرایط و اشتراک مسئولیت، را خواهند دید بیشترین آسیب

 .[19] شودمی وقوع، عوامل تاثیرگذار ، فعالیتهاي اقتصادي، فرهنگی و بیماریها فراوانی مانندطبیعی  بالیايفصلی 

 [21] پذیري شامل چند مرحله استقابلیت مشارکت و تحلیل ریسک: 

 ) تخصیص منابع الزم و تدارکات( آمادگی -1

هاي سنی، نژاد و مذهب ، الگوهاي رفتاري، هآوري اطالعات )جمعیت محلی، نسبت زنان به مردان، گروجمع  -2

که در زمینه کاهش آسیب پذیري و تغییرات آب  نهادهاییمعیشت افراد، محیط، پیش بینی آب و هوا، سیاست و 

 (.کنندو هوایی فعالیت می

و غیر  هاي دولتیایجاد یک نماي کلی از جامعه) نقش جنسیتی، ساختارها و سلسله مراتب قدرت، نقش سازمان -3

 دولتی(
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 ها تجزیه و تحلیل خطرات، میزان آسیب پذیري و ظرفیت -4

 هاي اصلی در جامعههگرو تجزیه و تحلیل وضعیت معیشت -5

 و تغییر در جامعه مردان و زنان لیمیآینده، تغییرات اق تجزیه و تحلیل اطالعات و عدم قطعیت در -6

 مسئولیت حمایت را به عهده دارند.که ساختارهاي حکومتی تحلیل حکومتی:  -7

 د.نکنخطرات و فشارهاي بیشتري را به جامعه وارد می ههایی کبندي و طراحی برنامهاولویت -8

 ایجاد یک گروه ارتباطی در جامعه -9

 

 ایجاد آگاهیب :

. در حالت عادي مردم باشدمشارکت افراد جامعه  هاي مهم دریکی از جنبهتواند یسیل مخطرات از  آگاهی مردم

دهد، می تواند باعث که سیل و خطرات آن را در زندگی روزمره نشان می هاییطرحاما  ،مشارکت ندارند براياي انگیزه

سیالب بستگی به سطح فوري و موثر در شروع  واکنشدهد که یک تجربه نشان می ها شود.تسهیل این مشارکت

 [.19] و همچنین منابع موجود دارد نهادهاریزي آمادگی و برنامه

 

 ریزی برای خطر سیلج: برنامه
پیگیري و ادامه ، طراحی واکنش، تحلیل و بررسیآمادگی،  ها یک گام مهم بوده و شامل چهار بخشریزي برنامهطرح

و محلی( ی استان ،ايمنطقه، هريدر سطوح باالتر)ش و ، نهادهاايخانواده به صورت فردي،ها باید این طرح است. روند

  .[22] دنتهیه شو

 

 فردی/ خانواده سطحدر 

به این معنی که اطالعات  ؛کنند با دیگر جوامع متفاوت استهایی که در مناطق سیل خیز زندگی میاین طرح در خانواده

کند، باید مشخص شود و هدف اصلی آن ه ایجاد مشکل میکلیدي مربوط به هر خانوار و مسائلی که براي هر خانواد

  .[19] استدستیابی به اطالعات مفید مربوط به سیل به ویژه در مناطق سیل زده 

 

 در سطح نهادها
توانند می نهادهااین  دهد.هاي افراد مختلف را در زمان سیل و پس از سیل نشان میها، اقدامات و مسئولیتاین طرح

هاي براي کارآیی بیشتر، هماهنگی بین تمام سازمان ئه دهند.اهاي موجود را اراز خطرات و ظرفیت اطالعات زیادي

  .[19] دولتی و غیر دولتی مورد نیاز است
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 سازیتمرینات شبیهد: 

ها و مسئولیت هر یک از سازي، نقشدر این شبیهاست. بیه سازي سیالب شاصلی  کارهاي، یکی از خیزجوامع سیلدر 

هاي امن و مردم، مسیرهاي فرار به مکان شامل تخلیه سازيشبیهاین  کنند.سازي مید را در شرایط واقعی شبیهافرا

  .[19] ها استچگونگی همکاري و زندگی در این پناهگاه

 

 هشدار سیل هایسامانهی: 
اي باال سیل تا چه نقطه هاینکگیري سطح آب در نقاط مختلف یک رودخانه نشان دهنده زمان وقوع سیل بوده و اندازه

سازي شبیه و هیدرولوژیکی يهاداده، موجودتوان با استفاده از اطالعات رودخانه را می سیل در سطح آستانه رفته است.

  توانند ازارسال گزارشات می براي استفاده کرد. اطالعات سازمان هواشناسی جهانیاز دست آورد و یا هکامپیوتري ب

  .[19] و وب سایت استفاده کنند افزار موبایلنرم

 

 محلی سیستم های هشدار سیل

 منجر به تهیه در طول زمان بنابراین .دنکنصادرالزم را سیالب را ثبت کنند و هشدارهاي مقادیر توانند می هاسامانهاین 

هشدار سیل  ايهکه سامانه جوامعی شود که در صورت بروز سیل در آینده نیز مفید خواهد بود.بانک اطالعاتی می

     توسط مقامات ارسال سیالبهرچند که هشدارهاي  ،اندبردهمحلی دارند از اطالعات آنها در مواقع بروز سیل بهره 

هاي محلی بسیار کارآمد بوده است. آنها در هنگام دارد که هشدارهاي سامانه دهاي زیادي وجواما نمونه ،گرددمی

هاي تلویزیونی جهت هشدار استفاده ها و رادیوهاي محلی و ایستگاهنگی، اطالعیههاي راز آژیرهاي محلی، پرچم سیالب

 ها در شرایط اضطرارياطالعات هشدار سیل شامل زمان ورود سیل، مسیرهاي تخلیه، محل سکونت و پناهگاه کنند.می

باید نهادهاي محلی  گیرد.میام ( انجو تخلیه تخلیه براي، آمادگی پناهگاهبه نوع شرایط سه اقدام حفاظتی ) است. بسته

   اطالعات (،هاي دستینسخهیا در وب سایت و  ایمیل ،شماره تلفن، آدرس شامل) خانوارهااطالعات به روز شده 

اطالعاتی از تعداد سالمندان و افرادي که  را داشته باشند. مراکز بهداشتی ها وهاي شلوغ مانند مدارس، بیمارستانمکان

هاي مهم مانند دفاتر پلیس، دفاتر حفاظت، خدمات همچنین شماره تلفن و ژه در شرایط اضطراري دارندنیاز به توجه وی

  .[19] در دسترس باشدنیز باید پزشکی 

 

 : . واکنش3.1.3
 زیرا، آن داردو پس از  زمان سیالبانجام شده قبلی جهت کاهش اثرات سیل در  اقداماتموثر وابسته به  واکنشیک 

 .[19]بسیار مهم است  اول سیالبافراد در ساعتها و روزهاي  نجات و حمایت

 

 بر سیالب  ینظارت هایسامانهالف: 

اطالعات دقیقی از میزان سطح آب در نقاط خاصی مانند خندق ها، آبگذرها و رودخانه ها و سایر مناطق ها این سامانه

 د.ندهمیغیر قابل دسترس را جهت مدیریت سیل در اختیار قرار 
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 های عملیاتی:رحطب: 

 کننده سازي منابع موجود و همچنین افراد اجراها و بهینهریزيجهت انجام هر طرحی باید زمان اجرا، منابع و برنامه

 مشخص شود.

 

 حفاظت از زیر ساختهاج: 

 آبگیرها مورد استفاده قرار گیرند.هایی مانند بندها وحفاظت از زیرساخت برايباید  آالتو ماشین افراد

 

 : گاهپناه د:
شناسایی شوند. سازماندهی و توزیع کمک بین باید  ،رسندها میهایی که به این پناهگاهامن و مکان ها و مسیرهايپناهگاه

. مناطقی که فاقد است اولویت کمک رسانی با نوزادان، سالمندان و زنان باردار افراد آسیب دیده آموزش داده شود.

 دارند. ویژه، نیاز به توجه هستندرسانی  مسیرهاي تخلیه در عملیات امداد

 

 ها ارزیابی سریع نیازها و آسیبه: 

هاي پزشکی، سرپناه، تهیه غذا، آب آشامیدنی، اقالم ضروري، بهداشت و دفع ارزیابی نیازهاي اضطراري شامل کمک

د به طور مرتب به مقامات باال ها و نیازهاي ارزیابی شده بایآسیب مد نظر قرار گیرد.باید زباله و حمایت روانی افراد 

 ویژه هنگامی که نیاز به حمایت احزاب و دولتهاي خارجی است.به ،گزارش داده شود

 

 های ضروریکمکو: 

زبان محلی آشنایی داشته و با  اقالم امدادي و سایر موارد ضروري قبل و  و الزم است افراد آموزش دیده با مهارتهاي فنی

هاي دولتی و سازمانهاي عالوه بر این یک ارتباط قوي بین سازمان داشته باشند.پس از سیالب در محل حضور 

 هاي امدادي برقرار شود.بشردوستانه براي تضمین و هماهنگی کمک

 

 بازیابی  . 4.1.3

 [: 19] این مرحله شامل سه بخش می باشد

 هاي ناشی از سیالببازیابی اولیه )ترمیم( : برآورد خسارت -1

 گرداند.که شرایط را به حالت نرمال برمی ایینوسازي: فعالیته -2

 تجدید بنا :مرمت و ساختن بناها بعد از فاجعه سیالب  -3
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 بازیابی اولیهالف: 

زیست و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادي  محیط ناهگاه،پ، یمعیشتامکانات اولیه شامل خدمات اساسی از قبیل  بازیابی

در زده افراد سیل جان ظحف یابد.افتد و به تدریج بهبود میاز وقوع سیل اتفاق می فرآیند بازیابی اولیه بالفاصله بعد .است

 گیرد.قرار می مورد توجه و پس از آن نیازهاي معیشتی آنان اهمیت قرار دارد اول درجه

 

 بازسازیب:  

ین بازسازي با ا اولویت .استآسیب دیده در یک منطقه خاص  هايبازسازي یک جامعه به معنی برگرداندن زیرساخت

تقویت اقدامات انجام شده مستلزم  هایی است که از سیل نجات پیدا کرده و اموال آنها آسیب دیده است.خانواده

  همکاریهاي فردي و اجتماعی است.

 

 مردمبرای تقویت مشارکت  کلی اصول. 2.3

 : [19] با در نظر گرفتن مشارکت جامعه باید با نیازهاي جامعه مطابقت داشته باشد .1

ها براي رویدادهاي تفعالی تداوم، افزایش قابلیت انعطاف( پذیري و کاهش خطر )آسیب، مردم مربوط به عوامل

 دولتی و خصوصی بین نهادهاي ایجاد مشارکت ، مکرر و عادي

مکاري منابع اثرات ه ،ت آنهااجتماعی و اقداما فعاالنشناختن  بامشارکت جامعه، اثربخشی و کارایی  ظحف .2

اتصال نیازهاي فردي و آمادگی  ،ین ترکیب از تجارب جامعه و دانش فنیارائه بهتر، مالی و انسانیمحدود 

 دولت

 :دهدهاي زیر توسعه میرا از راه مشارکت جامعه، سرمایه اجتماعی .3

اي مشارکت بر تعهد به توسعه راهکارهاي، جامعه افراد تعهدي براي تضمین فرصت برابر براي همه و دسترسی عادالنه 

  ،یکپارچگیها و تجربیات اعضاي جامعه، نگرانی اقدام در ارتباط با نظرات، بهتعهد  و اعضاي جامعه، پاسخگویی  همه

 شود.ها که باعث افزایش اعتماد به جامعه میسازي فعالیتشفافتعهد به باز کردن، 

 کند:ها را تضمین میفعالیت عملی بودن هاي زیرراهاز  جامعهمشارکت  .4

 گفتگو و مشارکت،  راههماهنگی از ایجاد ظرفیت و (، بازیابی ري، آمادگی، واکنش ویت سیل در هر مرحله )پیشگیمدیر

 امکان. حدهایی براي آموزش و تمرین در ایجاد فرصت
 

 گیرینتیجه .4

هاي آن است. هدف اصلی مشارکت مردم در مدیریت سیل کاهش تلفات جانی و خسارات مالی و افزایش سودمندي

. مشارکت اعضاي جامعه و میسر استپذیري و افزایش مقاوت آنها ن مهم با کمک به مردم براي کاهش آسیبای

ذینفعان مرتبط در مدیریت سیل در حفظ روند فرآیند کاهش خطر سیل و رسیدن جامعه به اهداف مورد نظر ضروري 

رود که جوامع به تدریج انتظار می لکهآن نیست ب به دنبال اجراي کامل آغازدر  یمردمسازماندهی مشارکت  است.



 

14 

هاي مبتنی توسعه و اجراي فعالیت هاي مستمر ایجادکنند.تالش کارگیريرا با به سیل ي در مقابلپذیرهاي انعطاففعالیت

 :زیر است مواردنیازمند توجه به  مدیریت یکپارچه سیل بر جامعه مشارکتی براي پایداري در

  به  .ضروري است پیشگیري، آمادگی، واکنش و بازسازي ،مدیریت سیل لمراح همهمشارکت مردمی براي

  هاي سیل و کمینه کردن خسارات آن است.سودمندي بیشینه کردن این تالش براي  طورکلی

 توانند با می ،گذارندتاثیر می ،سیل خطرات در مقابل و واکنش مردمکه بر روي نحوه برخورد  طبیعی عوامل

 و شدت(، فراوانی و متغیر بودن خطرات سیل توصیف شوند. تداوماس، توجه به اندازه )مقی

 هاي ضعیف اجتماعی و ، باورهاي فرهنگی، وضعیت گروهسطح زندگیاقتصادي مانند فقر، -عوامل اجتماعی

 گذارد.می رها و گروه هاي قومی، بر تمایل جامعه براي شرکت در مدیریت سیل تاثیحقوق اقلیت

 ریزي، اجرا و ارزیابی اقدامات برنامه ارزیابی خطر سیل،شامل م مراحل مدیریت سیل مشارکت جامعه در تما

 .یسک( کلید موفقیت استرمدیریت 

 تالش پیشگیري . در مرحله توان در هر مرحله از مدیریت سیل با موفقیت انجام دادهاي اجتماعی را میفعالیت

سازي ظرفیت ،گیرد. در مرحله آمادگیصورت می  گراي دیهاي توسعهفعالیتو همکاري با  وفاقایجاد  براي

   ایجاد اثرات  ،واکنششود. در مرحله انجام میسیل خطرات احتمالی ریزي احتمالی براي مقابله با و برنامه

ایجاد جوامع انعطاف  ،بازیابی سیل و در مرحلهغلبه بر اثرات منفی راي اقدامات هماهنگ و متمرکز ب ،افزاییهم

 بیشتر مطرح است.  مشارکتمقابل سیل با ایجاد در پذیر 

 سازماندهی شود. مشارکت جامعه در مدیریت سیل باید بر اساس نیازهاي جامعه و انسجام اجتماعی 

  بامنابع  بیشینه کردنشامل چهار دیدگاه است:  مردمرویکردهاي استراتژیک براي سازماندهی مشارکت 

 ،حس مالکیتایجاد  ،انذینفع اتموثر با درک صحیح از انتظاراستفاده از دانش محلی؛ فرآیند مشارکتی 

مالی منابع همچنین و  با یکدیگربراي پیوند  مردمیهاي اجتماعی و اقتصادي و نهادینه سازي رویکردهاي انگیزه

 دولتی و خصوصی

 اس شوداقتب حوضه مدیریت یکپارچه سیل ریزيشش مرحله برنامه ازتواند سازماندهی مشارکت اجتماعی می :

پیش نویس یک برنامه عملیاتی و پیاده  ،تعیین اهداف ،تجزیه و تحلیل مشکل ،ارزیابی ریسک ،فرآیندطراحی 

 سازي

  ي در مقابلپذیرهاي مداوم براي ایجاد انعطافیک روند تدریجی است که با تالش مردمسازماندهی مشارکت 

  .شودسیل ایجاد می

 اساس  وجود ندارد بلکه باید بردر مدیریت سیل  مردمیت مشارکت تقوو سازماندهی  براي يرویکرد واحد

 شکل گیرد. جامعهخاص  هايویژگینیازها و 

 در طراحی برنامه و مردم  مشارکتهاي مدیریت ریسک سیل مبتنی بر برنامه هايویژگیحداقل  به کارگیري

یت سیل در بلندمدت ضروري هاي مدیربراي حفظ فعالیت مشارکت مردمهاي مدیریت سیل مبتنی بر پروژه

 .است
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هاي هشدار سیل با تکیه بر مشارکت مردمی )مطالعه موردي روستاي ایجاد سیستم" ،(1390اسدي خروي، علی و توکلی، ترانه. ) .3
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6. Oluseyi O. Fabiyi, G. Akinbola, J. Oloukoi, F. Thonteh, G. Enaruvbe, E. Adagbasa and B. Okarfor, (2011). 
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