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Abstract  
The coasts of the Oman Sea are known as one of the most prone areas to climatic disasters. The geographical 

location of the country in the desert and earthquake belt of the world, as well as the tropical and subtropical 

climate transition zone, has caused it to repeatedly experience severe environmental events such as floods, 

storms, droughts, river erosion, sea level rise, salinity, etc. This region is very vulnerable to climate change 

and natural disasters caused by weather. This study identifies the potential hazards due to climate change, 

vulnerability, capacity, and risk associated with them on the Oman Sea coast and examines the existing 

strategies for disaster risk reduction. This study has evaluated the climatic hazards of coastal areas by 

descriptive-analytical method, using field techniques and questionnaires with a participatory approach, and 

analyzed the dimensions of vulnerability, risk probability, hazards, and the capacity of the local community. 

The target community is the villages located on the coast of the Oman Sea from Bandar Gwder to the 

westernmost coastal point of Sistan and Baluchistan province. The number of these villages is 15. The 

sample was 151 households. The results showed that this region's most important climatic hazards are 

floods, storms, and salinization of water sources, and the level of vulnerability in these villages is high. 

Rainwater collection by hotspots, risk awareness, vocational training for new businesses, and government 

assistance are strategies that can reduce the area's vulnerability to hazards. 
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Highlight  
- Identifying the risk factors, potential management policies to reduce climatic disasters, assessing the risk in 

different coastal areas 

- Disaster preparation plan, correct and observed rules for disaster preparation, the status of the diversity of 

livelihood options in the local communities, existing local governments and resource levels to minimize 

disaster risk in Oman's coastal areas. 

- Carrying out measures such as reducing the structure, such as creating a shelter for hazards, storm warning 

system, etc., reducing the risk of disasters at the level of the coastal community. 
 

Extended Abstract  
Introduction  
The phenomenon of climate change has many negative effects on various systems, such as water resources, 

environment, industry, health, agriculture, and all systems that interact with the climate system. During the past 

two decades, the people of the coasts of the Oman Sea have been facing increasing vulnerability due to multiple 

risks, including the flood of 2018, the Shaheen storm in 2014, etc. This risk is the possibility of a hazard turning 

into a disaster that severely affects families or communities. The lives and livelihoods of vulnerable communities 

are seriously disrupted beyond their ability to cope or resist using their resources. As a result, the affected 

population suffers serious human, material, economic or environmental losses. The coastal region of the Oman 

Sea is highly vulnerable to natural hazards such as floods, hurricanes, cyclones, tidal waves, typhoons, river banks, 

and coastal erosion due to its unique environmental characteristics. This research evaluates the probability of risks 
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in different sectors by identifying the risk factors and potential management policies to reduce climate-related 

disasters. This study aimed to conduct a risk assessment for the community at risk in the coastal area of Chabahar 

and the Oman Sea and seeks to identify possible risk reduction strategies. This study aimed to explore people's 

understanding of risk, vulnerability, and capacities and to analyze risk; also, strategies to reduce the risk of possible 

disasters would be investigated. 

 

Methodology 
It is a descriptive-analytical study. The research sample was selected using a simple and multi-stage random 

sampling method. In the first stage, 14 population points (villages) from 45 coastal villages (coastline up to 10 km 

from the coast of the Oman Sea) were randomly selected. The total number of households in these three villages 

is 421 households (Iran Statistics Center, 2015). It was tried that the selected samples cover most of the coastal 

areas. Therefore, the required sample size was 140. Finally, the research sample included 151 households. A semi-

structured questionnaire was designed considering various indicators to collect household data. Thus, the 

household survey was mainly designed as a closed questionnaire with limited options. The questionnaire was 

divided into four different parts: (1) socio-economic characteristics of the respondents; (2) perception, knowledge, 

and attitude related to risks and vulnerability; (3) household assets and livelihood strategies (4) shocks, stresses, 

and coping strategies to adapt to climate changes. 

 

Results and discussion 
About 60% of respondents reported that they were exposed to various natural hazards throughout the year. More 

than 90 percent of respondents stated that floods and storms and water stress have increased, followed by increased 

salinity intrusion, river erosion, and dust storms. Also, 66, 46, and 45% of the respondents put heavy rainfall, 

drought, and pest attack in the middle categories. About 71-78% of the respondents emphasized that poor road 

infrastructure, high dependence on nature for income, vulnerable shelter to storms and floods, and fluctuating and 

declining wage rates were aspects of increased vulnerability. The vulnerabilities of this area are strongly related 

to the increase in the tendency to obtain high-interest loans, the increase in the number of non-fishing days, the 

lack of health awareness, and the unsustainable growth of shrimp farming in salt water inside the ponds, and lack 

of disaster preparedness. Among the 12 capacity variables, the most important aspect is disseminating early 

warning messages about storm and flood risks. More than 90% of the respondents said that publishing reports and 

forecasts of the Rapid Warning Center of the General Directorate of Meteorology of Sistan and Baluchistan were 

useful and important for publishing information about the storm. Also, about 65% of the respondents mentioned 

that the people of this city have migrated to other cities or regions to earn better income. The findings showed that 

structural mitigation measures such as the construction of hazard shelters, storm warning systems, etc. are very 

important to reduce disaster risk at the community level. Levees play a vital role in protecting coastal people and 

their property during storm surges. As a result, several hectares of agricultural land in this area were damaged. 

 

Conclusion 
Findings showed that coastal flooding, river overflowing, salinity intrusion, river bank erosion, and storm were 

the most common hazards in the study area. Also, the results showed that storms, erosion of river banks, and salt 

intrusion are the main factors of vulnerability in the study area. The assessment of capacities showed that the 

society has less capacity to deal with the erosion of river banks, storms, and floods. There are many effective ways 

to increase risk resilience at the government and household levels, but they are not enough. The most important 

measures that reduce vulnerability include building more storm shelters. Building a disaster-resistant house; 

construction or improving dams; construction or improving communication ways; improving the rainwater 

harvesting system; providing community-based health facilities; alternative livelihoods; and arranging sector-

based training systems to create self-employment and home-based businesses. 
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 01-0 صفحات، 0010 پاییز ، 01، پیاپی سوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 عمان؛ یایسواحل در یطیمخاطرات مح یابیارز

 0ی مشارکت کردیبر رو یمبتن یابیارز کی 

 

 

 *0نژادمرتضی اسماعیل

 

 . دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ،جغرافیادانشیار گروه  .1

 

  هچکید
کشور در  ییایجغراف تیشناخته شده است. موقع ییهوا وآب یایدر برابر بال ینواح نیاز مستعدتر یکیعنوان عمان به یایسواحل در

 یطیمح دیشد یدادهایه باعث شده است که مکرراً روحارّه و جنبرّحا یمیگذار اقل ةمنطق نیو همچن ایدن ةو زلزل یابانیکمربند ب

را تجربه کند.  رهیو غ یشور بازگشت،شدن بیگرم ا،یسطح در شیرودخانه، افزا شیفرسا ،بازگشتی بیطوفان، خشکسال ل،یمانند س

که زحمتکشان  ستا اها را داریریپذبیآسانباشتی از  ،و هوااز آب یناش یعیطب یایو بال ییو هواآب راتییمنطقه در برابر تغ نیا

 سکیر ت،یظرف ،یریپذبیو هوا، آسآب راتییاز تغ یناش ةمخاطرات بالقو ،مطالعه نیا روستایی را در تلة فقر گرفتار کرده است.

پژوهش  نی. اکندیم یرا بررس ایکاهش خطر بال یموجود برا یهایکرده و استراتژ ییعمان شناسا یایرها را در سواحل دمرتبط با آن

مخاطرات  یابیبه ارز یمشارکت کردیو با استفاده از رو یاو پرسشنامه یدانیو با استفاده از فنون م یلیتحل - یفیـوصـبا روش ت

قرار داده  یرا مورد واکاو یمحلة جامع تیاحتمال خطر، مخاطرات و ظرف ،یریپذبیپرداخته است و ابعاد آس یساحل ینواح یمیاقل

و  ستانیاستان س یساحل ةنقط نیتریعمان از بندر کواتر تا غرب یایدر یمستقر در نوار ساحل یهدف روستاها ةاست. جامع

مخاطرات  نیترنشان داد که مهم جی. نتادیگردخانوار انتخاب  010. حجم نمونه استروستا  01روستاها  نیبلوچستان بوده که تعداد ا

آب باران  یآورروستاها باال است. جمع نیدر ا یریپذبیآس زانیو ماست آب  عبطوفان و شور شدن منا الب،یس ،منطقه نیا یمیاقل

محیطی  از رفتار مخاطرات یآگاهخلق ثروت محلی، بازتخصیص منابع، بانک آب و بورس آب در بخش کشاورزی، ها، هوتکوسیلة به

 نیا یریپذبیتواند آسیاست که م ییهایتراتژاس ،و کمک دولت دیجد یو کارهاکسب یبرا ایحرفهیفن یها، آموزشویژه اقلیمیبه

 منطقه در برابر مخاطرات را کاهش دهد.

 

   .سواحل عمان ،یرپذیبیآس ،یجوامع محل ،یمیاقل هایشوک واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
هاای های معیشتی در در جوامع محلی، دولتشده برای آمادگی در برابر بالیا، وضعیت تنوع گزینهرابر بالیا، قوانین صحیح و رعایتطرح آمادگی در ب -

 رساندن خطر فاجعه در نواحی ساحلی عمان.حداقلمحلی موجود و سطوح منابع برای به

ة ساطح جامعا یایاکااهش خطار بال یبارا رهیاهشدار طوفاان و   ستمیمخاطرات، س یپناهگاه برا جادیکاهش ساختار مانند ا ی ماننداقداماتانجام  -

 ساحلی.
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 مقدمه . 0
های جغرافیااایی ماننااد ای سااواحل شااامل بیشااترین پدیااده هااای سااطح یمااین اساات. برخاایساااحل ی اای ای پویاااترین بخش

درصاد ای  22باشاند و های شنی و سواحل میهای مرجانی، تپهها، صخرههای حرا، تاالبهای حساس ای جمله جنگلاکوسیستم

(. حفاظات ای تناوع Small and Nikolas, 2003: 584) کننادکیلاومتری آن ینادگی می 144جمعیت جهاان در ساواحل و 

ام اناات تفریحای و گردشاگری و همنناین  و نقل و دریانوردی، تهیةراهم کردن فضا برای کشاوریی، حملییستی و ژنتی ی، ف

           گیااردشااناختی، تاااریخی، فرهنگاای و علماای در ساااحل انجااام میهای یی اییارائااة انااواع اطالعااات در ارت اااه بااا جن ااه

(Vallinga, et al, 1994: 317). یهاادهیاقالا  پد در رییاتغ نیاست. ا طیمحسوس در مح رییتغ ةدهندو هوا نشانرفتار آب 

تغییرات اقلیمی و اثرات مرت ط با آن ای طریق تغییر دماا و بارنادگی، افازایش  .(esmailnejad, 2022: 49) دهدیرخ م دیشد

 طرناا،، در حاال حاضار در دنیاا در حاالو هوا، و افزایش شارایط خر فراوانی و شدت تغییرات شدید آبسطح دریاها، تغییر د

 2442های ن ساالدهد. بیتأثیرقرار میها نفر را در سراسر جهان تحتساالنه میلیون ،و هوارخدادن است. مخاطرات ناشی ای آب

 انادپذیر مانند کودکان و ینان قارار گرفتههای آسی تأثیر بالیای ط یعی مختلف با گروهمیلیارد نفر تحت 2/1، بیش ای 2412تا 

(UNISDR, 2015). یماین  ناشای ای آن در سراسار کارة مخااطرات داغ رخداد پیامدهای تغییر اقلیم و ، نقطةمناطق ساحلی

مخاطرات ساحلی در آینده با افزایش باال آمدن ساطح  .(IPCC, 2007; Voice et al, 2006; EEA, 2010)شوندشناخته می

ثال، افزایش متوسط ساطح دریاا ای عنوان متشدید خواهد شد. به ،آب دریا و افزایش فراوانی مخاطرات مخرب یا مخرب ساحلی

و ماد طوفاانی امارویی را ت ادیل  رساد( یار رویاداد ناادر طوفاان جازرمی 04-2424متر )احتماالً تا ساال  0/4متر به  2/4

ارتفاع کشورهای در حال و هوا در کمربند ساحلی کمشتر پیامدهای مخاطرات ناشی ای آب. بی(Stephens, 2015: 103)کندمی

 :Hoque et al, 2020) دهادهاا و  یاره رخ  میهای م رر، طوفانانو هوایی، طوفدلیل تأثیرات تغییرات آبیشتر بهتوسعه، ب

پذیری ایان ناواحی باا های در معرض خطرات ط یعی در مناطق ساحلی در مقایسه با کاهش آسای . تعداد افراد و دارایی(199

در نتیجه، خطر بالیای احتمالی جوامع با خسارات اجتماعی، اقتصادی،  (.GFDRR, 2016) بیشتری افزایش یافته استسرعت 

و هاوایی، دلیل تغییارات آب. به(Mallick et a,. 2017: 3) توجهی افزایش یافته استمحیطی قابلبهداشتی، فرهنگی و ییست

 :Perch-Nielsen et al, 2008) بیشتر مناطق ساحلی جهان در معرض خطرات ط یعی و اخاتالالت هواشناسای قارار دارناد

. طوفان، موج جزر و مد، سیل، فرسایش سواحل رودخانه، بارش ابرسنگین، امواج گرماایی و خش ساالی ای بادترین اناواع (375

 . (Kabir et al, 2016: 9)تأثیر قرار داده استمخاطراتی هستند که معیشت ساکنین مناطق ساحلی را تحت

تأثیر انواع مخاطرات ط یعی و طور فزاینده تحتشهرهای ساحلی در سراسر جهان بههای جمعیتی و کانون نواحی روستایی،

آوری در ابعااد مختلاف نقاش ها در برابر این مخااطرات، به اود تاابپذیری آنمنظور کاهش آسی  یرط یعی قرار دارند که به

و هاوای ماوجی در هاا و آبدریا، تغییرات در طوفان رود افزایش سطحانتظار می .(11: 1211، )گنخ ی و هم اران اساسی دارد

یده و در حاال فرساایش را افازایش دهاد و در نتیجاه و هوای جهانی، اندایه و وسعت نواحی سااحلی سایلنتیجة تغییرات آب

برابر اثرات  ویژه درها بهها و تاالب، مص ها، سواحلهای ساحلی بگذارد. دلتاهای رودخانهتأثیرات عمیقی بر جوامع و اکوسیستم

 مطالعه شوند.  ای/محلیپذیر هستند که باید در مقیاس منطقهو هوایی آسی نامطلوب تغییرات آب

ییسات، صانعت، بهداشات، هاای مختلاف ای جملاه مناابع آب، محایطاثرات منفی ییادی را بر سیساتم ،تغییر اقلیم ةپدید

. تغییرات (12: 1211 پور و هم اران،)حمیدیان گذاردمی ،باشندی که در کنش با سیستم اقلیم میهایسیستم ةکشاوریی و کلی

اقلیمی در حال حاضر شروع به تأثیرگذاری بر نحوة یندگی و عمل رد جوامع ساحلی کرده است، اما سطح دریاها بارای ننادین 

مادن یابد. این فقط میازان افازایش باالآای جهانی کاهش لخانهقرن به افزایش خود ادامه خواهد داد، حتی اگر انتشار گایهای گ

شده، تغییرات اقلیمی منجر به خطرات بیشتری بارای کارة بینیپیش (.Bell et al, 2015) دهدسطح آب دریاها را کاهش می

تری مانناد ات بسیار ساریعتغییربا بینی بوده است، اما اکنون شود. مناطق ساحلی در گذشته نس تاً پایدار و قابل پیشیمین می

 رود رخ دهادانتظاار مای ،ها و اسیدیته، شدت طوفان استوایی و تغییر الگوهای بارش/رواناابافزایش سطح دریا، دمای اقیانوس

(Agbley, 2008: 185) بنابراین در، و شناخت ای شرایط بالقوه مخاطرات مناطق ساحلی باه منظاور کااهش اثارات بالیاای .

اسات.  استان سیستان و بلونستاندر  جیرا دهیپد ریو هوا ای آب یناش امری ضروری است. فجایع ،جوامع ساحلیط یعی برای 

رودخاناه در  شیو فرساا یگردباد، موج جازر و ماد، خش ساالها، طوفان ل،یمختلف مانند س یایهر ساله با انواع بال منطقه نیا

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1967203
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1967203
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1967203
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1967203
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2021.1967203
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 نواحی است کاه باا خطارات ط یعای و اقلیمای مختلفای مواجاه اسات.منطقه ساحلی نابهار ای  شود.یبزرگ مواجه م اسیمق

و هاوایی جهاانی دارناد، در واقاع بیشاترین لیت یا سهم نانیزی در تغییرات آبمضحر است که کشورهایی که کمترین مسئو

و هاوایی باا تهدیاد دلیل تغییارات آبعمان، باه آسی  را در برابر تأثیرات مضر آن دارند. خط ساحلی طوالنی نابهار در دریای

عنوان مثال: کشاوریی، ماهیگیری( نشین در سواحل بیشتر به منابع ط یعی )بهنند خطر مواجه است. افراد فقیر و حاشیه بالقوة

در مناطق سااحلی، ماردم در معارض خطار بارای امارار  .(Helgeson et al, 2013: 2) برای امرار معاش خود وابسته هستند

داری و گردشاگری وابساته هساتند و ا لا  و هوا مانند ماهیگیری، جنگلهای حساس به آبحد ییادی به بخش معاش خود تا

 :Parvin et al, 2008)و هاوایی دارنادات مختلاف آباطرهای ناشی ای مخنیای به اتخاذ نندین استراتژی برای مقابله با شو،

182). 

ای ای جملاه پذیری فزاینادهدلیل خطرات نندگانه باا درجاه آسای در طول دو دهة گذشته، مردم سواحل دریای عمان به

احتمال ت دیل یر خطر باه یار فاجعاه اسات کاه  ،اند. این خطرو... مواجه بوده 1044طوفان شاهین در سال ، 1211سیالب 

پذیر بیش ای توانایی آنها برای مقابله یا تأثیر قرار خواهد داد. یندگی و معیشت جوامع آسی ها یا جوامع را به شدت تحتخانواده

دیده متحمال خساارات جادی، شود و در نتیجه جمعیات آسای ر جدی مختل میطومقاومت در برابر استفاده ای منابع خود به

 منحصر به فرد یطیمحستیی یهایژگیو لیدلبه ی دریای عمانمنطقه ساحلشود. محیطی میانسانی، مادی، اقتصادی یا ییست

. اسات ریپذ یآس اریبس یساحل شیطوفان، گردباد، موج جزر و مد، ساحل رودخانه و فرسا ل،یمانند س یعیبرابر خطرات ط  در

 افتنیاکااهش خطار و  نادایو فر ساریر یابیاای اری تیاحما یبارا یجامعه، اقدامات اریشامندتوان بر  یم تن سریر یابیاری

 یهااتیفعال ،یآماادگ ه،یاهشادار اول یهاساتمیس ن،ییما یکااربر یزیرمناسا  مانناد برناماه مخااطراتکااهش  یهانهیگز

. بناابراین، مشاارکت اعضاای جامعاه و بااییگران کلیادی ای است در این ناحیه مورد نیای یسایگار یهایو استراتژ یساییآگاه

گیری رسمی بسیار مهم است، ییارا تواناایی کااهش سایی نظرات در فرایند تصمیمشناسی مشارکتی برای ی پارنهطریق روش

د کاه بااییگران درگیار در آن ت نولوژی ی بستگی دار های سیاسی، اقتصادی وخطرات ناشی ای خطرات تا حد ییادی به ظرفیت

باا  قیاتحق نیاا ،. در این راساتا(Kabir et al, 2016; Hoque et al, 2021:198) مدیریت ساحلی در اختیار دارند هستند و

در  مخااطرات سریرارییابی احتمال  م،یای اقل یناش یایبالبرای کاهش  بالقوه تیریمد یهااستیس، خطربروی عوامل  ییشناسا

در ناحیاه جامعه در معارض خطار  یبرا سریر یابیاری ریانجام  پژوهش نیا ی. هدف اصلکندیم یابیاری را مختلفی هابخش

 اکتشااف ،مطالعاه نیاست. اهداف ا یکاهش خطر احتمال یهایاستراتژ و به دن ال شناسایی نابهار و دریای عمان است یساحل

 یاحتمال یایکاهش خطر بال یو راه ردها ،سریر لیو تحل هیتجزاست و  سریو ر هاتیظرف ،یریپذ یدر، مردم ای خطر، آس

 واکاوی خواهد شد. 

 

 . مبانی نظری4

را احتمال پیامدهای مضر یا ای دست دادن « فاجعه -خطر »و هوا و بالیای ط یعی، یم و جدید در مورد تغییرات آبادبیات قد

 دیده( که در نتیجةییست آسی محیطهای اقتصادی )یا جان، جراحت افراد، تخری  اموال، نابودی معیشت و اختالل فعالیت

طور کلی، بال یمانی به (.UNDP, 2004; Wisner et al, 2004) کندشود، تعریف میدیده میط یعی یا آسی امالت بینتع

های فیزی ی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در تعامل باشند. خطر یر پدیده، یر پذیریشود که خطرات با آسی پدیدار می

یندگی یا آسی  به اموال یا  رساندن بهکه دارای توان آسی  (Haase, 2013: 77; Smith, 2013: 10) رویداد یا رخداد است

پذیری به محدودیت یر جامعه در برابر یر خطر و شرایط حاکم، ای جمله . آسی (Buckle, 2001: 1391) ییست باشدمحیط

آمیز تأثیر اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که بر توانایی آن در واکنش به خطرات یا رویدادهای فاجعه - عوامل فیزی ی، اجتماعی

پذیری فیزی ی، . ریسر ریشه در شرایط آسی (Ginige et al, 2009 :23; Chen et al, 2012: 1392) گذاردمنفی می

. (Fekete et al, 2010; Wisner et al, 2014)یابی و مدیریت مداوم دارداقتصادی و محیطی دارد که نیای به اری - اجتماعی

 ;Menoni et al, 2012)برداری ای خطرات، شناسایی عناصر در معرض خطر اقدامات برای ارییابی بالیا شامل ارییابی و نقشه

Morshed and Huda, 2002)  پذیری آنها در برابر یر خطر ویژه، و تدوین اقدامات برای کاهش خطر، ای جمله و آسی

. بنابراین، معادلة ریسر و (Wamsler et al, 2012)باشد یر پهنة مشخص میبندی خطرات در برداری ریسر و اولویتنقشه
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          آش ار کرد« پذیریآسی × خطر  = ریسر»صورت توان بهو هوا و بالیا را میشده توسط نماهای آبفاجعة ارائه

(Brooks et al, 2005: 151; Nirupama, 2012:114) تابعی ای خطر،  ،سرای سوی دیگر، بیشتر مطالعات محاس ه شده ری

 طور گسترده پذیرفته شده است.پذیری و ظرفیت است که بهآسی 

 
 (1رابطه

 

= بالقوه،  (H)پذیر و محیط است. خطر = احتمال عواق  مضر، ناشی ای تعامل مخاطرات، عناصر آسی  (R)در اینجا ریسر    

دادن جان یا رسان که مم ن است منجر به ای دستانسانی آسی های ها یا فعالیت، رویدادهای فیزی ی، پدیدهاما نه لزومأ

= ناتوانی در مقابله، مقاومت و  (V)پذیری جراحت، آسی  به اموال، استرس اجتماعی و اقتصادی یا تخری  محیطی شود. آسی 

ح خطر یا اثرات یر خطر تواند سطو منابع موجود در یر جامعه یا سایمان که می= نقاه قوت  (C)باییابی ای خطرات. ظرفیت 

 را کاهش دهد.

 

 

 ایپذیری منطقهپذیری برای آسیبسازی آسیبمفهوم. 4 شکل

، شدت (Monirul and Mirza, 2002: 127)ارییابی خطر ای طریق امتیایدهی به معیارهایی مانند احتمال وقوع    

بینی تعیین شد. قابلیت پیش( Aman and Mondal, 2020)و یمان وقوع خطر  ،(Bhowmik et al, 2021)پذیری آسی 

ساحلی نابهار ای مناطق نمونه،  مخاطرات منطقةگردد. در این راستا پس ای سنجش می مخاطرات و دیگر معیارها کدگذاری

پذیری با ترتی ، ارییابی آسی همینر تعداد کل معیارها تقسیم شد. بهس نمره کل بکدگذاری شده خالصه شد و سپ ابتدا نمرة

 پذیر انجام شد. پذیری، یعنی تراکم جمعیت در اقشار آسی استفاده ای معیارهای مختلف آسی 
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 . ابرواژگان ارزیابی مخاطرات محیطی سواحل دریای عمان3 شکل

 

نین ، همنهای مس ونیکنند و شرایط اجتماعی مردم و ساختار کال دی بافتبالقوه یندگی میپذیر مردم در منطقة آسی     

ترتی ، ظرفیت با استفاده ای همینباشد. به، ضعیف میهای حیانی منطقة ساحلی نابهار در مناطق مورد سنجشییرساخت

های  یردولتی برای مدیریت اختار سایمانعنوان مثال وضعیت فعلی دولت در سطح محلی ارییابی شد و سنندین معیار به

بالیا نیز شناسایی گردید. وضعیت فعلی طرح آمادگی در برابر بالیا، قوانین صحیح و رعایت شده برای آمادگی در برابر بالیا، 

 ،جعهرساندن خطر فاحداقلمحلی موجود و سطوح منابع برای بههای های معیشتی در جوامع محلی، دولتوضعیت تنوع گزینه

 . (1)جدول ای دیگر متغیرهایی بود که مورد ارییابی قرار گرفت

 پذیری و ظرفیت در منطقة مورد مطالعهرات، آسیببندی خط. خصوصیات معیار محور، سیستم امتیازدهی، رتبه0جدول 

 مخاطرات سنجش و ارزیابی رتبه

سال2 14  

سال 14 2 احتمال وقوع خطر  

سال 24 1  

 ییاد 14

رسانیآسی شدت   متوسط 2 

 خفیف 1

هفته 2ای  کمتر 14  

هفته 1کمتر ای  2 یمان رخداد  

 رویها 1

رویانه انه وماه 14  
پذیریبینیپیش  

 فصلی 2

 
پذیریآسیب   

 باال 14

پذیرتراکم جمعیت در منطقة آسی   متوسط 2 

 پایین 1

 بله 14
کنندیندگی میپذیر و پر خطر مردم در مناطق بالقوة آسی   

 خیر 2

آوری مس ونی و جامعهتاب پایین 14  
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 مخاطرات سنجش و ارزیابی رتبه

 متوسط 2

 باال 1

 ضعیف 14

اجتماعی جوامع –شرایط اقتصادی   متوسط 2 

 قوی 1

 ضعیف 14

 متوسط 2 وضعیت ساختار فیزی ی و کال دی جامعه

 قوی 1

 ضعیف 14

های حیاتی جامعهوضعیت ییرساخت  متوسط 2 

 قوی 1

 
 ظرفیت 

 خوب 14
برای  (NGO) های  یردولتیولت در سطح محلی و ساختار سایمانوضعیت فعلی د

 مدیریت بالیا
 متوسط 2

 ضعیف 1

 خوب 14

 متوسط 2 وضعیت فعلی طرح آمادگی در برابر بالیا

 ضعیف 1

 خوب 14

های معیشتی در جامعهتنوع گزینه وضعیت  متوسط 2 

 ضعیف 1

 خوب 14

 متوسط 2 رساندن خطر فاجعهحداقلمحلی و سطوح منابع برای بهدولت 

 ضعیف 1

 خوب 14

 متوسط 2 سطح آگاهی افراد ای مخاطرات مختلف

 ضعیف 1

 

   روش پژوهش. 3
گیری تحلیلی م تنی بر پیمایش انجام گرفته است. برای انتخاب حجم نمونه ای روش نمونه -این پژوهش با روشی توصیفی 

خط ساحل تا ) روستای ساحلی 02)روستا( ای  جمعیتی نقطة 10، ای استفاده شد. در مرحلة اولتصادفی ساده و نند مرحله

خانوار  021صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد کل خانوارهای این سه روستا کیلومتری ای ساحل دریای عمان( به 14فاصله 

های انتخاب شده بیشتر مناطق ساحلی را پوشش دهد. برای این منظور، شد نمونهی(. در ادامه سع1212 )مرکز آمار ایران، است

 121(. در نهایت این پژوهش 1102 ،بود )کوکران 104مورد نیای  درصد، حجم نمونة 2درصد با دقت  12در سطح اطمینان 

های مختلف یافته با در نظر گرفتن شاخصای نیمه ساختارعنوان حجم نمونه در نظر گرفت. در این راستا پرسشنامهخانوار را به

های بای بسته، با گزینه جی خانوار را در قال  یر پرسشنامةهای خانوار طراحی شد. بنابراین عمدتاً نظرسنآوری دادهبرای جمع

( 2) دهندگان؛اقتصادی پاسخ - های اجتماعیویژگی (1)ه به نهار بخش مختلف تقسیم گردید: محدود طراحی شد. پرسشنام

ها، شو، (0های معیشتی و )انوار و استراتژیهای خدارایی (2پذیری؛ )ادرا،، دانش و نگرش مربوه به خطرات و آسی 

 ای برای سایگاری با تغییرات اقلیمی.ها، و راه ردهای مقابلهاسترس
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ستقیم با اعضای خانواده، ها را ای طریق گفتگوی مدرصد ای پاسخ 14ای تهیه شد که بتوان بیش ای گونهپرسشنامه به

گیری تصادفی رای بررسی خانوارها ای روش نمونهآوری کرد. باقتصادی جمع - مشاهده واقعیت و مشاهده شرایط اجتماعی

استفاده شد. در این مطالعه، تعدادی معیار برای بررسی خانوار انتخاب شد، برخی ای این معیارها شامل، نظرسنجی ای سرپرست 

در این منطقه  ساله 14که در بایة یمانی حداقل  دیده ای ای انواع بالیای ط یعی و افرادیمرد(، خانواده آسی  خانوار )ین یا

های کیفی ای طریق مصاح ه با اطالعات کلیدی، بحث گروهی باشد. برای تحقق اهداف این مطالعه، دادهکنند، مییندگی می

نفر ای  22ها دن ال شد. در اینجا آوری دادهساختاریافته برای جمعنیمه، پیمایش توسط یر برنامة مصاح ه ((FGD متمرکز

برخی ای اعضاء  رؤسای ق ایل(، اعضای ین و مرد و )سرداران روستا و داران نیروی انتظامی، ریش سفیدانمعلمان مدرسه، درجه

بحث گروهی  2ش قرار گرفتند. در مجموع احمر نیز مورد پرس یی و همننین داوطل ان جمعیت هاللهای تعاونی روستااتحادیه

آوری شد، های مختلف جمعهای ثانویه ای طریق گزارشتمرکز عمیق با مردم روستا در روستاهای مختلف انجام شد. داده

 های اولیه اد ام شد. و تحلیل قرار گرفت و با دادهو مقاالت مجالت مورد تجزیه هامقاالت پژوهشی، مقاالت روینامه

های ساحلی آب ةاکثر عمق دریا در محدودکیلومتر است و حد 027ساحلی ایران در مجاورت دریای عمان حدود  ول خطط

 ةرسد. جلگه ساحلی ایران در مجاورت دریای عمان ای حدود بندر ع اس در تنگمتر می 2444ایران در این ناحیه به بیش ای 

ای نظر ساختمانی این جلگه  رسد.کیلومتر می 24اکثر عرض این جلگه به دیابد. حهرمز تا گواتر در مری با پاکستان امتداد می

رود که دارای پهنای پرنوسان و نابرابر در امتداد خود است. پهنای نابرابر این جلگه شمار میبخشی ای واحد ساختمانی م ران به

آبریز بستگی دارد.  ةو وسعت حوضشناسی این ناحیه و نیز به حجم آبرفت رودها شناسی و ساختارهای یمینبا سنگ

اند و به همین س   ساحل اند و ساحل را به شش قسمت تقسیم نمودههای م ران در پنج نقطه به ساحل رسیدهخوردگینین

در طول ساحل شمالی دریای عمان ای بندر ع اس تا خلیج  صورت شش جلگه جدا ای هم در این ناحیه وجود دارد.عمان به

 دریای سواحل ای ایعمده بخش که آنجا (. ای1211طالقانی، عالیی) توان به خوبی تشخیص دادساحل را میگواتر سه نوع 

 فرو و ش ستن باعث سواحل، این هایدیواره پای شدنخالی و سواحل این با امواج برخورد ،هستند ایصخره سواحلی عمان

 این که گیردمی ش ل ساحلی ایوان عارضه دریابارها، تدریجی نشینیعق  با. شودمی هاصخره این ای بزرگی قطعات افتادن

 فرسایش، ت تونیر، پینیده رابطة بر شاهدی واقع در م ران هایپادگانه. است پوشیده ماسه با ا ل  ساحلی هایایوان

دریای عمان که با نام خلیج عمان نیز شناخته باشند. می ناحیه این در دریا آب ترای سطح ائوستاتیر تغییرات و گذاریرسوب

کند. شهرستان نابهار که بخشی ای ، به دریای عرب و اقیانوس هند متصل میتنگه هرمز طریق ای را فارس خلیجشود، می

در جغرافیای سیاسی کشور بل ه جهان، دارای نقش مهم و حساسی است،  ،عمان را به خود اختصاص داده است سواحل دریای

هرمز و  موقعیت استثنایی در خارج ای تنگة ( و خلیج نابهار ای یر1)ش ل کیلومتر مری آبی در دریای پارس دارد 244حدود 

 . (Kazemi Mohammadi and Zamani, 2009: 1001)  در دهانة اقیانوس هند برخوردار است
 

 

 

 

 

 

 

 . موقعیت منطقة مورد مطالعه0 کلش

https://www.kojaro.com/2020/11/25/191102/strait-hormoz-persian-gulf/
https://www.kojaro.com/2020/11/25/191102/strait-hormoz-persian-gulf/
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 و بحث های پژوهشیافته. 1

تواند خطر می کردندهایی که افراد جامعه تصور میها و اقدامات و همنین استراتژیآوری دادهای روی رد مشارکتی برای جمع

استفاده گردید. با اتخاذ ت نیر کارت، افراد جامعه اقدامات عملی برای کاهش حداقل برساند، و هوا را بهبالیای ناشی ای آب

کافی بزرگ باشد و برای کل  های مختلف نوشتند که به اندایةیههای کا ذی نند رنگ بزرگ با اش ال و انداخطر را روی کارت

ها، شدند. پس ای نمایش کارتاین کار کمر میتوانستند بنویسند، توسط دیگران در انجام گروه دیده شود. افراد جامعه که نمی

سایی آ ای شد که منجر به شناسایی اقدامات ت میلی شد. این اقدامات اولیه بحث و ت ادل نظر بین افراد جامعه برای شفاف

تی کاماًل توسط افراد جامعة روستاهای منتخ  در مناطق ساحلی نابهار پیشنهاد و شناسایی شد. پس ای آن، تیم تحقیقا

مورد مطالعه ارائه کرد، این متغیرها در راستای شناسایی اقداماتی بود که برای کاهش خطر را  برای افراد جامعةمتغیرهایی را 

( محاس ه 1ها، ریسر هر خطر بر اساس رابطه )آوری دادهشود. پس ای جمعرفت که در اینجا اقدامات ثانویه نامیده میکار میبه

 شد. 
 

 دهندگانمختلف ادراک شده توسط پاسخ طبیعی. مخاطرات 0. 1

اند. جدول دهندگان گزارش کردند که در طول سال در معرض مخاطرات ط یعی مختلف قرار گرفتهدرصد ای پاسخ 04تقری ا     

دن ال ، ییاد شده و بههای آبیدهندگان اظهار داشتند که سیل و طوفان و تنشدرصد ای پاسخ 14دهد که بیش ای نشان می 1

 های سنگین، خش سالی وای، و طوفان همراه با گردو   ار همراه است. ای سوی دیگر، بارشنفوذ شوری، فرسایش رودخانه ،آن

(. ورود آب 2)جدول ذکر کردند دهندگاندرصد پاسخ 02و  00، 00  های متوسطی بودند که به ترتیآفات به ترتی  رده حملة

بندی پایینی هستند که توسط خانوارها و گ و دمای شدید دارای خطرات دستههای کشاوریی، طوفان تگربه یمین

 دهندگان ارائه شد.پاسخ

 ساحلی چابهار ی در منطقة. مخاطرات مختلف محیط4جدول

 درجه و شدت رتبه درصد مخاطره اقلیمی

 باال 1 12 سیل و موج جزر و مد

 باال 2 12 دمای شدید و تنش دمایی

رودخانهفرسایش سواحل   باال 2 11 

 باال 0 72 خش سالی

 متوسط 2 02 بارش سنگین

 متوسط 0 22 نفوذ شوری

 متوسط 7 02 طوفان و گردو  ار

 کم 1 02 تنش آبی و کم آبی

 کم 14 22 حملة آفات

 1044های تحقیق، یافته من ع:

 دهندگانهای مختلف ادراک شده توسط پاسخیپذیرآسیب. 4. 1

و ایجاد  پذیری، خاکریز حفاظتیجن ه آسی  27دهد. در بین مورد مطالعه را نشان می پذیری منطقةهای آسی جن ه 2جدول     

استفاده ای آب باران و  ،دهندگان آن را بیان کردند. در این منطقهترین استراتژی بود که همه پاسخبندسار در برابر سیالب برجسته

یان و احشام در یمین آب آشامیدنی و مصرفی روستاأآب( من عی برای ت ةشده برای ذخیر گودال حفر) مهار آن نیز توسط هوتر

هوتگ در واقع ی ی ای شود. عنوان استراتژی مطرح می، بهشودهای دشتیاری، پالن و مرکزی شهرستان نابهار محسوب میبخش

 .شهرستان نابهار هستند ةسواحل م ران در محدودروستای  044بهترین من ع امید برای رفع تشنگی موجودات ینده در بیش ای 

دیگر ای ب شیرین برای مصارف آشامیدنی ی یدهندگان گزارش کردند که کم ود آدرصد ای پاسخ 12عالوه بر این، بیش ای 

رای دهندگان، فناوری نامناس  بدرصد ای پاسخ 17تا  71پذیری برای این منطقه است. ای سوی دیگر، حدود های آسی جن ه
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مشخص بودن رسانی و دفع فاضالب، ساختار ضعیف مساکن روستایی و خانوارها، افزایش مشقت ینان و دختران نوجوان، ناآب

طور بههای شدید این منطقه عنوان کردند. پذیری، بی اری، فقر و ناامنی  ذایی را ای آسی های ناباروربودن آن، یمیندرآمد و پایین

ای ضعیف، وابستگی ییاد به ط یعت برای درآمد، های جادهدهندگان تأکید کردند که ییرساختپاسخ ای ٪71-71مشابه، حدود 

شد. باپذیری باالیی میهای آسی پذیر در برابر طوفان و سیالب، و نوسان و کاهش نرخ دستمزد جن هپناهگاه آسی 

هره باال، افزایش تعداد رویهای  یر صیادی، عدم آگاهی شدت به افزایش تمایل به اخذ وام با بهای این منطقه بهپذیریآسی 

شود. برخی دیگر ای ها و عدم آمادگی در برابر بالیا مربوه میبهداشتی، رشد ناپایدار پرورش میگوی در آب شور در داخل حوضنه

بهداشتی، شیوع پذیری ع ارتند ای: ضعف دولت محلی، دسترسی کم به ام انات پزش ی، کم ود ام انات های آسی جن ه

های منتقله ای طریق آب، عدم انتشار یودهنگام اطالعات هشدار دهنده، دانش ناکافی در مورد مخاطرات، کم ود فصلی بیماری

 (.2)جدول دهندگان گزارش شده استای پاسخ ٪21-00علوفه، تخری  مراتع و خطر بیشتر در ماهیگیری دریایی که توسط 
 

 مورد مطالعه  در منطقةپذیری های آسیبک جنبهار. اد3جدول 

 درصد فراوانی پذیریابعاد آسیب

ضعیف بودن بندها و هوتر های مهار سیالب و 

 عدم الروبی
121 144 

 10 111 کم ود آب شیرین برای آشامیدن

 17 140 ت نولوژی نامناس  برای تامین آب و فاضالب

 12 142 بافت مس ونی و کال دی ضعیف

 11 141 سختی یندگی ینان

 14 17 ن ود درامد قطعی  مشخص

ای بین رفتن تولیدات یراعی به دلیل وجود یمین 

 های  یر حاصلخیز
10 71 

 72 12 ییرساخت های جاده ای ضعیف

وابستگی ییاد به ط یعت )به عنوان مثال، 

 رودخانه، آب و هوا، جنگل(
14 72 

طوفان حوضنه های آب آشامیدنی در معرض 

 قرار دارند
17 72 

 74 10 نوسان/کاهش نرخ دستمزد

 02 71 افزایش هزینه تولید محصوالت کشاوریی

 01 70 کاهش تعداد رویهای ماهیگیری

 04 72 عدم آگاهی ای بهداشت

رشد ناپایدار پرورش میگوی آب شور در داخل 

 حوضنه ها
72 21 

 21 74 عدم آمادگی در برابر بالیا

 27 01 طرفه با دولت محلیارت اه یر 

 22 07 دسترسی کم به ام انات پزش ی

 22 00 شیوع بیماری های منتقله ای آب

 21 00 عدم انتشار یودهنگام اطالعات هشدار دهنده

 24 21 دانش ناکافی در مورد مخاطرات

 02 20 کم ود فصلی علوفه

 04 01 تخری  مراتع

 22 02 ریسر های باال در ماهیگیری دریایی

 1044های تحقیق، یافته من ع:
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 های مختلف درک شده توسط پاسخ دهندگان. ظرفیت3. 1

متغیر ظرفیت،  12مورد مطالعه در برابر مخاطرات ط یعی را در، کردند. در میان  نگونه مردم ابعاد ظرفیت منطقة     

دهندگان ذکر کردند که  درصد ای پاسخ 14مهمترین جن ه انتشار پیام هشدار یودهنگام خطرات طوفان و سیالب است. بیش ای 

ستان برای انتشار اطالعات مربوه به طوفان و بلونآگاهی اداره کل هواشناسی سیستانبینی مرکز پیشانتشار گزارشات و پیش

اند که مردم این منطقه برای کس  درآمد بهتر به درصد ای پاسخگویان ذکر کرده 02کاربردی و مهم است، ای سوی دیگر، حدود 

بز ی ی  اند که پرورش مرغ بومی ودهندگان نمونه ذکر کردهدرصد ای پاسخ 02اند. حدود شهرها یا مناطق دیگر مهاجرت کرده

دهندگان تأکید کردند که مردم درصد ای پاسخ 20(. عالوه بر این، 0)جدول های بهتر برای من ع معیشت جایگزین استای گزینه

)با ات موی(،  دهندگان ظرفیت نس تاً متوسط این منطقه را با داریاین منطقه ای طریق هوتر آب باران را برداشت کنند. پاسخ

 اند.عال و ارت اه خوب با اتحادیه را ارائه کردههای  یردولتی فسایمان

 

 مورد مطالعه  در برابر مخاطرات طبیعی در منطقة آوریهای بومی برای تاب. ادراک ظرفیت0جدول 

 ظرفیت ها  فراوانی درصد

 های اداره کل هواشناسیآگاهیپیش   121 11

 کپراستفاده ای دانش های بومی مانند پناهگاهای مانند   122 12

 های تصفیه آبآشنایی و استفاده ای دستگاه  111 70

مدگردی و گردشگری روستایی برای درآاقامتگاه بوم  147 74  

 مهاجرت به شهرهای نزدیر برای درآمد  141 00

 بایسایی و نوسایی مساکن روستایی  11 02

 شترداری  10 02

 پرورش طیور و دام  10 01

ای طریق هوتر هنگام بارندگیبرداشت آب باران   10 20  

دویی بلونیسوین  71 01  

 با  انی در خانه و استفاده ای گلخانه  20 02

های مردم نهادفعالیت سایمان  01 01  

 1044های تحقیق، یافته من ع:

رودخانه و واحل ترین مخاطرات پس ای آن فرسایش سطور کلی، مشاهده شد که سیالب و شور شدن آب و طوفان مهمبه

و حمله آفات، های شدید و خش سالی خطرات با اولویت متوسط شرجی است. ای سوی دیگر، بارش گرمای شدید و درجة

توان دریافت که مخاطرت مرت ط با طوفان و سیالب پذیری، میتگرگ، دمای شدید کمترین اولویت را داشتند. ای ارییابی آسی 

مورد مطالعه بوده که به دن ال آن خش سالی و فرسایش سواحل رودخانه است. ای سوی  ها در منطقةپذیریعامل اصلی آسی 

اند. ای پذیری را به خود اختصاص دادهدیگر، امواج گرما، حملة آفات، قطع آب، تگرگ و دمای شدید کمترین سطح آسی 

ر و مد و رویداد طوفان است که به دن ال توان دریافت که جامعه دارای ظرفیت ضعیفی در برابر سیل و جزارییابی ظرفیت، می

ظرفیت  ،محلی ای سوی دیگر، مردم جامعةآن بارندگی بیش ای حد، خش سالی، دمای شدید و شوری منابع آب به دن ال دارد. 

ه توان نتیجای تجزیه و تحلیل ریسر، میسیالب و حمله آفات دارند.  ا فرسایش سواحل رودخانه، طوفان،کمتری برای مقابله ب

مورد مطالعه به دن ال دارد و به دن ال طوفان، سیل و نفوذ  رودخانه باالترین خطر را در منطقةگرفت که فرسایش سواحل 

(. ای سوی دیگر، خش سالی و به دن ال آن بارندگی بیش ای حد، حملة آفات، دمای شدید و طوفان 2شوری همراه است )ش ل 

پذیری، ظرفیت و ریسر در بین خطر، آسی  لیل آماری برای در، رابطةزیه و تحتج تگرگ، خطر متوسطی وجود دارد.

یابد، یمان افزایش میپذیری به طور هممورد مطالعه انجام شده است. وقتی آسی  طقةاندای تمام خطرات ط یعی در مننشم

، کندپیدا مییمان افزایش ور همطکه ظرفیت بههم، یمانی یابد و بالع س. بایدلیل عدم مدیریت خطر افزایش میریسر نیز به

 یابد و بالع س.پذیری باالی جامعه، خطر افزایش میدلیل آسی یابد. در برخی موارد نادر با افزایش ظرفیت بهخطر کاهش می
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 پذیری، ظرفیت و تعداد مخاطرهدریای عمان و فراوانی ریسک، آسیبمخاطرات نواحی ساحلی  .0 شکل

یای ط یعی مانند راحتی در برابر بالرا بههای توپوگرافی آن، این منطقه موقعیت جغرافیایی سواحل دریای عمان و ویژگی

پذیر کرده است. و هوایی آسی غییرات آبهای گردو  اری، سیل، فرسایش ساحلی و ت)گونو( و طوفان ایهای حارّهطوفان

های مخاطرات ها ای این ویژگیکنندگان و در، منطقی آنهای یندگی شرکتخطرات منطقة مورد مطالعه بر اساس ویژگی

پذیری، آشنایی، پیامدها و خطر ارییابی شد. معموالً ساکنان بینییمان، پیشتمال رخداد، سرعت شروع، شدت، مدتمانند اح

مانند سیل، آبگرفتگی، طوفان  یو هواشناسکنند و با تعدادی ای خطرات آبمیارتفاع یندگی سواحل جنوبی در مناطق کم

بسیار  طقی مانند نابهار، کواتر و کنار،ای، طوفان، طوفان باد و افزایش سطح دریا بسیار آشنا هستند. ای آنجایی که مناهحارّ

مخاطرات ط یعی قرار بگیرند. سیل،  تأثیرپذیر و حساس هستند تا تحتشدت آسی باشند، ساکنان آن بهدیر ساحل مینز

مد، فرسایش سواحل رودخانه، طوفان، شوری، موج طوفان، موج جزر و مد، بارندگی بیش ای حد، خش سالی، قطع شدن  جزر و

ین ها نشان داد که سیل، طوفان، باالترین اولویت را در وقوع خطر در ادهد. یافتهآب و دمای شدید ا ل  در این منطقه رخ می

شود. محصوالت یراعی، ساختی ییادی وارد میاله خسارات معیشتی، اقتصادی و ییرهر س ،سیالب منطقه دارند. با توجه به وقوع

های  یر متحر،، ارت اطات و سیستم معیشتی و تلفات دامی، تولید شیالت، تغییر در س ر یندگی، اختالل در ییرساخت

مورد مطالعه بود. با توجه  منطقة باشند. شوری، سومین مخاطره درپیامدهای رخداد مخاطرات ساحلی میجانی. در منطقه، ای 

تأثیر شوری قرار گرفتند. های لوله در این منطقه تحتبه نفوذ شوری، سختی آب آشامیدنی افزایش یافته است ییرا اکثر ناه

ان و دختران ویژه با مش الت حاد شوری در آب آشامیدنی مواجه هستند. برای تأمین آب آشامیدنی سالم، ینافراد فقیر به

آوری آب آشامیدنی را ای منابع دور بر عهده داشتند. در برخی مناطق، منابع آب محله همگی جمع وان معموالً وظیفةنوج

تأثیر شوری ییاد قرار داشتند، بنابراین آنها باید هر روی مسافت طوالنی را با پای پیاده طی کنند تا آب آشامیدنی را پیدا تحت

و پز، حمام کردن، انجام سایر وظایف خانه مانند پختهمننین در یافتن یمان کافی برای کنند و تهیه کنند. ینان و دختران 

ها و مراق ت ای بزرگان مش ل دارند. افزایش عدم دسترسی به آب شیرین همننین مردم را مج ور به مصرف آب شستن ل اس

تنها باعث ، نهمانند وبا شود. همننین شوری ییادهای منتقله ای طریق آب تواند منجر به اسهال و بیماریکند که میآلوده می

همننین  دهد. مطالعهصیل را نیز افزایش میشود، بل ه نرخ باالی تر، تحها ای جمله مؤسسات آمویشی میتخری  ییرساخت

دهد که مانع ای حاصلخیزی خا، را کاهش می ،نشان داد که شوری یر مش ل عمده در کشاوریی است ییرا شوری خا،

دهندگان میگو در برخی نقاه خاکریزها را برای ورود آب نمر به مزارع شود. همننین، مشخص شد که پرورشوری میهبهر

ند که در نتیجه مش ل شوری کردکردند، در برخی نقاه ای طریق ایجاد سوراخ در خاکریزها آب را وارد مزارع میخود قطع می

گذارد ها بر روی مردم و معیشت آنها تأثیر منفی مید که فرسایش سواحل رودخانهروی افزایش یافته است. مطالعه نشان دارویبه
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پذیر و یابد. اکثر افراد در منطقة مورد مطالعه آسی و معضالت اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها در طول یمان افزایش می

ل مش  ،مزارع میگو شده و در نتیجه رةشدن دیوافرسایش سواحل رودخانه باعث ش ستهوضعیت اقتصادی آنها ش ننده بود. 

توجهی افزایش یافته حاد بود. فراوانی رخداد طوفان در منطقة مورد مطالعه به میزان قابل نفوذ سیالب و شوری در این منطقة

امرار های اصلی روی افزایش یافته است. اکثر مردم برای گزینهذیری این منطقه رویبهپاست. با توجه به خطرات طوفان آسی 

س ای وقوع طوفان در این معاش خود به ماهیگیری و کشاوریی وابسته هستند. تولید محصوالت کشاوریی در این اراضی پ

توجهی کاهش یافت. بحران مالی این کشاوریان به طری نشمگیری افزایش یافته است. به گفته میزان قابلمنطقه به

های ریوی و عفونی، الریه، وبا، هپاتیت، بیماریذات ل، اسهال خونی، ت ،ای اصلی اسهاهدهندگان این تحقیق، بیماریپاسخ

دهد که مش الت سالمت روان نیز یر نگرانی بزرگ در حال تجزیه و تحلیل نشان می .های پوستی و  یره بوده استبیماری

مورد مطالعه بسیار ضعیف بود. فقط  است. سیستم هشدار اولیه در منطقة دیده طوفان و سیالبرشد برای جمعیت آسی 

پذیر است. انجام ،سیستم هشدار اولیه طوفان در اینجا توسط ادارة هواشناسی نابهار و کنار، که ایستگاه سینوپتیر دارد

سایی ساعت هشدار طوفان دریافت کردند که یمان بسیار کمی برای آماده 2تا  1دهندگان ق ل ای درصد ای پاسخ 24حدود 

در برابر یر طوفان بزرگ بود. در صورت بروی بالیای دیگر مانند سیل، جزر و مد، بارندگی بیش ای حد، خش سالی، ها آن

دلیل کم ود فضا و ام انات درگیر درصد ای مردم به 24دقیق نیست. بیش ای  هابینیواحل رودخانه و  یره پیشفرسایش س

 ،  ذا و  یره مواجه است. الت مختلفی مانند کاهش منابع آببر طوفان با مشباشند. مطالعه نشان داد که ینان در براطوفان می

های حاصل ای گفتگوهای گروه متمرکز نشان داد که اقدامات کاهش ساختار مانند ایجاد پناهگاه برای مخاطرات، یافته

ها نقش حیاتی در و بندسیستم هشدار طوفان و  یره برای کاهش خطر بالیای سطح جامعه بسیار مهم هستند. خاکریزها 

کنند. در نتیجه، نندین ه تار ای ها در طول موج طوفان مرت ط با طوفان ایفا میهای آنحفاظت ای مردم ساحلی و دارایی

اند، و های گروهی متمرکز حول این اقدامات متمرکز شدهها در مصاح هاراضی یراعی این منطقه آسی  دید. بسیاری ای بحث

دهند. ات ای قابل توجه جوامع به پذیر به این اقدامات و اهمیتی است که جوامع به این اقدامات میجوامع آسی حاکی ای ات ای 

اقدامات حفاظتی ساختاری در سطح جامعه با وضعیت مالی ساکنان مرت ط است، اینها عمدتًا جوامعی هستند که ای نظر مالی 

عنوان مثال، با خروج هی مانع ای توانایی آنها برای آمادگی بهتر شده است. بهتوجمحروم هستند. کم ود منابع مالی به طور قابل

های خود، باوجود تمایل خود به انجام این کار، جوامع نیای به به ود وضعیت مالی سایی خانهپذیر و ایمنای مناطق بسیار آسی 

ساید، عنوان یر اقدام مؤثر که آمادگی را مم ن میهتوان بهای مالی را میبرای آمادگی بهتر تشخیص دادند. بنابراین، مشوق

ای، پذیر ای نظر مالی با ابزارهایی مانند آمویش حرفهتر، این اهمیت توانمندسایی جوامع آسی شناسایی کرد. در سطحی اساسی

الص آشامیدنی را در عالوه بر این، ما کم ود شدید آب خ کند.وکار خرد و  یره را برجسته میهای کس خوداشتغالی و فرصت

شود که بسیاری ای جوامع با مش الت ییادی در یمینه منطقه مورد مطالعه مشاهده کردیم. بدیهی است که یادآوری می

های یراعی و با ات کشاوریی و نفوذ ییاد دسترسی و تأمین آب آشامیدنی سالم مواجه هستند. با توجه به اثر سیالب بر یمین

های گروه (. در طول بحث2)جدول توجهی کاهش یافته استمورد مطالعه به میزان قابل ایی در منطقةب شور، تولید مواد  ذآ

 تر ای آن، نگونگی به ود آنها را برجسته کردند.متمرکز با ره ر جامعه، آنها ایرادات اقدامات موجود و مهم

 
 بالقوه . استراتژی کاهش خطر فاجعة1 جدول

 مخاطرات پیامد اثرات خالقیت موثر و موفق

ساخت و یا به ود خاکریزها و بندها در برابر 

 سیالب
شد خواهد خراب خاکریز  

 فیزی ی

 ارتفاع خاکریز را افزایش دهید

 اندایی بلو، در شی  خاکریزراه

دید خواهند آسی  هاجاده ها و باال بردن ارتفاع راه هاتعمیر راه  

ساخت خانه باال بردن ارتفاع ییریمین خانه و 

 مقاوم در برابر بالیا
دید خواهد آسی  خانه  

های انتقال آب و بایسایی ساخت و تعمیر لوله سیالب/آب قطع  
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 مخاطرات پیامد اثرات خالقیت موثر و موفق

 ش  ه فرسوده آبرسانی

 های بیشتری برای مخاطرات ایجاد گرددپناهگاه
 در طوفان پناهگاه محدود تعداد

جمعیت با مقایسه  

 های ارت اطیساخت و یا به ود راه
 تخری  مدارس ارت اطی هایجاده

شودمی  

یابدمی کاهش درختان تعداد کاشت درختان مقاوم به شوری  

ای آب شیرین برای تولید محصول اطمینان 

 حاصل کنید

های متحمل به شور برای انواع گیاهان و گونه

 کشاوریان ارائه گردد.

 هایفعالیت در اختالل ایجاد

محصول تولید کاهش و کشاوریی  

قیمت گران کشاوریی تجهیزات یکشاوری زاتیای در دسترس بودن تجه نانیاطم  ذایی امنیت  

خا، را  یزیحاصلخ یآل یاستفاده ای کودها با

 دیده شیافزا
یمین حاصلخیزی کاهش  

ماهی تولید کاهش دیده شیپرمحصول را افزا یانواع ماه عرضه  

رودها و هابرکه طغیان دیده شیرا افزارودها ها و کرانه حوض ارتفاع  

 حفظ آب باران یآب باران برا یآورجمع ستمیس

همه،  یخالص برا یدنیای آب آشام نانیاطم یبرا

 دیرا نص  کن (PSF) حوضنه یشن یلترهایف

 خواهد کاهش ییریمینی آب سطح

 یافت

 سالم آب امنیت

 یای سطح باال یوان به خوب یباال بردن س و

مقاوم  ایها را در برابر بالرود و آنیباالتر م لیس

 کندیم

 گرفته آب عمیق لوله ناه س وی

شد خواهد  

شد خواهد گرفتگیآب هوتر در هوتربردن ساحل  باال  

 هوترو عمق  دیکن یرا حفار دیجد هوتر

 دیده شیموجود را افزا

سالم آب کم ود بر  یآب باران م تن یآورو مخزن جمع ستمیس 

آب باران ساخته  رهیذخ یبرا جوامع محلی

 شودخواهد 

و ارتفاع محل  دیده شیرا افزا نیریمیارتفاع ی

 س ها افزایش یابدیاحداث سرو

 یمان در بهداشتی هایسرویس

درومی بین ای و شده  ر اب سیالب  

 بهداشتی سرویس
دست و  یدر مورد عمل شستشو یآگاه شیافزا

 رعایت بهداشت فردی
یابدمی کاهش فردی بهداشت  

 انتشار آب ای ناشی هایبیماری مختلف یهایماریدر مورد ب یآگاه شیافزا

یافت خواهد  بر جامعه یم تن یبهداشت یهامرکز مراق ت ارائه 

متنوع و جدید  نیگزیجا شتیمع یهانهیگز

 دیکن جادیا

را ای دست  زیکه همه ن یو کسان ریمردم فق ای

 دیکن یمال تیحما ،اندداده

دیابمی کاهش معیشتی هایگزینه  
 معیشت

اندایپس عدم دیحاصل کن نانیاعت ارات خرد اطم ستمیای س  

 جادیا یبرا هیپا یآمویش ستمیس یسایمانده

 ی و حمایت ای کس  و کارهای خانگیخوداشتغال

 آمویش و دانش برای فرصت فقدان

ایحرفه  
 مخاطرات پیامد
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  گیرینتیجه. 6
و هوا و متعاق ًا کاهش خطر آن بالیا مستلزم شناخت خطرات نندگانه و بالیای ناشی ای آبذیری در برابر پکاهش آسی 

است و احتماالً در پی و هوا در کشورهای در حال توسعه گسترده آن است. اگرنه بالیای ناشی ای آبظرفیت عمل بر اساس 

یمان خطرات همپوشانی را در یر طور همکه بهکند، مطالعات کمی وجود دارد و هوایی شیوع بیشتری پیدا میتغییرات آب

نهره و مشاهده استفاده بهاهداف پژوهش ای روش پیمایش نهره خطر نندگانه بررسی کند. در این پژوهش برای دستیابی به

ه، ها، نفوذ شوری، فرسایش سواحل رودخانشده است. تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان داد که سیالب ساحلی، طغیان رودخانه

و طوفان بیشترین خطرات در منطقة مورد مطالعه بودند. همننین نتایج نشان داد که طوفان، فرسایش سواحل رودخانه و نفوذ 

دهد که افراد جامعه ظرفیت کمتری ها نشان میپذیری در منطقة مورد مطالعه است. ارییابی ظرفیتعلت اصلی آسی  ،شوری

های مؤثر هم در سطح دولت و هم در سطح و سیالب دارند. بسیاری ای شیوه ، طوفانبرای مقابله با فرسایش سواحل رودخانه

پذیری ترین اقداماتی که باعث کاهش آسی وجود دارد، اما کافی نیستند. مهمآوری در برابر مخاطرات زایش تابخانواده برای اف

های بیشتر در طوفان. ساخت خانه مقاوم در برابر بالیا، ساخت یا به ود بندها، ساخت یا به ود گردد شامل ساختن پناهگاهمی

بر جامعه، معیشت جایگزین و شتی م تنی های بهداهای ارت اطی، به ود سیستم برداشت آب باران، ارائة مرکز مراق تراه

توان پس ای این تحقیق، میباشد. و کار خانگی می دادن سیستم آمویشی م تنی بر بخش برای ایجاد خوداشتغالی و کسترتی 

مطالعات بیشتری را در تحلیل عمیق هر یر ای خطرات در مناطق ساحلی انجام داد، که به در، سناریوهای مختلف با جزئیات 

پذیری، ظرفیت ای بین خطر، آسی دن ال ایجاد رابطهاین تحقیق بهکند. برای تدوین استراتژی مؤثر کاهش خطر بالیا کمر می

و های مرت ط با آبدر برابر استرس پذیری بیشتر جوامعهای ییادی برای انعطافدهد که دامنهو ریسر است. نتایج نشان می

ها در میان ساکنان جوامع ساحلی متفاوت است، دهد که داراییتایج این پژوهش نشان میهوا در مناطق ساحلی وجود دارد. ن

دلیل ظرفیت و هوا بایگردد. بهی اثرات منفی مخاطرات ناشی ای آبشود نابرابری در ظرفیت مقابله خانوارها اکه ا ل  باعث می

ها و ی شو،پذیری باالتری دارند و برخی ظرفیت بایگشت اها آسی ای متفاوت در میان خانوارهای ساحلی، برخی ای آنمقابله

پذیری و روش ظاهراً همپوشانی بین آسی  ن پژوهش نشانه روشنی ای رابطةباشند. ایو هوا را دارا میهای ناشی ای آباسترس

منطقة ساحلی کشورهای در  طور گسترده برای ارییابی خطر بالیا درهای این تحقیق بهدهد. یافتهکاهش خطر بالیا را ارائه می

 های احتمالی کاهش خطر استفاده خواهد شد.حال توسعه و یافتن گزینه
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