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چکیده

   

بحث اسکان موقت بحران زدهها همواره بهعنوان یک چالش جدی برای برنامه ریزان ش اب .تسا هدوب حرطم ییاتسور و یره

توجه به اینکه بسیاری از ساکنان شهرها مهاجر هستند و یا اینکه در نواحی روستایی دارای خانه دوم میباشنددد ،این لابند هب هلاقم     
بررسی این مساله است که امکان اسکان موقت شهریها در زمان بحران در نواحی روستایی با چ و تصرف ،فعض ،توق طاقن ه

   

تهدیدی روبرو است؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .مدل استفاده شده  SWOTبوده است .جامع آماری مشتمل بر  14نفر
از متخصصان دانشگاهی مرتبط با مسائل مدیریت بحران در رشتههای جغرافیا و علوم اجتماعی است و روش جمعععآوری اطالع تا
با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است .یافتههای تحقیق نشان میدهند که در مجموع نقاط قوت این طرح از ضعف آن بیشتر است و
لذا اجرای این ایده میسر است همچنین امتیاز فرصتها بیشتر از تهدیدها بوده است .برای تحقق ایده باید راهبردهای مختلف راکب ی   
گرفته شود تا اجرایی شود .برای این منظور راهبردها در چهار دسته تهاجمی ،تنوع ،بازنگری و تدافعی تدوین شدهاند.

واژگان کلیدی :خانههای دوم ،اسکان مجدد ،بحران ،پدافند غیرعامل.
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مقدمه
یش نو ددد و ش هاو ددد
همه ساله مخاطرات طبیعی خسارتهای گستردهای را بهویژه در کشورهای رو به توسعه باعث م مم 
موجو دد د نی یی ز حکای یی ت از افزااایش مداو مم م هم ةةة انوا عع ع بحرا نن نها یی ی طبیع عع ی از نظ یناوارف و تدش ر        دارند   
) .)Charvériat,2001:194,McEntire,2004:40,McEntire,2000:190به طوری که از دهه  1970به بعد تعداد افراد
تأثیر پذیرفته (از  007میلیون نفر در دهه  1970به  2میلیارد نفر در دهه  ) 1990افزایش پیدا کرده است .ای ییران نی ییز بههه
واسطة مجموعة ویژگیهای انسانی و محیطی ،بحرانهای زیادی را متحمل شده و از جملة کشورهای آسیبپذذذیر در
ی
تهای ی
ل تعییین کنندةة ب ور ززز بح ار ننن و خسارت ت
حیح عوامل ل
ت فهممم صح ح
برابر مخاطرات طبیعی میباشد .در این ص رو ت ت
تگذاری و تدوین برنامههای مناسب پیشگگگیری
جبرانناپذیر ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی در این کشور ،پایة سیاس 
یباشد د
و مدیریت بحرانهای طبیعی است که از اولوی ییت باالالالیی نی ییز برخ ادرو ررر م مم 
د ( Rokne ddin Eftekhari & et
).al.,2010:30
برای دستیابی به ایمنی و حفاظت در برابر حوادث طبیعی و انسانساخت باید مالحظات ایمنی در صدر برنامهریزی ی
ی
ت نیازهاا و
و طراحی شهری قرار گیرد .امروزه با پیچیدهتر شدن مسائل شهری ،افزایش فزاینده جمعیت ،تنوع و ک رث ت ت
ل گیرنددد و بههه
ل م ثؤ ررر شکل ل
ق برآینددد عوامل ل
یتوان شهرها را به حال خود رها کرد تا خودشاننن از طریق ق
احتیاجات ،نم 
حیاتشان ادامه دهند؛ بنابراین از پایان جنگ جهانی دوم ،در بسیاری از کشورهای جهان ،،پدافنددد غیرعامل بهههعن او ننن
حو
ی مطرح ح
راهکار غیرمسلحانه در جهت کاهش آسیبپذیری تأسیسات شهری ،تجهیزات زیربنایی ووو نیروووی انسانی ی
موردتوجه قرارگرفته است .رعایت الزامات پدافند غیرعامل نه تنها در مقابل حمالت احتمالی دشمن بلکههه در مقابل ل
ل
سوانح طبیعی از اصول الزم در توسعه پایدار و ماندگاری تأسیسات و زیرساختهای شهر و حفظ جان و ماللل م در ممم
به شمار م 
یرود). (Kazemi & Tabriza,1994:12
ت هررر چههه
یدهد .ازاینرو ش خان ت ت
بحران شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را تشکیل م 
ل ک مک
قتر بحران و ابعاد همهجانبه آن به کنترل بحران و اج دنفادپ یار    غیرعامل ل
دقی 

یکند د
م مم 
د ( Taghvaei & Jozi

شتر تأکید آن بر روی مدیریت پیش از بحران است) ،عبارت است
) .Khamse Loei,2012:58پدافند غیرعامل (که بی 
تو
از هر اقدام غیرمسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذیری و حفظ ایمنی نیروی انسا ین  ،،سا امتخ نننهاا ،تأسیسات ت
تجهیزات در مقابل بحرانهای طبیعی و عامل انسانی گردد ).)Movahedi Nia,2008:2
یطلبددد ک نآ قیرط زا ه   
تکرار وقوع حوادث طبیعی و تأثیرگذاری آنها بر کالبد شهری و روستایی راهکارهایی را م مم 
بتوان این تأثیرگذاریها را به حداقل رساند یا راهکار مقابله با آن را تقویت نم دو

) .)Azmi,2015:24اس ددجم ناک   

یتوان جمعیت شهری را در ن تسور یحاو ا رود یی   
آسیب دیدگان شهری از جمله این راهکارها است .در این راستا م 
کرسان و بازسازی به نحو بهتری صورت بگیرد.
از بحران اسکان داد تا اقدامات کم 
اسکان مجدد بازتابی از اجرای بهگزینی استقرار مجدد جمعیت به منظور برخورداری از بهبود فعالیتهاای تولی ییدی و
بهسازی استانداردهای زندگی است ) .)PoorTaheri,2012:160بررسی پدیدة اس سسکان مجددد در کش هرو اای درحاللل
ث طبیع ععی ،اجراای
ک ی ییا چنددد دلی ییل از قبی ییل روی ییارویی باا ح داو ث ث
یدهد که اقدام مذکور عمدت ًاًا به یک ک
توسعه نشان م 
برنامههای توسعة روستایی و دالیل سیاسی -امنیتی انجاممم م مم 
یشودد ) .)Agba etal.,2010:51معمو ًالًال ًالًال چهاررر الگوووی
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درجاسازی ،الگوی توسعة پیوسته ،الگوی جابه جایی (انتقال) و الگوی تجمی ییع و ادغاممم براای بازسازززی روس هات اای
آسیب دیده یا تخریب شده در اثر بروز بالیای طبیعی در پیش گرفته م 
یشود)(Rahmati & Nazarian, 2011:55
ی و س نار ههه
مهمترین انگیزه مردم از سکنی گزیدن در یک منطقه افزایش جمعیت آنها به منظور جذب امکانات رفاهی ی
ق ب دو هه است
بیشتر به این مناطق ق

) .)Pahlevan zadeh,2013:99خا اون ررر اس سسکان داده شدهه در منا رحب قط ا و هدز ن

شهاای متعددد اجتماعععی،
ل دیگ هقطنم زا ریغ یر     بح ار نننزده چالش ش
خانوادههای جابه جاشده و تجمیع شده در محل ل
ط بههه
ل مربوط ط
یکند که از مهمترین آنها میتوان به مسئله اشتغال ،درآمد ،توانمندسازی زنان و مسائل ل
اقتصادی ایجاد م 
شیوة زندگی اشاره کرد ).)Badri, et al.,2006:455
یشود.
در رابطه با موضوع تحقیق ،مقاالت مختلفی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره م 
ل با
ی پدافند غیرعامل ل
عادلی و همکاران ( ) 95 31در مقالهای با عنوان «ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامهههریزی ی
ل در ش ره
استفاده از روش  SWOTمطالعه موردی :شهر بناب» معتقد است که نبود یک سیستم جامع پدافند غیرعامل ل
بناب سبب شده تا از نظر امنیتی با وجود پتانسیلهای با و تالکشم ال

یهاای فراوان هک دیآ دیدپ ی
نگران نن 

ذاختا      

راهبردی مناسب در این رابطه ضرورت دارد.
هاشمی فشارکی و همکاران ( ) 93 31در مقالهای با عنوان «مالحظات راهبردی پدافند غیرعامل در ط رهش عماج حر    
جهت کاهش آسیبپذیری» معتقد هستند که ساختارهای شهری آسیبپذیری باالیی داشته و توجه ب دنفادپ لوصا ه    
غیرعامل ضرورت دارد.
ی شهررری و منطق  ه اای
کامران و حسینی امینی ( )1931در مقالهای با عنوان «ک ککاربرد پدافن  د غغغیرعام رد ل برنامهههریزی ی
مطالعه موردی :شهریار» از روش ماتریسی برای بررسی انطباق نظام شهری شهریار با اصول پدافند غیرعام هدافتسا ل   
کردهاند که به شناسایی شهرک اداری شهریار و تبعات تمرکز بیش از  40مرکز در این ش ب ،هدش هتخادرپ کره دددد دددددین
حی ییات
یتوان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر ،جاایی ک  همادا ه حح حح
طریق م 
شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است ،اقدام نمود .نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافن  د غغغیرعام رد ل
شهرک اداری شهریار میباشد.

حسینی امینی و همکاران ( ) 90 31در مقالهای با عنوان «تحلیل پهنهبندی کاربریهای شهری در منطقه  11شهر ته نار
به منظور ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل» معتقد هستند که طبق تحلیلهای انجا رارق ،دش صخشم هدش م گگگگ گگگگگی ییری
یهای با عملکرد فراشهری و ملی ،سبب ایجاد پهنههای خاصی در محدوده شده است .از سوووی دیگ مه رد ر   
کاربر 
تنیدگی پهنههای مسکونی با پهنههای با عملکرد فراشهری و ملی ،به تنش میان روابط عملکردی آنهاا انجامی ییده که
این امر خصوص ًاًا در زمان بروز حمالت نظامی تشدید خواهد شد و موجب افزایش تلفات غیرنظامی میگردد.

اسماعیلی و تقوایی ( ) 90 31در مقالهای با عنوان «ارزیابی آسیبپذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل با زا هدافتسا    
روش دلفی ،نمونه موردی :شهر بیرجند» معتقد هستند که پهنههههاای حاصل درنهای ییت با یکدددیگر تلفی ییق ش و هد
لهاای ص ترو
پهنهبندی آسیبپذیری شهر بیرجند با رویکرد پدافند غیرعامل تهیه شد .در پایان با هب هجوت      تحلی یی 
گرفته در مورد هر یک از عناصر شهری ،راهکارهای الزم به منظور کاهش خسارات ناش ششی از حم اظن تال مم مممی ارائه
گردید.
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ی از دی اگد هه
عزیزی و برنافر ( ) 90 31در پژوهشی با عنوان« ،فرایند مطلوب برنامهریزی شهررری در حملههههاای ه یاو ی ی
ت بههه ت یود ننن
ی ،نسبت ت
پدافند غیرعامل ناحیه یک منطقه  12شهرداری تهران» ،با بررسی روشهای مختلف برنامهریزی ی
فرآیند برنامهریزی مناسب ،برای کاهش آسیب-پذیری محدوده مورد مطالعه در حمالت هوایی ،اق اد ممم گردیددد .طبق ق
ق
یتوان ،شامل چهار
یافتههای پژوهش ،فرآیند مناسب برنامهریزی به منظور کاهش آسیبپذیری بافتهای شهری را م 
مرحله اصلی ،تدوین اهداف ،شناخت وضع موجود ،تحلیل آسیبپذیری ،تدوین راهبردها دانست.
در چهارچوب بحث پدافند غیرعامل در کشور ،مقابله با بحرانها از اهمیت زیادی برخوردار است .بهویژه که کش رو
ما ایران کشوری است که با بحرانهای متنوع طبیعی و انسانی متعددی روبرو اس  هک ت ه کی ر نیا زا    

بح ار نننهاا

یتواند کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .اجتناب از بحران میسر نیست و بهترین راهکا ریدم ر ی و ت
م

شهاک    

گتررر
خسارات در عین بازسازی و بازگرداندن جامعه به شرایط عادی در حداقل زمان ممکن است .هر چه شهر ب رز گ گ
باشد و جمعیت بیشتری داشته باشد ،بحرانهای ایجاد شده در آن اثر بیش یرت

یگذارنددد و بازسا یز
م مم 

لتررر و
مشکل ل

یگردد .در زمان بحران انتقال جمعیت بحرانزده به صورت موقت به مکان امن دیگر ب گدیسر تهج ه ی    
سختتر م 
بهتر به بحران زدهها و همچنین بازسازی شهر آسیبدیده از اهمیت باالیی برخوردار است .معمو ًالًال ًالًال م رهش مدر ه ییا   
همچون تهران اغلب به جهت اینکه مهاجر هستند در روستاهای اطراف خانهای دارن  د ( (یا وقا  ام    آنهاا در روس یات ی
یکند و یا خود در مناطق خوش آبوهوا ویال دارند) این مکانهاا در تعط ار یدایز تیعمج تالی
زندگی م 

یارب     

تفریح و دید و بازدید افراد با اقوام خود جذب مینماید .ایدهای که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد ،بررسی
این امکان هست که این خانههای دوم تا چه حد م 
ی جه کسا ت ا نارحب ددجم ن      زدههاا
یتوانند بهعنوان مکانهایی ی
بهحساب آیند؟ در این راستا سؤال کلی این تحقیق آن است که نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات پ یور شی
یباشد؟
اسکان مجدد شهرها در زمان بحران در خانههای دوم روستایی چه م 
عآوری اطالعات
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که بر اساس مدل  SWOTص زبا .تسا هتفرگ ترو ار      جمع ع
پرسشنامه بوده است که در قالب طیف لیکرت تدوین شد .بدین شکل که ابتدا از محققان خواسته ش یاهریغتم ات د    
مورد نظر را شناسایی کنند و سپس از گروهی دیگر خواسته شد تا وزن هر یک مش صخ

شود .سپس به هر گوی رد ه

ًال مخالف پاسخ داده شد و در نهایت وزنهاا محاس و دیدرگ هب
ًال موافق تا کام ًال
قالب طیف لیکرت از کام ًال

 رب ا ساس     

اولویت رتبهبندی شدند .سپس میانگین وزنهای اعمال شده م گ رارق هسیاقم درو ر سا رب و دنتف اس هدربهار نآ ا        
تدوین گردیدند .تعداد پاسخگویان  14نفر از متخصصان رشتههای جغرافیا و علوم اجتماعی بودهاند .مبنا باختنا ی
این حجم نمونه رسیدن به نقطه اشباع بوده است.
یافتههای تحقیق
در جدول  1نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات مش صخ

شده است .هما  صخشم هک روط ن ا تس

فیط

    

وسیعی از متغیرها در این مرحله توسط متخصصان و صاح 
بنظران انتخاب شدهاند .نرممماف از ررر تحلی زین تاعالطا ل    
 EXCELLبوده است.
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تها و تهدیدات
جدول -1نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
نقاط قوت

• وجود سرپناه در خارج از منطقه بحران برای اسکان فوری آسیب دیدگان؛
بدیده به مکان موقت اسکان؛
• آشنایی مردم آسی 

• وجود تأسیسات و امکانات رفاهی مناسب به خاطر گردشگر پذیر بودن این مناطق؛
• عدم نیاز به هزینه زیاد برای ساخت اماکن موقت اسکان؛

• استفاده از پتانسیل استانهای دیگر برای کمک به بحران زدهها؛

• وجود روحیه نوع دوستی در روستاییان برای کمک به بحران زدهها؛
• تخلیه سریع ناحیه آسیب دیده توسط مردم
نقاط ضعف

• بسته شدن راههای ارتباطی به واسطه وقوع بحران و عدم امکان دسترسی مردم به این
مناطق؛
• پراکن رد هدید بیسآ مدرم ندش هد

غج هقطنم ر تسگ ؛ییایفا ر کما مدع و هد ان     

             

خدماترسانی مناسب به همه؛
• عدم همکاری استانهای دیگر به واسطه محدودیت منابع؛

• عدم جوابگویی بزرگراهها کشور برای انتقال حجم گسترده مسافران؛
• کمبود خدمات پزشکی مورد نیاز در نواحی روستایی؛

• نواحی روستایی معموًالًال خود به علت بحران زودتر از شهر آسیب میبیننددد و ممکن
است که با ورود این آسیب پذیران هزینههای بیشتری به نواحی روستایی تحمیل شود
فرصتها

• توسعه نواحی روستایی به واسطه افزایش حجم مسافران؛

• افزایش سرمایه گذاری دولت در نواحی روستایی برای توسعه زیرساختها؛
• افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در نواحی روستایی؛

• همکاری مردم بومی روستایی با آسیب پذیران و افزایش مشارکت مردمی در مقابله با
بحران؛
• امکان مقابله با بحران از طریق تأمین بخشی از هزینهها توسط بحران زدهها،
• کاهش هزینههای مقابله با بحران؛

• امکان بازسازی شهر آسیب دیده در نبود جمعیت مقیم؛
تهدیدات

• امکان تصادفات رانندگی به واسطه حجم ترافیک خروجی در زمان بحران؛
• عدم همکاری مردم بومی با بحران زدهها؛

• استفاده افراد بومی روستایی از امکانات توزی نارحب نیب هدش ع      زدههاا و اف شیاز
هزینهها؛
• عدم وجود امکانات کافی در نواحی روس یات ی رب  ای    تأممین حج زا یهجوت لباق م

  

مسافران بحران زده؛

بهای ایجاد شده افراد بحرانزده به جامعه روستایی؛
• گسترس استرسها و اضطرا 
• ایجاد ترافیک فراوان در نواحی روستایی و شهرهای اطراف؛

• ایجاد نابرابری در خدماترساننی ب ید بیسآ ه دگا هب ن وا یاراد همه هکنیا هطس

     

خانههای دوم نیستند؛

• افزایش آلودگیها در نواحی روستایی؛

• عدم امکان شناسایی افراد بحرانزده از غیر بحرانزده؛
• افزایش درگیریهای اجتماعی در روستا.

Source: Research findings

 نقاط قوتدر جدول  2نقاط قوت تحقیق نشان داده شدهاند .مهمترین نقطه قوت انتخاب

تسور اها مود ی    بهههعن او ننن س رد هانپر

زمان بحران این است که وجود این روستاها ماوایی برای بحران زدهها در زمان بحران است ک ببس ه   

یشودد به
م مم 

سرعت این گروه بتوانند به آنجا مسافرت کرده و شرایط خود را بهبود بخشند .دومین عامل مهم این است ک رفا ه اد   
یکه این روستاها وجود نداشته باشند دولت موظ  لبق تسا ف از   
یکنند .درصورت 
سریع منطقه بحرانزده را تخلیه م 
انتقال جمعیت بحرانزده برای آنها سرپناه موقت ایجاد کند و این مسئله عالوه بر هزینه فراوان زمان بر است .م مدر
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بحرانزده محل روستا را بهخوبی میشناسند و احساس غربت کمتری کرده و همچنین مردم بومی روس یات ی هب زین     
یکنددد.
آنان از نظر روحی و معنوی کمک میکنند که مجموع این عوامل شرایط روانی مناسبتری برای مردم ایجاد م 
یت او ننن در زما رحب ن ا ناکما زا ن ا  ت ا و اهاتسور نی    
از طرفی این روستاها پتانسیلهای رفاهی قابل قبولی داشته و م 
قالذکر دران قرار دارد ،برای مقابله با بحران استفاده نمود.
همچنین استانی که روستاهای فو 
جدول -2نقاط قوت
عوامل مؤثر داخلی

ضریب

وزن رتبهای

وزن نهایی

رتبه/اولویت

وجود سرپناه در خارج از منطق رحب ه ا  یارب ن ا کس ا یروف ن      

4/ 73

0/ 09

0/ 42

1

آشنایی مردم آسیبدیده به مکان موقت اسکان؛

4/ 50

0/70

0/ 31

3

وجود تأسیسات و امکانات رفاهی مناسب به خا رگشدرگ رط   

3/ 95

0/ 06

0/ 23

5

عدم نیاز به هزینه زیاد برای ساخت اماکن موقت اسکان؛

3/ 88

0/20

0/70

7

استفاده از پتانسیل استانهای دیگر برای کمک به بحران زدهها؛

3/ 92
0/ 03

0/11

وجود روحیه نوعدوستی در روستاییان برای کم نارحب هب ک    

4/93

0/70

0/ 30

آسیب دیدگان؛

پذیر بودن این مناطق؛
6
4

زدهها؛
تخلیه سریع ناحیه آسیبدیده توسط مردم

4/66

کل

0/ 08

4/ 29

0/ 37

2

0/ 25

Source: Research findings

 نقاط ضعفدر جدول  3نقاط ضعف اسکان بحران زدهها در روستاها نشان داده شده است .مهمترین مسئلهای اس رثا رد هک ت    
یشوند .نکته دوم این است که اگر بحران فراگیر
برخی بحرانها همچون زلزله راههای ارتباطی به این روستاها بسته م 
ی بیش تسور رت اها  تبسن  به    
بپ ریذ ی ی
باشد ،امکان این است که روستاها نیز صدمه ببینند که این مسئله بهواسطه آسیب ب
شهرها محتملتر است .از طرفی در رتبههای بعدی بح ییوگباوج مدع ث     جادهههاای کش رب رو ا مجح لاقتنا ی     
یشود .و آخر اینکه استانهای همج او ررر
قابلتوجه مسافران به بیرون از شهر دارد که خود سبب ترافیکهای گسترده م 
خود مسائل و مشکالت زیادی دارند و ممکن است که آنها همکاری الزم را برای مقابله با بحران انجام ندهند.
جدول  :3نقاط ضعف
وزن نهایی

رتبه/اولویت

وزن رتبهای

عوامل مؤثر داخلی

ضریب

بسته شدن راههای ارتباطی بهواسطه وقوع بحران و عدم امکان دسترسی مردم به این مناطق؛

4/ 77

0/ 08

0/83

1

ترساننی
پراکنده شدن مردم آسیبدیده در منطقه جغرافیایی؛ گسترده و عدم امکان خ امد ت ت

4/15

0/ 06

0/ 27

3

عدم همکاری استانهای دیگر بهواسطه محدودیت منابع؛

4/ 01

0/ 04

0/ 16

5

عدم جوابگویی بزرگراهها کشور برای انتقال حجم گسترده مسافران؛

4/ 27

0/ 05

0/ 21

4

کمبود خدمات پزشکی مورد نیاز در نواحی روستایی؛

3/ 95

0/ 03

0/11

6

یبینند و ممکن است که
نواحی روستایی معموًالًال خود به علت بحران زودتر از شهر آسیب م 

4/ 63

0/70

0/ 32

2

مناسب به همه؛

با ورود این آسیب پذیران هزینههای بیشتری به نواحی روستایی تحمیل شود
4/ 35

کل

0/ 24

Source: Research findings

تها
 نقاط فرص یتوان به افزایش سرمایهگذاری دول نیا رد ت
یشده است م 
از جمله فرصتهایی که بهعنوان مهمترین متغیر شناسای 
یشود تا این روستاها خود نیز به علت حجم با یال
روستاها با ارائه طرح مزبور دانست .در وهله دوم این امر سبب م 

خانههای دوم شهرنشینان در روستاها581 ...

مسافران توسعه پیدا بکنند .کاهش هزینههای بحران تحمیل شده به دولت با توجه ب  یشخب هکنیا ه از    هزینههههاا به
یشود ،مورد بعدی است (جدول .)4
بخش خصوصی و نهادها و سایر استانها تحمیل م 
جدول -4نقاط فرصت
وزن رتبهای

عوامل مؤثر بیرونی

ضریب

وزن نهایی

رتبه/اولویت

توسعه نواحی روستایی بهواسطه افزایش حجم مسافران؛

4/ 65

0/ 06

0/ 27

2

تها؛
افزایش سرمایهگذاری دولت در نواحی روستایی برای توسعه زیرساخ 

4/ 78

0/ 09

0/34

1

4/11

0/ 04

0/ 16

5

4/ 03

0/ 03

0/ 12

6

افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در نواحی روستایی؛
همکاری مردم بومی روستایی با آسیب پ زفا و ناریذ ا درم تکراشم شی م رد ی

   مقابل اب ه   

بحران؛
امکان مقابله با بحران از طریق تأمین بخشی از هزینهها توسط بحران زدهها،

4/ 63

0/ 05

0/ 23

7

کاهش هزینههای مقابله با بحران؛

4/ 23

0/ 05

0/ 21

3

بدیده در نبود جمعیت مقیم؛
امکان بازسازی شهر آسی 

4/ 21

0/ 06

0/ 25

3

کل

0/ 28

4/ 37
Source: Research findings

 نقاط تهدیداتمهمترین نکته تهدید عدم امکان شناسایی افراد بحرانزده از غیر بحران زدهها بهواسطه اختالط آنها با جامع یموب ه   
است .در اینجا ممکن است که برخی افراد سودجو از موقعیت پیشآمده سوءاستفاده کنند و خود را بهههجاای بح نار
زدهها جا بزنند .مورد بعدی افزایش تصادفات ناشی از انتقال حج هب تیعمج زا یدایز م

ب  نوری ا دوخ هک تس    

    

م
یتواند بهعنوان یک مخاطره جدید مطرح شود .مسئله سوم این است که امکانات روستا برای این حجم جمعیت که
یشوند .مسئله بعدی تحقق ن یعو
یکدفعه به روستاها هجوم میآورند کافی نبوده و مردم بومی نیز با مشکل روبرو م 
کرساننی
نابرابری بین آنهایی که خانههای دوم دارند و آنهایی که این خانهها را ندارند ،به وجود میآید .یعنی کمک ک
یهای اجتماعی و همچنین افزایش آلودگیهای روس یات ی زا 
ساختاری نابرابر و غیرعادالنه پیدا میکند .افزایش درگیر 
یگردد که مردم بومی با بحران زدهها همکا یر
یشود و سبب م 
موارد بعدی است که منجر به نارضایتی مردم بومی م 
نکنند (جدول .)5
جدول  :5تهدیدات
وزن نهایی

رتبه/اولویت

4/ 77

0/ 08

0/83

2

وزن رتبهای

عوامل مؤثر بیرونی
عدم همکاری مردم بومی با بحران زدهها؛

2/ 96

0/20

0/ 05

9

استفاده افراد بومی روستایی از امکانات توزیعشده بین بحران زدهها و افزایش هزینهها؛

4/ 45

0/ 06

0/ 26

5

لت جو هههی از مسا نارف
عدم وجود امکانات کافی در نواحی روستایی برای تأمین حجم قابل ل

4/ 56

0/70

0/ 31

3

امکان تصادفات رانندگی بهواسطه حجم ترافیک خروجی در زمان بحران؛

ضریب

بحرانزده؛
سها و اضطرابهای ایجادشده افراد بحرانزده به جامعه روستایی
گسترش استر 

2/ 55

0/20

0/ 05

9

ایجاد ترافیک فراوان در نواحی روستایی و شهرهای اطراف؛

2/ 53

0/ 03

0/70

8

ایجاد نابرابری در خدماترسانی به آسیب دیدگان بهواسطه اینکه همه دارای خانههاای دوم

4/ 32

0/70

0/ 30

4

یها در نواحی روستایی؛
افزایش آلودگ 

3/ 67

0/ 04

0/ 14

7

عدم امکان شناسایی افراد بحرانزده از غیر بحرانزده؛

4/ 89

0/ 09

0/ 44

1

افزایش درگیریهای اجتماعی در روستا

3/ 98

0/ 05

0/ 19

6

نی س تن د ؛

3/ 46

کل

0/ 24

Source: Research findings

 -ارزیابی امکان تحقق ایده با مقایسه وزنهای نهایی چهار بعد نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
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یکنیم (جدول  .)6در این جدول مشخص
در این مرحله وزن نهایی هر چهار بعد را باهم مقایسه م 

طاقن هک تسا     

تهاا از
قوت از ضعف ارجحیت دارد ،پس اجرای ای کما روبزم حرط و هد ا تما نینچمه .دراد ققحت ن ی زا         فرصت ت
یشود که در ادامه میآید
تهدیدات بیشتر است .با توجه به این مسئله برای اجرای موفق طرح راهبردهایی پیشنهاد م 
جدول -6تهدیدات
بعد

وزن نهایی

بعد

وزن نهایی

قوت

0/ 25

فرصت

0/ 28

ض عف

0/ 24

تهدید

0/ 24

Source: Research findings

 راهبردهای پیشنهادی برای تحقق ایده اسکان بحران زدههای شهری در نواحی روستاییاین راهبردها به شرح موارد زیر هستند:
 -1راهبردهای تهاجمی ()so

• سرمایهگذاری در نواحی روستایی باهدف تأمین نیازهای خدماتی بهداشتی آسیب دیدگان و مردم بومی؛
• هماهنگی دولت با استانهایی که قرار است محل اقامت بحران زدههاا باش ،دن باهد ففف ترغی نیا ب

اس ات نننهاا به

همکاری با دولت و سرمایهگذاری در نواحی روستایی؛
• سرمایهگذاری و تشویق بخش خصوصی برررای توس هع

ی اقا و یتشادهب ،یتم
تهای ی
زیرساخت ت

مدخ ا رد یت

یحاون     

روستایی،
بتررری در برابر بح ار نننهاا دارن باختنا بیغرت و د   
یهای روستاهایی که شرایط مناسب ب
• آشنایی مردم شهر با ویژگ 
روستاهای نمونه برای مقابله با بحران.
 -2راهبرد تنوع ()st
• ایجاد دورههای آموزشی و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در بین بومیان روستایی محلی جهت ایجا ینهذ یگدامآ د    
پذیرش آسیب دیدگان؛
• توسعه راههای ارتباطی بین شهر و روستا و افزایش گذرگاههای خروجی از شهر؛
• ایجاد اورژانس اجتماعی در نواحی روستایی بهویژه در زمان بحران برای تسلی به مردم بح ار نننزده و تش مدرم قیو   
بومی به همکاری با آنان؛
• همکاری سازمانها با نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و کاهش اثرات مخرب ناش عوقو زا ی    بح ار نننهاا در زمان
وقوع حوادث.
 -3راهبرد بازنگری ()wo
• بازسازی جادهها و راههای ارتباطی به صورتی که قابلیت انتقال این جمعیت را در زمان بحران داشته باشند؛
• ایجاد یک شبکه الکترونیکی و بانک اطالعاتی از افراد و روستاهایی که مردم آنان را بهعنوان محل سکونتگاه دوم و
در زمان بحران انتخاب کردهاند،
• ساخت بناها و زیرساختهای روستایی به صورت که این مکانها استاندارد الزم را ب د نارحب اب هلباقم یار ا هتش      
باشند؛

خانههای دوم شهرنشینان در روستاها781 ...

• ایجاد برنامههای آموزشی و ترویجی در زمان غیر بحران ب درم نیب هکنیا یار م وب  م نانکاس و ی        خانههههاای دوم
نوعدوستی و صمیمیت ایجاد شود تا در زمان بحران به کمک هم بیایند.
 -4راهبرد تدافعی ()wt
پهای اسکان برای بحران زدههای فاقد خانههای دوم در روستاها؛
• ایجاد کم 
• ایجاد فرهنگ نوعدوستی و همکاری و مشارکت بین مردم محلی و شهریهای ساکن خانههای دوم؛
ی در ن یحاو
• برنامهریزی و سیاستگذاریهای الزم برای تدوین قوانین مناسب در جهت حمای و ت س مر اایهگ راذ ی ی
روستایی منتخب؛
• ایجاد پروژههای تحقیقاتی برای انتخاب نواحی منتخب مقابله با رحب  ا هک یحرط دننامه ن

    درزمینههه گردش یرگ

روستایی تحت عنوان روستاهای هدف گردشگری وجود دارد ،منتها با محوریت مدیرت بحران؛
• بازنگری در سازوکار سازمان مدیریت بحران با هدف مشارکت استانداریها و شوراهای اسالمی روستایی و تأممین
منابع مالی الزم جهت مقابله با بحران احتمالی.
نتیجهگیری
یتواند روستاها را بهعنوان کانونهای اس تقوم ناک   
در این تحقیق این ایده مطرح شد که آیا م 

یهاا در زمان
شهررر 

بحران قرار داد؟ مجموعه متغیرهای متنوعی در این رابطه تأثیر گذارند .از نقاط قوت میتوان به پتانس سسیلهاای روس ات
برای اسکان این افراد ،همکاری مردم بومی و کاهش هزینهها در کنا لیسناتپ زا هدافتسا ر     اس ات نننهاای دیگ رب ر ای   
کمکرسانی اشاره کرد .نقاط ضعف مختلفی نیز وجود دارد همچ درم یراکمه مدع نو م وب  م دوبن و ی تاناکما        
زیربنایی .همچنین جادهها امکان زیرپوشش قرار دادن این حجم جمعیت خروجی از شهرها را ندارند و ممکن است
که خود روستاها نیز اسیر بحران شده باشند که کار کمکرسانی مختلف م 
یشود .همچنین توزیع جغرافیایی گس هدرت
و پراکندگی بحران زدهها کمک و امداد را دچار مشکل م 
یکند .فرصتهای مختلفی برای کمکرسانی وجود دارد که
یتوان به توسعه زیرساختهای روستایی و امکان سرمایهگذاری دولت در روستاها و توسعه این ن یحاو
م

بهههواسطههه

افزایش حجم مسافران به روستاها اشاره نمود .البته تهدیدات متنوع همچون وقوع تصادفات رانن رد یگد جادهههاای
یهای اجتماعی و نارضایتی عمومی در کنار ایجاد نا بارب ررر 
منتهی به روستاها ،درگیر 
یهاا و ع دع مد ا یعامتجا تل    
مسائلی است که این ایده را تهدید میکند .در ادامه با در کنار هم قرار دادن وزن چهار بعد قوت ،ض و تصرف ،فع
تهدید به این نتیجه رسیده میشود که نقاط قوت از ضعف بیش و تسا رت

 ناکما ا رج ا  ندرک یی ایده وجو د .دراد 

     

همچنین امتیاز فرصتها از تهدیدات بیشتر است .در ادامه راهبردهایی در چهار زمینه تهاجمممی (نظی مه ر کک کککاری با
دولت و دیگر استانها و آموزش مردم محلی) ،تنوع (همچون آموزش و همکاری با نیروی انتظامی و دیگر اس ات نننهاا
جهت دریافت کمک و مساعدت) ،بازنگری (ایجاد بانک اطالعاتی از بحران زدهها و توسعه زیرساختها و جادههاا)
و تدافعی (ایجاد کمپ مسافران برای بح نار زدههاای فاق و هناخ د
زیرساختها) از جمله راهبردهای پیشنهادی هستند.
یشود:
در ادامه پیشنهادهای زیر ارائه م 

س مر اایهگ اذ ررری و تغیی وق ر ا ین ن هعسوت یارب      
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     ایدهای همچون روستاهای ه ریدم فد ی نارحب ت، پیشنهاد میشود تا همچون ایده روستاهای هدف گردشگری-1
یو
شناسایی شود تا افراد و مردم و دولت در این روستاها برای اسکان مجدد بحران زدهها در هر منطقه برنامهههریزی ی
سرمایهگذاری بکنند؛
.یطلبنددد
  بدیهی است که بحرانها هرکدام راهبردهای خاص خود را م مم، هر مخاطرهای ویژگی خاص خود را دارد-2
    به نظر میرسد که بهتر است تا سازمانهای مربوطه بودجهها و هزینههای پژوهشی مشخص رب ار ی ا ا یبایزرا ی ین
ایده برای هرکدام از بحرانها به صورت مجزا ارائه دهند؛
   

. یهاا و ش راد ییاتسور یمالسا یاهارو د هک تسا مزال
 تحقق این ایده نیازمند مشارکت مردم ب و یمو دهیاری ی-3
.همکاری الزم با این نهادها و ذینفع کردن آنها در پروژه مزبور صورت بگیرد
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