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مردم چابهـار   يعموم يزان آگاهيسنجش م

ــونام ــر س ــورد خط ــه يدر م         در  در منطق

  ١٣٨٨سال 

، ٢ذاکـر زاده  يناصـر حـاج  ، ١زدخـواه ين اسـتوار ا ياسمي

  ٤يبافق يالهام فخر يبي، ب٣يل صالحياسماع

استاديار، پژوهشکدة مديريت خطرپذيري : نويسنده مسئول -١

 زلزله مهندسيشناسي و المللي زلزلهو بحران، پژوهشگاه بين

 izad@iiees.ac.irEmail: 

 محيط زيست دانشگاه تهران ةدانشکددانشيار،  -٢

 محيط زيست دانشگاه تهران ةدانشکد ،استاديار -٣

      کارشناسي ارشد مـديريت در سـوانح طبيعـي، دانشـکدة      -٤

  محيط زيست دانشگاه تهران

  ٦/٣/٩١تاريخ پذيرش                      ٨/١١/٩٠: تاريخ وصول

  دهيچک

 ياز اجـزا  يکـ يجامعـه   يسازآموزش و آماده :مقدمه

 نـيو ا شود محسوب ميت سانحه يريم مدـو مه ياصل

آن  ير بااليت سانحه به سبب تأثيريمد مرحله از چرخة

را در کـاهش اثـرات    ييتواند نقـش بسـزا  يبر جامعه م

 ينـة آمـوزش و آگـاه   يتاکنون، در زم. جاد کنديسانحه ا

ــبب اهم   ــه س ــردم و ب ــه م ــاندن ب ــرس ــاالي آن،  يت ب

شده مختلف انجام  يدر کشورها يگوناگون يها تيفعال

  .است

ق از روش يـ ن تحقيـ پـژوهش در ا  يهـا داده :هاروش

ــم ــاخته     يداني ــق س ــنامة محق ــتفاده از پرسش ــا اس و ب

شامل تمامي  مطالعه مورد ةجامع. شده است يآور جمع

 يسـاحل زنـدگ   يکـ يساکنان شـهر چابهـار کـه در نزد   

ر سـاکنان   يل کارمندان، دانش آموزان و سـا يکنند ازقب يم

، روش يبــا توجــه بــه جامعــه آمــار.باشــد يمنطقــه مــ

 يريـ هدفمند انتخاب شده است و با بهره گ يريگ نمونه

 ةليوســ بــهشـده   يگــردآور يداده هــا يفياز آمارتوصـ 

 .شده اند ليتحل و هيتجز SPSS16 افزار نرم

 ٨٥ فقـط ج حاصل از پژوهش، يبا توجه به نتا :اه هتفاي

البته . داشتند ييآشنا يسونام ةاز مردم شهر با واژ درصد

ـ از ا يف درسـت يتعر  ٤/٥٩. انـد  ده ارائـه نکـرده  يـ ن پدي

ـ  درصد سـتم در شـهر   ين سيـ در مـورد وجـود ا  ان از آن

ـ  درصـد  ٤/٥٧ .اندکرده ياطالعيچابهار اظهار ب ان از آن

ق يـ را از طر ينسبت بـه سـونام  اطالعات محدود خود 

نترنـت  يون، روزنامـه، ا يـ زيشامل تلو يگروه يهارسانه

ـ يشـتر يب نيهمچنـ . دسـت آورده بودنـد   هب... و  ين نگران

. است ي، مرگ و جراحات انسانيمردم از رخداد سونام

، د آنـان ياز د ياز سونام يناش يکيوژولير بين تأثيتر مهم

آن ر يتـأث سپس  وا ياثرات مخرب آن بر ساحل در ابتدا،

  .است يوانات ساحلياهان و حيگ يبر رو

مـردم   يناکـاف  يانگر آگـاه يـ ج بياهم نتـا  :يريگجهينت

 يهـا افتهيبا توجه به . باشديژه قشر زنان، ميو منطقه، به

ارائـه   ييشـنهادات و راهکارهـا  يل آنها، پيحاصله و تحل

زان يـ ش ميق بتـوان بـه افـزا   يـ ده است تا از آن طريگرد

ــ  يآگــاه ــار و همچن ــردم چابه ــود روشيم ــان بهب  يه

   .نده پرداختيمحتمل در آ يسونام يت بحران برايريمد

ـ کلمات کل  ي، آگـاه يعـ ي، سـوانح طب يسـونام  :يدي

 .راني، چابهار، ايعموم



بي الهام فخري بافقي ، بياسماعيل صالحي، زاده ذاکر ناصر حاجيياسمين استوار ايزدخواه، 
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  مقدمه

در طــول  يعــيطب يايــن باليتــرنياز ســهمگ يکــي

 ةيدر حاشـ  يساحل ياست که اکثر نواح يخ، سوناميتار

 يالديمـ  ١٨٥٠تنها از سـال . کنديد ميها را تهدانوسياق

ـ   يبه بعد، سونام هـزار نفـر و   ٤٥٠ش از يباعث مـرگ ب

در  يساحل ياردها دالر خسارت به نواحيليوارد آمدن م

 يبه عنوان نمونـه، سـونام  ). ١(سراسر جهان شده است 

ـ اق ةدر منطق ٢٠٠٤دسامبر سال  ٢٦مرگبار  انوس هنـد  ي

ن سوانح ثبت ياز بدتر يکيهزار نفر کشته ٢٣٠با حدود 

). ٢(رود يخ بــه شــمار مــيشــده تــاکنون در طــول تــار

 ١١ژاپـن در   يتوهوکـو  ةر منطقـ يـ اخ ين سوناميهمچن

ا مفقـود بـه   يـ هزار نفر کشته ٣٠ش از ي، ب ٢٠١١مارس 

ن کشـور  يـ اردها دالر خسـارت بـه ا  يليهمراه داشته و م

  ). ٣(وارد كرده است 

مـوج بنـدر    يو به معنا يک اصطالح ژاپني يسونام

 يبنـدر و نـام   يبه معنا (Tsu)است که از دو واژة سو 

(Nami) ن نـام  يـ ا(ل شـده اسـت   يموج تشک يبه معنا

انتخاب شده بود که پس از بازگشت  يرانيگيتوسط ماه

ـ  ـ از امـواج در  يناشـ  ةگسـترد  يهـا ياز بندر با خراب ا ي

در  يران چــون مــوجيگين مــاهيــا. شــدنديرو مــ روبــه

 ا مشاهده نکرده بودنـد، لـذا تصـور   يق دريعم يها آب

ن رو ياست، از ا جاد شدهين امواج در بندر ايکردند ايم

ن يـ ار بلنـد ا يطـول مـوج بسـ   ). دنديآن را موج بندر نام

لومتر و ارتفاع مـوج کـم آنهـا    يک ١٠٠٠امواج در حدود 

آنهـا در   ةمتـر مـانع از مشـاهد   يدر حدود چند ده سانت

است کـه هنگـام    ين در حاليا. گردديق ميعم يها آب

تـا   يتوانـد حتـ  يدن امواج به ساحل، ارتفاع آنها مـ يرس

جـاد  يرا ا يعيابد و خسـارات وسـ  يش يچند ده متر افزا

ق و يعم يها در آب يمشخصات امواج سونام .)٤(کند 

که بـه علـت    يباشد؛ به طوريعمق کامالً متفاوت مکم

 يهـا  ار بلنـد امـواج در آب  يارتفاع کم و طول موج بسـ 

در حـال حرکــت   يهــاين کشـت يق، توسـط ســاکن يـ عم

ارتفـاع آن در سـاحل تـا    کـه  يست، در حاليمحسوس ن

  .رسديم چند ده متر

ــونام ــر فرآ يس ــديدر اث ــان ــوف يه ــل  يکيزيژئ مث

 يهـا تيـ ، فعالييايردريز يهالغزشنيها و زملرزه نيزم

وقــوع  يو حتــ ي، برخـورد اجــرام آسـمان  يفشــانآتـش 

ن عامـل  يتـر  دهند، اما مهميرخ م ييايدرريز يهاانفجار

  ).٥(باشد يلرزه منيزم يجاد سوناميا

 ةن منطقـ يتـر شهرستان چابهار، به عنوان در معرض

 يه جنوب شرقيالي، در منتهيران در برابر خطر سوناميا

مکــران  يايــگــرم در يهــا کشــور و در مجــاورت آب

ن شهرسـتان از نظـر   يژة ايت ويموقع. قرار دارد) عمان(

ـ  يک ٣٠٠دارا بودن  ـ بـا در  يلومتر مـرز آب مکـران و   ياي

در خارج از تنگـة   يريگقرار ييت استثناين موقعيهمچن

ت آن بـه عنـوان   يـ انوس هند و اهميهرمز و در دهانة اق

ز يـ و ن يو بازار مطلوب اقتصـاد  يتيو ترانز يک راه آبي

آن چـون افغانسـتان،    يشـمال  يهـا نيسرزم يپل ارتباط

آزاد،  يهـا  کستان و ترکمنسـتان بـه آب  يازبکستان، تاج

  ).٦(است ژه كرده يت وين منطقه را حائز اهميا

از . وجـود دارد  يفراوانـ  يهاچابهار گسل ةدر منطق

فـرورانش مکـران    ةن آنهـا بـه نـام منطقـ    يتر جمله مهم

لـومتر در امتـداد   يک ٩٠٠حـدود   يباشد کـه بـا طـول    يم

در جنوب پاکسـتان تـا حـدود     ياز کراچ يغرب -يشرق

. افتــه اســتيران گســترش يــهرمــز در جنــوب ا ةتنگــ

ـ  شــدت  يبنـد پهنــه ةنقشـ ن يآخــر ين بــر مبنـا يهمچن

و  يمرکال ٦با شدت  يان شهر در محدودهيلرزه، ا نيزم

از ). ٧(اد قرار دارد يلرزه زنيزم يدر محدودة خطر نسب

مکـران   ةدر منطقـ  يوقوع سـونام  ةسابق ي، بررسيطرف

ـ بـا تلفـات بـاال در ا    يهايوقوع سونام ةنشان دهند ن ي

کران در مهم در منطقة م ين سوناميآخر. باشديمنطقه م

در اثـر   ١٩٤٥نـوامبر   ٢٨خ يش در تاريسال پ ٦٥حدود 

د کـه  يـ د گرديـ تول ١/٨گشتاور  يبا بزرگا ياوقوع لرزه



١٣٨٨ سنجش ميزان آگاهي عمومي مردم چابهار در مورد خطر سونامي در منطقه در سال
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کشته در سواحل پاکستان، هنـد، عمـان و    ٤٠٠٠حدود 

نشـان   يخياسناد تار يبررس). ٨(گذاشت  يران بر جايا

ن منطقه با خطـر  يالد ايقبل از م ٣٢٦دهد که از سال يم

 ةلـرز نين زمـ ين چنـد يرو بـوده و همچنـ   روبـه  يسونام

 ١٨٩٧و  ١٥٢٤، ١٠٠٨ يهـا  ب در ساليزا به ترتيسونام

ن يتـر  البته، مهـم  .)٧(در منطقه ثبت شده است  يالديم

ن يمکران و احتماالً مرگبارتر ةرخ داده در منطق يسونام

ـ اق ةدر منطق يسونام  ٢٦ يانوس هنـد، پـس از سـونام   ي

 يالديمـ  ١٩٤٥سـال   يسونام، همان ٢٠٠٤دسامبر سال 

شـود کـه در اثـر آن، تلفـات و خسـارات       يمحسوب م

شواهد موجـود نشـان    يطورکل به). ٩(به بار آمد  ياديز

 ييتوانـا  يسـاخت نيمکران به لحاظ زم ةدهد که منطقيم

زا را دارد و لـذا خطـر   يسـونام  يهـا لـرزه نيجاد زمـ يا

ران يـ ا يسواحل جنـوب  ين منطقه براياز ا يناش يسونام

ن رو، يــاز ا). ٧(رود يبــه شــمار مــ يک خطــر جــديــ

ن خطـر  يـ است که از ابعاد مختلف به مطالعة ا يضرور

 يشياندح و چارهيت صحيريدر منطقه پرداخت تا با مد

 ياحتمـال  يو جان يمال يها بيقبل سانحه، از شدت آس

  .از آن کاست يناش

ن طـرح جـامع   يآخر يالزم به ذکر است که بر مبنا

ن منطقه نسبت به اغلب منـاطق  يشهر چابهار، متأسفانه ا

در  يکشور، به لحاظ توسعه، سطح سواد و رفاه اجتماع

نـة  يبـه عنـوان مثـال در زم   . قرار ندارد يت مطلوبيوضع

مـورد نظـر در    ياز فاکتورها يکيسطح سواد، به عنوان 

ن يـ آمـار ا  ين سرشـمار يآخـر  يمبنان پژوهش و بر يا

ن منطقـه  يـ سـال ا  ٦ يت مردان بااليمنطقه، از کل جمع

ســوادند و از يدرصــد بــ ٤/٢٦درصــد باســواد و  ٦/٧٣

درصد  ٥/٥١ن منطقه فقط يسال زنان ا ٦ يت بااليجمع

در پهنـة   يريـ رغم قرارگ يدر ضمن عل. باشنديباسواد م

ن يـ ا يهـا  اد، اغلـب سـاختمان  يلرزه زنيزم يخطر نسب

منطقه، نه فقط در برابـر زلزلـه مقـاوم نيسـتند، بلکـه از      

ــادوام ن ــمصــالح ب ــا اســتفاده نشــده ي       ز در ســاخت آنه

درزاده و يـ مطالعـات ح  ي، بر مبنـا ياز طرف). ١٠(است 

منطقة مکران،  يصورت گرفته برا يهمکاران و مدلساز

 ٥/٧تـا   ٧ يبـا بزرگـ   يالـرزه نيدر صورت رخـداد زمـ  

 يدر منطقــه محتمــل و در ازا يســونامشــتر، وقــوع ير

در  ي، رخـداد ســونام ٥/٧ش از يبــ يبــا بزرگـ  يازلزلـه 

مختلف حاصل  يوهايسنار يدر ازا. است يمنطقه حتم

در منطقـة   )Mw 8.3( ينـ يلرزة تخمنين زمياز بزرگتر

ران يـ ا يسواحل جنوب يمکران، حداکثر ارتفاع موج برا

ن يبـدتر  يازالبتـه بـا مدلسـ   . باشديمتر م ٩تا  ٦حدود 

متـر و   ١٥تـا   ١٢ن يبـ  يمحتمل ارتفـاع مـوج   يسونام

سواحل مختلـف   يز برايلومتر نيک ٥تا  ١حدود  ينفوذ

ن مـوج بـه   يدن بزرگتريشده است و زمان رس ينيبشيپ

لـرزه   نيقه پس از وقوع زميدق ٢٠تا  ١٥ يخطوط ساحل

با توجه به وسعت شهر چابهار ). ١١(برآورد شده است 

آزاد  ةمحدود به منطقـ  يتا مناطق شمال ياز ساحل جنوب

لومتر است، لذا در صورت رخـداد  يک ٥کمتر از  يتجار

رود کـه  يمحتمل در منطقه، احتمال مـ  ين سوناميبدتر

از کل شهر صـورت   يعيوس يهاموج تا بخش يشرويپ

ـ با فرض وقوع  ينکه حتيرد، حال ايگ بـا   يک سـونام ي

شهر بـه   ينوبج يز اغلب نواحيمتر ن ٩تا  ٤ارتفاع موج 

ـ اق ةيدر حاشـ  يريعلت قرارگ انوس در معـرض خطـر   ي

ـ ا يبـرا  يخطر سـونام  يلذا بررس. د قرار دارنديشد ن ي

ــد  ــالش در خصــوص م ــه و ت ح آن، يت صــحيريمنطق

ن مراحــل، شــناخت يباشــد و در نخســتيمــ يضـــرور

ن يـ مـردم منطقـه از ا   يدرست منطقه و سـنجش آگـاه  

مقالـه بـه   ن يـ ن خصـوص، ا يدر همـ . طلبديده را ميپد

 ينـة سـونام  يدر زم يمردم محلـ  يسنجش دانش عموم

 ياقـدامات آتـ   يو مبنـا  ج حاصل، مقدمهيپرداخته تا نتا

  .نه سانحه گردديت بهيريدر جهت مد

 يقـات انجـام شـده در مـورد سـونام     يران تحقيدر ا

ز غالبـاً بـه   يـ است و مطالعـات موجـود ن  ار محدود يبس

چـون   يبه مبـاحث پردازد و يمسئله م يمهندس يهاجنبه
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از . مـردم کمتـر پرداختـه شـده اسـت      يسـنجش آگـاه  

 يصورت گرفته در مورد سـونام  يهان پژوهشيتر مهم

درزاده بـا عنـوان   يـ محمـد ح  يدکتـرا  ةران، رسـال يدر ا

ة فـرورانش مکـران در   يـ در ناح يخطر سونام يابيارز"

در سال " ران و پاکستانيا يدور از سواحل جنوب ينواح

ز در يـ ن مقالـه ن يآن، چنـد  يبر مبنـا  باشد کهيم ١٣٨٨

در . افته اسـت يانتشار  يالديم ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٦ يها سال

 فرورانش ةمنطق در ياحتمال زلزله ين پژوهش، بزرگيا

ـ  بـا  مکـران  شـتر  ير ٦/٨سـاله،   ١٠٠ برگشـت  ةدور کي

در منطقـه   يشده و ارتفاع موج حاصل سونام ينيبشيپ

ک حالـت و  يـ متر در  ٩تا  ٦ن يمختلف ب يوهايبا سنار

. متفـاوت بـرآورد شـده اسـت     يمتر با فرضـ  ١٥تا  ١٢

ـ يهمچن أت يـ زداه ذاکـر، عضـو ه   يدکتـر حـاج   ةن مقال

انوس هند و اثـرات  ياق يدانشگاه تهران، به سونام يعلم

ن نگـارش و  يضـمناً، حسـ  ). ١٢(پـردازد  يمخرب آن م

سـتان و بلوچسـتان در   ينه از دانشگاه سيمحمدرضا پود

را در  ياران، مقالـه يـ در ا ياحتمال وقـوع سـونام   ةنيمز

ــال  ــرده  ١٣٨٩س ــه ک ــد ارائ ــد پا). ١٣(ان ــچن ــة اني نام

نه وجود دارد که تمرکـز  ين زميز در ايارشد ن يکارشناس

  .باشديم يشتر بر موضوعات مهندسيآنها ب

 يهــاســطح جهــان پــژوهشران، در يــخــالف ابــر

صـورت گرفتـه کـه     ينة بحران سوناميدر زم ياگسترده

ت يريو چه از جنبة مد يده را چه از لحاظ عددين پديا

قـرار داده   يمورد بررس يدانش عموم يابيسک و ارزير

نکـه موضـوع مقالـة حاضـر بـه      ياست؛ اما با توجه بـه ا 

مردم منطقه محدود شده اسـت،   يعموم يسنجش آگاه

ن پژوهش و البته در محـدودة  يموارد مرتبط با ا فقط به

ن ي، مـور ٢٠٠٨در سـال   .شـود يانوس هند اشـاره مـ  ياق

 يجـاد جوامـع بهتـر و برمبنـا    يا يبا هدف بررسـ ) ١٤(

 يق برگـزار يـ از طر ي، در انـدونز ٢٠٠٤سـال   يسونام

ـ بـه ا  يعموم يآموزش يها کارگاه د کـه  يجـه رسـ  ين نتي

توانسـت عامـل   يمـ  ياز سونام يعموم يدانش و آگاه

. باشـد  يو مـاد  يانسـان  يهـا  در کاهش خسارت يمهم

 يبـرا  يسـت ين عموم مـردم و مقامـات مسـئول با   يبنابرا

ن مرحلـه،  يـ در ا. ننـد يآمـوزش بب  يبا سـونام  ييارويرو

ات يو خصوصـ  ي، قوميط بوميها با محتناسب آموزش

 ين پژوهش، بـرا يدارد، لذا ا ياژهيت وياهم ييايجغراف

پژوهشــگران و  يحصــول بــه آمــوزش بهتــر، همکــار 

هاي ت دورهين عوامل موفقيتر مقامات مسئول را از مهم

  .شمارديبرم يآموزش

ــاب الکســاندر  ــد) ١٥(ب ــز م ســک يت ريرياز مرک

با هـدف   ٢٠٠٦کا و همکارانش در سال يدر امر ييهاوا

دولـت   ي، توانبخشـ يريپذبيند کاهش آسيل فـرآيتحل

آثـار   يدار به بررسيپا يسبک زندگ يو بر مبنا ياندونز

بـه   يج نشان داد کـه توجـه کـاف   ينتا. پرداختند يسونام

 ياجتماع يريپذبين آسيو همچن يطيمح يريپذبيآس

بــه منظــور  يشــنهاداتيق پيــن تحقيــدر ا. نشــده اســت

امـرار   يتوسعه و توجه بـه ابزارهـا   يبرا يسازتيظرف

  .ارائه شده است) يريگيماه(معاش 

در مـورد سـنجش    ٢٠٠٦در سـال   يگريپژوهش د

در  يت بحران سوناميريمد ةنيدر زم يعموم يهايآگاه

انجام شده ) ١٦(تا و همکارانش يکور يالنکا از سويسر

ســتم يس يابيــن پــژوهش ارزيــا يهــدف اصــل. اســت

 يالنکا و بررســيت بحــران موجــود در ســر  يريمــد

 يطـ . منظور واکنش به بحران بـود  به يمحل يها تيظرف

دند کـه منـابع   يجـه رسـ  ين نتيـ پژوهش، مؤلفان به ان يا

درصـد سـاکنان موجـود     ٩٠ يبـرا  يعمدة کسب آگاه

، يبا سونام ييآشنا ينارهايسم يباشد و لذا برگزارينم

 ييهـا گردشگران و ارائه آمـوزش  يهاتوجه به خواسته

ن يکودکان با ا ييمنظور آشنا نه در مدارس بهين زميدر ا

. باشـد يپژوهش آنان مـ  يهاهين توصيتر ده، از مهميپد

 يماً به سنجش آگـاه يکه مستق ين منابعيتر از مهم يکي

ق پرسشـنامه پرداختـه   يـ از طر يدر مورد سونام يعموم

 ينـ يتوسط بـرد و دوم  ٢٠٠٨است که در سال  يپژوهش
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ن يـ در ا. ا صـورت گرفتـه اسـت   يدر استرال) ١٧(هوس 

مردم در مورد  يگردد که دانش عموميد ميپژوهش تأک

ت يريمـد  يست مـورد توجـه نهادهـا   يبا يخطر سونام

 يهـا ين استراتژين سانحه قرار گيرد و در تدويبحران ا

  .کاهش اثرات سانحه اعمال شود

  ها روش

 مـورد  ةجامع .است يدانيم ةمطالع کي پژوهش نيا

 يکـ يساکنان شهر چابهار که در نزدشامل تمامي  مطالعه

ل کارمندان، دانش آمـوزان  يازقب ؛کنند يم يساحل زندگ

ق بـه  يالزم به ذکر است که تحق. ر ساکنان  منطقهيو سا

جامعـه شـامل    يهـا  انجام گرفت که تمام گـروه  ينحو

ژه يـ مختلـف بـه و   يهـا زنان، کودکان و افراد بـا شـغل  

سالمندان در گروه سوم، تحت عنوان  يران و حتيگيماه

ت جامعـة  يـ کـل جمع . ساکنان منطقه پوشش داده شـود 

از سـاکنان مـردم منطقـه را     يمـ يپـژوهش کـه ن   يآمار

. باشـد ينفـر مـ   ٣٨٠٠٠باً برابر بـا  يدهد، تقريل ميتشک

از فرمـول کـوکران،برابر بـا     يريـ حجم نمونه با بهـره گ 

پرسشـنامه   ن تعـداد يلذا بـه همـ  . دين گرديينفر تع ١٩٣

ــته ــه نســبت تقري ــاً مســاويه و ب ــم يب ــروه ي ان ســه گ

ع يـ آموزان، کارکنان ادارات و سـاکنان منطقـه توز   دانش

هدفمنـد   يريـ ن پژوهش از روش نمونه گيدر ا. ديگرد

و  يگـردآور  ين پـژوهش بـرا  يدر ا. استفاده شده است

داده ها از پرسشنامه محقق ساخته اسـتفاده   يجمع آور

ن مطالعـه  يـ کـه ا يذکر است از آنجائالزم به . شده است

ن رو يجامعه را پوشش داده است، از ا يگروهها يتمام

گونـاگون از   يهـا  ر از روشياز مـوارد، نـاگز   يدر بعض

ن افـراد  يـ ا يزان آگاهيچهره به چهره، م ةجمله مصاحب

ــثبــت گرد ــ. دي ــم ةق مشــاهديــن از طريهمچن و  يداني

 يبـه بررسـ   يمصاحبه با مسـئوالن و کارشناسـان محلـ   

 يآورپــس از جمــع. تــر موضــوع پرداختــه شــد قيــدق

 يافـزار آمـار  ها وارد نرماطالعات از نمونة مذکور، داده

SPSS16  افـزار نسـبت    ن نرميق ايشده است و از طر

ن روابـط  ييها و تعف دادهياطالعات، توص يبندبه جمع

 يهـا  ليـ تحل. استها اقدام شده ل دادهيه و تحليو تجز

ن يروابط ب يو بررس يفيصورت آمار توص کار رفته به به

ن الزم به ذکر اسـت کـه بـه علـت     يهمچن. رهاستيمتغ

ها، روابط حاکم با اسـتفاده از جـداول   بودن دادهگسسته

 حيل در ادامه تشريج تحلياند که نتاده شدهيسنج يتوافق

  . گردديم

  ها يافته

درصد  ٨٥ج حاصل از پژوهش، فقط يبا توجه به نتا

رغـم  يداشتند و عل ييآشنا ياز مردم شهر با واژة سونام

 ١٥در منطقـه حـدود    يوجود احتمـال رخـداد سـونام   

ن يهمچنـ . گانه بودنـد ين واژه بيدرصد عموم جامعه با ا

درصـد از افـراد آشـنا بـا      ٥/٦٩ج نشان داد که فقط ينتا

ده ارائـه  يـ ن پديـ ز از ايـ ن يف درستي، تعريواژة سونام

ن بـودن سـطح   يينجـا، پـا  يان ذکر در ايکته شان. اندداده

ج نشـان  ينتـا . باشـد يزنان و دختـران جامعـه مـ    يآگاه

 يف درسـت يکه تعر يدرصد از کل افراد ٧٠دهد که  يم

  .ارائه کردند، مذکر بودند ياز سونام

افـراد جامعـه    يزان آگـاه يـ در خصوص سـنجش م 

ج نشـان داده اسـت،   ي، نتايجاد سونامينسبت به منشاء ا

انـد  آشـنا بـوده   يف سوناميبا تعر يکه تا حدود يدافرا

ا يـ ر دريـ در ز يکيتکتـون  يهـا  تيرا فعال يمنشاء سونام

ان يـ م يرسد کـه تفـاوت چنـدان   يبه نظر م يدانسته، ول

  ).١نمودار شمارة (اند لغزه قائل نبودهنيزلزله و زم

ر يو تـأث  ياندونز يسونام ةسابق يدرخصوص بررس

 ٧٨دهد که يج نشان ميجامعه، نتا يش آگاهيآن در افزا

ــراد  ــد از اف ــونام  يدرص ــه از س ــدونز يک ــالع  يان اط

ـ اند، قبـل از رخـداد ا   داشته  يچ اطالعـ يهـ  ين سـونام ي

ج حاصـل  يگر از نتـا يد يکي. اندنداشته يدرمورد سونام

در منطقـه   ياحتمال رخداد سونام ياز پرسشنامه، بررس

درصد  ٨/٥٢ج حاصل نشان داد يد مردم بود که نتاياز د
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در منطقه اعتقاد دارنـد   ياز مردم به خطر رخداد سونام

درصــد از مــردم در مــورد احتمــال  ٤١ان يــن ميــو از ا

  .کردند ياطالعيدر چابهار ابراز ب يرخداد سونام

سـتم هشـدار   يافراد نسبت به س يدر خصوص آگاه

جـاد آن در منطقـه   يلـزوم ا  ين بررسـ يو همچن يسونام

درصـد از آنـان در    ٤/٥٩ج ذکر شده نشان مي دهد، ينتا

ستم در شـهر چابهـار   ين سيا عدم وجود ايمورد وجود 

البته جالب توجـه اسـت کـه    . اندکرده ياطالعياظهار ب

جاد يدرصد خواهان ا ٣/٩٤ ين جامعه با درصد بااليهم

  .انددانسته يستم در منطقه بودند و آن را ضرورين سيا

 يريـ درصد جامعـه بـه فراگ   ٩٦ش از يب يمند عالقه

و  يمقابلـه بـا سـونام    يها از روش يها و آگاه آموزش

آن در منطقـه، نکتـه حـائز     يد بـر ضـرورت اجـرا   يتأک

باشد؛ هرچند کـه  ينه مين زميدر ا يت و قابل تأملياهم

ــاه    ٤/٧٠ ــه آگ ــبت ب ــه نس ــردم منطق ــد از م از  يدرص

ـ    يمقابله با سـونام  يها روش  ياطالعـ يکـامالً اظهـار ب

ک مانور ي يرغم اجرايان ذکر است که عليشا. اندکرده

جمعيـت هـالل احمـر منطقـه،      ياز سو ١٣٨٨در سال 

 ييهـا ا آموزشيمانور  يدرصد از آنان به اجرا ٥/٧فقط 

درصـد از   ٧/٤١ يانـد و حتـ  دولت اشاره کرده ياز سو

در منطقـه   يهرگونه آموزش يا عدم اجرايمردم از اجرا 

  . دنداطالع بويکامالً ب

 يصورت گرفته، نقش عوامل مختلف يها يدر بررس

چون فاصـلة محـل سـکونت فـرد از سـاحل، شـغل و       

ج ينتـا . ده شـد يافـراد سـنج   يالت در سطح آگاهيتحص

افراد نسبت به سـاحل   ينشان داد که فاصلة محل زندگ

 يکـ ي، نزديبه عبارت. افراد ندارد يدر آگاه ير چندانيتأث

ـ افراد به ساحل، احسـاس ن  يمحل زندگ را  يشـتر ياز بي

جـاد نکـرده   يشـتر ا يب يريادگيـ اق به ياشت يدر افراد برا

 يبنـد الت و طبقهي، سطح تحصيبعد يفاکتورها. است

قابـل ذکـر و    ةنکت. باشديشغل افراد م يگانه بر مبناسه

آموزان دانش يآگاه ين بخش سطح بااليت در اياهمپر

درصـد   ٥/٤١ر اقشار جامعه است؛ هرچند ينسبت به سا

آشنا بودند که بـا   يستم هشدار سونامياز کارمندان با س

زان از يـ ن ميکل جامعه، ا يعموم يتوجه به سطح آگاه

ن بـالغ بـر   يهمچن. برخوردار بوده است يت خوبيمقبول

مقابلـه بـا    يهـا  بـا روش  يدرصد آنـان تـا حـدود    ٤٥

 يانـد، امـا نقـش مـدارس و آگـاه     آشـنا بـوده   يامسـون 

الت يتوجـه بـه سـن و سـطح تحصـ     آمـوزان بـا    دانـش 

  .باشديرتر ميچشمگ

هـا،   افتـه ين نکـات حاصـل از   يتر از مهم يکيد يشا

ن جامعـة کوچـک از   يهم يوة حصول آگاهيشناخت ش

مـا در   يبنـد است که با توجه بـه طبقـه   يسونام ةديپد

، يگروهـ  يهـا رسـانه  قيـ از طر يريادگيـ چهار گـروه  

، کسب اطالعات از يمحل ةدولت در جامع يها آموزش

اول بـه   ةن افـراد را دسـت  يشتريره، بيان و غيق اطرافيطر

درصـد از آنـان    ٤/٥٧، يبـه عبـارت  . خود اختصاص داد

ق يـ را از طر ياطالعات محدود خود نسبت بـه سـونام  

نترنـت  يون، روزنامـه، ا يـ زيشامل تلو يگروه يهارسانه

 ١٥زان حـدوداً  يـ هرچنـد م . دسـت آورده بودنـد   به... و

ان يق ارتباط با دوستان و اطرافيدرصد از افراد که از طر

ـ انـد ن آگاه شده   نمـودار ( ز قابـل تأمـل و توجـه اسـت    ي

  ). ٢شمارة 

 ينـ يبشيپـ  ياز پژوهش به بررسـ  يگريدر بخش د

زان يـ جامعة مورد مطالعـه از ارتفـاع مـوج حاصـل و م    

ن يتـر  اگرچـه مهـم  . آن در ساحل پرداخته شد يشرويپ

ـ   يج استنباط مـ يکه از نتا يمطلب  ياطالعـ يشـود ابـراز ب

آن در  يشـرو يزان پيـ جامعه از ارتفاع موج و م ةگسترد

محـدود   ين مطلب با توجه به آگـاه يساحل است که ا

امـا نکتـة   . سـت يدور از ذهن ن يدة سوناميجامعه از پد

ن از يرياً درســت ســانجــا بــرآورد نســبتيارزشــمند در ا

جداول  (در منطقه است  يموج سونام يشرويارتفاع و پ

  ) .٢و١شمارة 
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در دو بخـش اثـرات    ياثرات مخرب سونام يبررس

ـ ا ياز بررسـ  يگـر ي، بخـش د يکيولـوژ يو ب يانسان ن ي

 پژوهش را به خود اختصـاص داده اسـت تـا احسـاس    

ج ينتا. ل شوديمردم نسبت به خطر در ابعاد مختلف تحل

، يمردم از رخـداد سـونام   ين نگرانيشترينشان داد که ب

چـون   يباشـد و مـوارد  يمـ  يمرگ و جراحـات انسـان  

سـک  يا اثـرات ناهنجـار ر  ي يرات نامطلوب اقتصاديتأث

چنـدان مـد نظـر جامعـه      يسوانح بر صنعت گردشـگر 

دو پرسـش مربـوط بـه    الزم به ذکر است که . باشدينم

دهنـده  شده بود که پاسخ يطراح يان بخش، به گونهيا

هـا را بـه عنـوان اثـرات     نـه يگز يتمام يتوانست حتيم

 يانتخـاب کنـد؛ امـا آمارهـا     ياز سـونام  يمخرب ناشـ 

ـ   ين موضوع ميد ايحاصل مؤ  يباشد کـه حـداکثر نگران

اول بـر تلفـات و جراحـات     ةافراد از سـانحه، در وهلـ  

، يهــا و امــاکن تجــارب خانــهيــو ســپس تخر يانســان

 يهـا حرفـه  ير بر رويچون تأث يمتمرکز است و موارد

 يهـا  انيب شـر يـ ، تخريريگيل ماهيمجاور ساحل از قب

 يهـا  تيـ در اولو... و  ياتيـ ح يهـا رسـاخت ي، زياتيح

 يکيولـوژ ير بين تـأث يتر ن مهميهمچن. قرار داشتند يبعد

ـ از د ياز سونام يناش مخـرب آن بـر   د مـردم، اثـرات   ي

اهـان  يگ ير بر رويباشد و پس از آن، تأثيا ميساحل در

مـورد توجـه مـردم اسـت و مـوارد       يوانات ساحليو ح

هـا از  رساختيو ز ياتيح يها انيچون شر يار مهميبس

  .مردم منطقه چندان مورد توجه قرار ندارد يسو

   يريجه گيبحث و نت

دهـد  يج حاصل از پژوهش نشان مي، نتايبه طورکل

آشـنا هسـتند؛ امـا     يکه اغلب مردم شهر با واژة سـونام 

ده و منشاء و اثرات آن ندارند ين پدياز ا يف درستيتعر

در بـاالبردن   ياندونز ٢٠٠٤مرگبار سال  يو البته سونام

نکتـه  . ار مؤثر بـوده اسـت  يمردم منطقه بس يسطح آگاه

ار انـدک زنـان و   يبس ينجا، سطح آگاهيان ذکر در ايشا

ف يـ کـه تعر  يباشد، زيرا اغلب افراديجامعه مدختران 

ن يــارائــه کردنـد مــذکر بودنــد و ا  ياز ســونام يدرسـت 

قشر زنان در برابـر   يذات يريپذبيموضوع، با وجود آس

چنـدان  ن قشـر را دو يـ ژة ايسوانح، ضرورت آموزش و

ان دو قشـر  يـ ن تفـاوت فـاحش م  يا يل اصليدل. کنديم

 يتـوان فضـا  يا مـ مردان و زنان در جامعة مورد نظـر ر 

جـه حضـور   يحاکم بر شهر چابهـار و در نت  يار سنتيبس

ــد  ار کــميبســ ــان در اجتمــاع دانســت؛ هرچن ــگ زن رن

، خـود  يسـونام  ةديـ جامعه نسبت به پد يکل ياطالع يب

 يعمـوم  يهـا ازمند توجه خاص و آموزشين ييبه تنها

  .گسترده در منطقه است

از مـردم منطقـة چابهـار بـه احتمـال       يمـ يش از نيب

در منطقه واقف هستند، اما با وجـود در   يرخداد سونام

مردم در  ياطالعين منطقه، ابراز بيمعرض خطر بودن ا

 يقشـر کـوچک   ياز سو ين رخداد، حتينة احتمال ايزم

نکـه بـا   يکما ا. تأمل و توجه دارد يبس يز جاياز مردم ن

هشـدار   يهـا سـتم يتوجه بـه قـدمت چنـد ده سـاله س    

باشـد کـه   ينمـ  ينـ يبشير قابل پـ يدر جهان، غ يسونام

سـتم  ين سيـ نسبت به ا يچ شناختياغلب مردم منطقه، ه

ـ از آنان در مورد وجـود   يميش از نيب ينداشته و حت ا ي

ز اظهـار  يـ سـتم در شـهر چابهـار ن   ين سيـ عدم وجـود ا 

ن جامعـه  يب به اتفـاق همـ  يالبته قر. اندکرده ياطالع يب

سـتم در منطقـه بودنـد و آن را    ين سيـ جـاد ا يخواهان ا

 يد کمـ يشـا  يهـا ن آمار و ارقـام يا. انددانسته يضرور

ر يجامعـه مـورد نظـر مغـا     يب، چندان هم با فضايعج

ســتم هشــدار و ينيســت، زيــرا هــر چنــد جامعــه از س 

ت يندارد، اما فقر و محدود يکاف يآن آگاه يها يژگيو

ت توجـه  درخواسـ  يامکانات در منطقه جامعـه را بـرا  

  .کنديب ميشتر مسئوالن ترغيب يدگيمؤثرتر و رس

اغلـب   يمنـد نجا، عالقهيگر قابل بحث در اينکتة د

هـا و  آمـوزش  يريـ جامعـه بـه فراگ   يهـا  اقشار و گروه

د بــر يــو تأک يمقابلــه بــا ســونام يهــا از روش يآگــاه

گرچـه بـا وجـود    . آن در منطقه اسـت  يضرورت اجرا



بي الهام فخري بافقي ، بياسماعيل صالحي، زاده ذاکر ناصر حاجيياسمين استوار ايزدخواه، 
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جمعيــت  ياز سـو  ١٣٨٨ک مـانور در ســال  يــ ياجـرا 

از آن اطـالع   ياحمـر منطقـه، فقـط عـدة معـدود      هالل

هرگونـه   يا عـدم اجـرا  يـ داشتند و اغلب مردم از اجرا 

ـ ا. اطـالع بودنـد  يدر منطقه کامالً ب يآموزش ن مطلـب  ي

بـه مـردم منطقـه جـدا از ضـرورت       يرسـان لزوم اطالع

 يرساندهندة اطالعسازد و نشان ها را روشن ميآموزش

  . ستدر منطقه ا

ــار حــائز اهميمســئله بســ ن يــت و ارزشــمند در اي

. آموزان مدارس استدانش يآگاه يپژوهش سطح باال

بـا   يز تـا حـد  يـ از کارمنـدان ادارات ن  ياريهرچند بسـ 

ستم هشدار آن آشنا بودند که با توجـه بـه   يو س يسونام

 يقبـول زان قابـل يـ ن ميـ جامعـه ا  يعمـوم  يسطح آگـاه 

ر يآموزان به لحاظ نقش و تـأث دانش يباشد، اما آگاه يم

ــد ــين و ســايآنــان بــر وال ن ير افــراد خــانواده و همچن

ش يافـزا  يگاه آموزش مدارس در راستايپرداختن به جا

برخوردار  ياالعادهت فوقيجامعه از اهم يعموم يآگاه

  .است

 يهـا وهيشـد، شـ   طور که در بخش قبل اشارههمان

 يهـا جامعة مورد مطالعه، در قالب بخـش  يکسب آگاه

 يهـا ، آمـوزش يگروهـ  يهـا ق رسـانه ياز طر يريادگي

ق يــ، کســب اطالعــات از طريمحلــ ةدولــت در جامعــ

ج نشان يقرار گرفت و نتا يره، مورد بررسيان و غياطراف

ن اطالعات اندک خود نسبت به يداد که اغلب افراد هم

ون، يزيشامل تلو يگروه يهاق رسانهيرا از طر يسونام

در وهلـة  . دسـت آورده بودنـد   بـه ... نترنت ويروزنامه، ا

روزمـره   يهادهيان و شنيدوم، ارتباط با دوستان و اطراف

ـ ا. آنان شده بود يموجب آگاه  يار مهمـ ين نکتـة بسـ  ي

و شـکل ارتبـاط    يخاص جوامع سنت يژگياست و بر و

ار يتواند به شکل بسـ يد دارد و ميگسترده آنها با هم تأک

کارآمـد   يهـا ين اسـتراتژ يو تدو ي، در طراحياثربخش

  .منطقه در نظر گرفته شود يبرا

كـرد کـه هرچنـد     يريـ گجـه يتوان نتيدر مجموع م

ست، امـا  يبخش نتيمردم منطقه رضا يکل يسطح آگاه

آشنا هسـتند،   يدة سونامياز جامعه که با پد يقشر اندک

موج در منطقه ارائه  يشروياز ارتفاع و پ يبرآورد درست

ـ ، ايبه عبـارت . دادند از  ينسـبتاً مقبـول   ين افـراد آگـاه  ي

ق و استفاده از يدق يزيرده دارند و در صورت برنامهيپد

توان به صـورت خودکفـا   يم يمحل يروهاين يتوانمند

 يمردم منطقه در مورد سـونام  يش دانش عموميدر افزا

الزم به ذکر اسـت  . را برداشت يو مؤثر يجد يهاگام

، يت سـونام يـ مـردم از ماه  يناکـاف  يرغم آگاهيکه عل

مـردم منطقـه محسـوب     يهاده از دغدغهين پديخطر ا

ـ يشـتر ينکـه ب يا شود، کمـا يم آنـان از رخـداد    ين نگران

و اثـرات مخـرب آن    ي، مرگ و جراحات انسانيسونام

ب رات نـامطلو يچون تـأث  يبوده و مواردا يبر ساحل در

سـک سـوانح بـر صـنعت     يا اثرات ناهنجار ري ياقتصاد

و  ياتيـ ح يهـا  انيچون شـر  يا موارد مهمي يگردشگر

ن يـ نظر آنـان نبـوده اسـت کـه ا    ها چندان مد رساختيز

ز با توجه به شدت مشکالت مختلف مـرتبط  يموضوع ن

  .رسديبه نظر م يهيدر منطقه کامالً بد يناکاف ةبا توسع

  شنهادهايپ

 يج حاصـل، آگـاه  ينتـا  يو بـر مبنـا   يبه طور کل -

 يهـا هـا و روش يژگي، ويده سوناميشهر از پد يعموم

ان، زنان ين مين سانحه مطلوب نيست و در ايت ايريمد

 يشتر در برابر سـوانح از آگـاه  يب يريپذبيرغم آسيعل

ژه مد نظـر  يبه طور و يستيبرخوردار بودند و با يکمتر

  .رنديقرار گ

ط خـانواده و  يآموزان در محـ از آنجا که هم دانش -

ج ين مـؤثر هسـتند و هـم نتـا    يها به والديريادگيانتقال 

شـه  يآنان است که قاعـدتاً ر  يت بهتر آگاهيانگر وضعيب

شـود  يه مـ يق مدارس دارد، لذا توصيدر آموزش از طر

بـه بـازدة بهتـر، در گـام نخسـت بـه        يابيدست يکه برا

  .آموزش از کانال مدارس اقدام گردد
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بـه عنـوان    يگروهـ  يهانکه رسانهيبا توجه به ا -  

 يعمـوم  يش آگـاه يها در افـزا ن روشياز مؤثرتر يکي

 يهـا ة برنامهيرسد كه تهينظر م د، بهيمردم استنتاج گرد

ــ ــونام  يآموزش ــورد س ــيو ا يدر م ــه ويمن ــ، ب ژه در ي

ون، بتوانـد  يـ زيو و تلويـ راد يو اسـتان  يمحل يها شبکه

 يش سـطح آگـاه  يافزا ين راهکارها برايتر از مهم يکي

 ين رابطـه، اجـرا  يـ ن، در ايهمچنـ . مردم منطقـه باشـد  

خصوص در سطح مدارس و سپس مـنعکس   مانورها به

ار يتوانـد بسـ  يون مـ يـ زيو و تلويکردن اخبار آن در راد

  . د باشديمف

اشـاره بـه خطـر    نصب تابلوها در سـطح شـهر و    -

ن نصـب  يو همچنـ  يمنـ يا يو ارائه راهکارهـا  يسونام

ژه زنان از جملـه  يو  پوستر در مناطق مراجعة مردم و به

ر مـوارد  ياز سـا  يعموم يها ر مکانيها و سادردرمانگاه

  .باشديمهم و الزم به ذکر م

منطقه به سـبب   يک سو، به علت فقر فرهنگياز  -

چنــدان  ي، فضــا...نما و يعــدم وجــود فرهنگســرا، ســ

و گسـترش   يمنـ يج فرهنگ ايدر خصوص ترو يمناسب

گـر، بـا توجـه    يد يآن در منطقه وجود ندارد، اما از سو

و نظـر بـه    يبه تعدد و پـراکنش مناسـب امـاکن مـذهب    

حـاکم بـر منطقـه و     يسـنت  يمردم، فضا ينيد يباورها

ه ين جوامـع توصـ  يـ در ا ينقش اثرگذار رهبـران مـذهب  

بـه شـکل محلـه محـور و از      يياهـ شود که آموزش يم

رد تـا  يمساجد صـورت پـذ   يهاکانون ياندازق راهيطر

  .مؤثرتر واقع شود يارسانه يهاآموزش

گـر، ضـرورت   يت ديـ د و پراهميـ نکته قابـل تأک  -

درست و کارآمـد، و تـالش در خصـوص     يرساناطالع

د يها با، آموزشيبه عبارت. در منطقه است يسازفرهنگ

رش يمردم منطقـه و مـورد پـذ    يبوممتناسب با فرهنگ 

گـذار  ريآگاه و تـأث  يافراد محل ين از سويآنان و همچن

 .رديصورت گ



بي الهام فخري بافقي صالحي، بيزاده ذاکر، اسماعيل  ياسمين استوار ايزدخواه، ناصر حاجي
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دگاه جامعه مورد مطالعهياز د يجاد کنندة سوناميسة عوامل مختلف ايمقا: ١نمودار شمارة   

 

 

 

 

  
هاي مقابلة بحران سونامي در جامعة مورد مطالعه هاي آموزش و کسب آگاهي از روششيوه: ٢نمودار شمارة   

  

  

  



١٣٨٨ سنجش ميزان آگاهي عمومي مردم چابهار در مورد خطر سونامي در منطقه در سال
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  جامعه مورد مطالعهتخمين حداکثر ارتفاع موج از ديدگاه : ١جدول شماره 

  

 درصد حداکثر ارتفاع موج

%٢/٣  متر ٢-١  

٤/١٣  ٥-٢%  

٧  ١٠-٥%  

%٥/٢٣  متر ١٠ش از يب  

%٨/٥٠  دانمينم  

%١/٢  افتدياتفاق نم  

 

 

                     

  

  

  تخمين حداکثر پيشروي موج در ساحل از ديدگاه جامعه مورد مطالعه: ٢جدول شمارة     

  

  درصد  موج در ساحل يشرويحداکثر پ

  %١/٢  لومتريک ١کمتر از 

  %١٥  لومتريک ٢-١

٩/١٣  ٥-٢%  

  %٦/١٦  لومتريک ٥ش از يب

  %٣/٥٠  دانمينم

  %١/٢  افتدياتفاق نم

 
 

  

  



ري بافقي بي الهام فخ، بياسماعيل صالحي، زاده ذاکر ناصر حاجيياسمين استوار ايزدخواه، 
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