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  بنیاد داده ۀ: نظرینفعان هاي ذي مبناي روایت سیالب استان خوزستان بر ۀدرك تجرب

  

  2سجاد بهمنی 1،حسین ملتفت

  

  )16/03/99تاریخ پذیرش  ،15/10/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده 

 1397زوایاي بحران سیالب اواخر سال این مطالعه به روش کیفی، با هدف فهم ابعاد و 

مورد استفاده در در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش  1398و ابتداي سال 

عمیق و  ۀهاي این پژوهش از طریق مصاحب است. داده بنیاد داده ۀاین پژوهش، نظری

و شده نفعان مرتبط با سیالب، گردآوري  نظري با پانزده نفر از ذي- گیري هدفمند نمونه

مفاهیم در  ۀتشخیص مفاهیم، توسعکدگذاري باز و  ۀمرحلها از پنج  تحلیل داده براي

و  دن فرایند به تحلیلها براي زمینه و واردکر ها، تحلیل داده جهت ابعاد و ویژگی

ها  اصلی از داده ۀشد. بعد از کدگذاري، چهارده مقولاستفاده  سازي مقوالت یکپارچه

بعد  .ستها و پیامدها تعامل-ه شامل سه بعد شرایط، کنشفتظهوریا مدلپدیدار شد. 

و  میبه حر یجیتدر يتعد، ها ها و رودخانه کانال یروبیال یتیاهم کمشامل  »شرایط«

 طیشرا ةرکنندیغافلگ چرخشی، ها بر خشکسال يزیر برنامه تمرکز، ها بستر رودخانه

رسانی  کمک، شامل »ملتعا-کنش«بعد  ،زاتیآالت و تجه نیماش کمبودیی و هوا و آب

هاي  ظرفیت ۀدرپی مدیریت بحران، فراخوان هم گسترده ولی آشفته، جلسات پی

گرفتن حفاظت از   ها، در اولویت قرار نرسیدن به انسان سازمانی، تدوین استراتژي آسیب

ن محلی، ان و معتمدافزایش تعامل مسئوال شامل ،»پیامدهاي انسانی«بعد  ،شهرها

پیامد «زدگان، افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی و بعد  ات سیلسطح مطالب يارتقا

 ۀزده است که حول یک مقول شکنندگی اقلیمی بیشتر مناطق سیل شامل »محیطی

_______________________________________________________ 
  moltafet_h@scu.ac.ir         سئول)استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندة م .1
  sajadbahmaee@gmail.com                         مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز .2
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 ،سیالب ۀها و مردم در صحن سازمان ۀولی آشفت ،ثرؤحضور گسترده و مهسته به نام 

  . اند شکل گرفته

بنیاد،  داده ۀریت آشفته، روش نظریبحران سیالب، روش کیفی، مدی :کلیدي واژگان

  .مدیریت سیل

 

   مقدمه و بیان مسئله

اي که دارد، همواره بستر وقوع حوادث طبیعی  کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه

ترین خطرهاي طبیعی  سیل، زلزله، توفان، خشکسالی و... بوده است. سیالب از مخرب نظیر

کند (قهرودي  کنان مناطق روستایی و شهري ایجاد میهاي زیادي را براي سا است که هزینه

آورند (اسنید و  ها هرساله خسارات زیادي را به جوامع انسانی وارد می ). سیالب1391تالی، 

سوم کل خسارات بالیاي طبیعی به سیالب مربوط است (الستر،  ). حداقل یک200دیگران، 

هاي  ان خوزستان یکی از آخرین نمونه). سیالب اخیر در است2008: هانسون و همکاران، 1999

هاي متعدد مذکور است و همچون سایر حوادث طبیعی، داراي تأثیرات اقتصادي، روانی،  بحران

یافتگی،  فرهنگی و اجتماعی بوده است که با توجه به وضعیت جغرافیایی، میزان توسعه

اطق مختلف استان، هاي شهري و روستایی و میزان آمادگی مواجهه با بحران در من زیرساخت

متفاوت بوده است. سیالب اخیر در استان خوزستان، عالوه بر آنکه از نظر گستردگی مناطق 

ها، به ویژه در مناطق  ها و خانه سابقه بود، حجم خسارات قابل توجهی را به زیرساخت درگیر کم

  روستایی، وارد کرد.

کنان روستاهاي در امتداد هایی که زندگی عادي و روزانۀ بسیاري از سا میزان خسارت

هاي استان را مختل کرد، در مناطق مختلف یکسان نبوده است. در جریان سیالب  رودخانه

بودن جلگۀ خوزستان در  هایروستایی شد و با توجه به همسطح مذکور، آب وارد برخی از خانه

جود تالش مناطق درگیر سیالب، هزاران هکتار از اراضی کشاورزي نیز به زیر آب رفت. با و

هاي امدادي و همبستگی روستائیان در جهت کنترل پیامدهاي این شرایط،  دولت و سازمان

ها از بین رفت. در آن روزها، اخبار مربوط  احشام زیادي تلف شدند و محصول بسیاري از مزرعه

بندهاي  ها مانند سیل ترین آن شد و برخی از مهم بندهاي محلی مکرر اعالم می به شکستن سیل

آلبوعفري در شهرستان دشت آزادگان، رفیع در شهرستان هویزه و شعیبیه در شهرستان 

ها دچار آسیب و شکستگی شد. این فقط بخشی از فاجعۀ  شوشتر، به دلیل باالآمدن آب رودخانه

توان از کنار مطالعۀ سیلی با چنان وسعت و دامنۀ فراگیر  سیل اخیر خوزستان است. نمی

ویژه آنکه تعداد قابل توجهی از مردم در شهرهاي مختلف استان هنوز  بهراحتی عبور کرد،  به

درگیر پیامدهاي آن هستند. مطالعۀ عوامل مؤثر بر وقوع این سیل و همچنین پیامدهاي 
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پذیر کند. از  تواند زمینۀ کنترل این بالي طبیعی را در آینده امکان اش می اجتماعی و فرهنگی

هاي مدیریت بحران، سطح تعامل با معتمدان  اعمال تکنیک سوي دیگر، ضروري است که نحوة

  محلی، کیفیت حضور امدادرسانان و مواردي از این دست مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

که توسط مردم تحت  طور سیالب، آن ۀدر این پژوهش بررسی، درك، تفسیر و فهم تجرب

گیري  این رهگذر فهم فرایند شکل شود، در ابعاد مختلف مدنظر است تا از مطالعه روایت می

شده و تالش افراد  اي که به سبب حجم قابل توجه خسارت وارد سیالب مهیا شود. تحربه ۀتجرب

زدگانی  براي جبران خسارت و بازگشت به وضعیت پیش از سیالب، هنوز در جریان است. سیل

اعی با ساکنان سایر طور روزمره در تعامل با الگوهاي قدرت و در جریان روابط اجتم که به

اند وضعیت خود را بیان کنند تا  ها و نهادهاي شهري در تالش مناطق، بازار و دیگر اماکن، رسانه

 ۀشده به دست آورند. استفاده از روش نظری هاي بیشتري براي جبران خسارات وارد حمایت

دیده شود و  کند که موضوع سیالب در بستر یک فرایند این امکان را مهیا می 1بنیاد داده

آن، اعم از افراد درگیر سیالب و  4افراد درگیر و پیامدهاي 3تعامل-مؤثر بر آن، کنش 2شرایط

به نهاد که جهت امدادرسانی در صحنه حاضر شده بودند، دیده شود.  هاي مردم دولت و سازمان

مصاحبه استان خوزستان از طریق  تر، تمرکز این پژوهش بر درك تجربۀ سیالب در  عبارت دقیق

  و کسب تجربۀ ساکنان، مشاهدة میدانی و بررسی اسناد و مدارك احتمالی است.

بازدیدهاي میدانی محققان در زمان وقوع سیالب و پس از آن، نشان داد که روستاهایی که 

بند و یا  هاي گذشته عمل کرده بودند و در این راستا سیل براساس تجارب قبلی خود از سیل

هاي کمتري  له با سیل داشتند، در این سیل خسارت کمتري دیدند و چالشتمهیداتی براي مقاب

ها  در این زمینه داشتند و برعکس، ساکنان روستاهایی که از تجارب قبلی استفاده نکرده یا آن

را به فراموشی سپرده بودند، بیشترین حجم خسارات را متحمل شدند. بنابراین، درك و فهم و 

مشی براي  عنوان یک خط تواند به ب افراد درگیر در سیالب میکارگیري تجار درنهایت به

  کند. هاي بعد باشد و ضرورت و اهمیت این نوع مطالعات را دوچندان می هاي سال سیل

  در همین راستا سؤاالت اصلی پژوهش به شرح زیر است: ،بنابراین

این تفسیر حول  کنند و سیالب را چگونه تفسیر می ةگیري پدید نفعان، فرایند شکل ي . ذ1

  گیرد. چه مفاهیمی شکل می

_______________________________________________________ 
1. Grounded theory 
2. condition 
3  . action/interaction 
4  . consequences 
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امداد و نجات و همچنین کیفیت مدیریت بحران چگونه  ةزدگان از نحو . درك سیل2

  است؟

  اند؟ گیري این تجربه کدام . شرایط مؤثر بر شکل3

. سیالب چه نوع تأثیرات اجتماعی و فرهنگی را بر روستاها و شهرهاي مورد بررسی 4

  داشته است؟ 

رسانی چه بوده  خدمات ةها و نهادهاي فعال در حوز ضعف و قوت عملکرد سازمان . نقاط5

  است؟

  ها چه مواردي هستند؟ تعامل-. پیامدهاي این شرایط و عمل6

 

  چارچوب مفهومی

هاي کمی و کیفی، تمایزهاي فلسفی و پارادایمی قابل توجهی با یکدیگر دارند. به  روش

جاي استفاده از چارچوب نظري از  هاي کیفی به ژوهشها، در پ گیري دلیل همین تفاوت جهت

شود. چارچوب مفهومی  چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤاالت پژوهش استفاده می

ها  مورد مطالعه تمرکز دارد و آن ةشود که بر مفاهیم عمد مجموعه مفاهیم مرتبطی را شامل می

نداشتن  بنابراین، تمایل. دهد گر پیوند میرا در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدی

گیري از نظریه و مفاهیم موجود در تحقیق، در عنصر پارادایمی تبیین  رویکرد کیفی به بهره

  ). 172: 1388ریشه دارد (ایمان، 

ها و نظریات مرتبط با هر  باوجوداین، باید این نکته را در نظر گرفت که مطالعۀ دیدگاه

رسان محقق در فهم روابط پیچیده در دنیاي  بخش و یاري ر، آگاهیتواند روشنگ موضوعی می

بنیاد، چهار رویکرد جغرافیایی،  پیرامون باشد. در مطالعۀ سیالب و به روش نظریۀ داده

  شوند:  گرا و ساختارگرا براي تبیین مفاهیم و مقوالت ظهوریافته استفاده می شناسی، فن مردم

زیست است. تأکید  ه و میزان سازگاري انسان با محیطدیدگاه جغرافیایی، معطوف به نحو«

پذیري و گزینش و سازگاري  ویژة این رویکرد بر روي توزیع فضایی موقتی آثار سوانح، آسیب

طور گسترده  هاي علوم اجتماعی به مردم با سوانح طبیعی استوار است. در این رویکرد، روش

 ).1389ه نقل از عینالی، ؛ ب2004(نارسین، » گیرند مورد استفاده قرار می

شناسی بر مطالعۀ نقش سوانح در تکامل اجتماعی اقتصادي جوامع تأکید دارد.  رویکرد مردم

نیافته  شناسان با اتخاذ این رویکرد در پی آن هستند تا دالیل اینکه جوامع توسعه مردم

  نتوانستند نیازهاي اساسی مردمشان را رفع کنند، کشف کنند.
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هاي پیچیدة مدیریت و  هاي سنجش و کنترل و دیگر استراتژي بر تکنیکگرایی  ماهیت فن

  ). 2001مهندسی در برابر مخاطرات طبیعی استوار است (اسمیت، 

اند. در این رویکرد، نقش  رویکردهاي ساختارگرا نیز در مطالعات مخاطرات طبیعی مطرح شده

نیکی به طبیعت دارند مورد توجه داري و اقتصاد جهانی که صرفاً نگاه مکا گسترش نظام سرمایه

  شود. پذیري انسان در برابر مخاطرات از این منظر فهم می گیرد و بخش زیادي از آسیب قرار می

  

  هاي پیشین پژوهش

و ارائۀ  1398-1397) به بررسی سیل استان گلستان در سال 1398زاده و دیگران ( رجب

هاي  اند. در این مقاله، پس از شرح گزارش راهکارهاي کنترل و مدیریت آن در آینده اقدام کرده

هاي موجود که  استان گلستان، دالیل وقوع آن طبق گزارش 1398-1397مربوط به سیل 

توسط کارشناسان مطرح شده است، بررسی شد. درپایان، راهکارهایی جامع و متناسب با شرایط 

نامۀ مدیریت و  اي نظام فراقوه ویژه استان گلستان ارائه شد. ایجاد نوعی سامانۀ جامع کشور و به

داري و نیز توجه به اصول و  کنترل سیل، توجه هرچه بیشتر به اقدامات آبخیزداري و آبخوان

زیستی، اجراي دقیق حد و حریم بستر و در صورت لزوم، بازنگري در  مبانی مهندسی رودخانه

هاي تقاطعی،  صولی سازهمنظور افزایش حدود بستر، بازنگري و طراحی ا قانون مربوط به آن به

هاي طبیعی و رفع تعدي و تجاوزها  ها و تاالب ها، چاالب بازسازي و احیاي هرچه بیشتر مسیل

رود با توجه به جغرافیاي تاریخی آن،  ها، و احیاي مراتع در بخش شمالی رودخانۀ گرگان به آن

نترل بهتر مسئله است ترین اقدامات براي پیشگیري و بهبود مدیریت و ک ترین و ضروري از مهم

اي، به مقابلۀ  هاي آبخیز و اقدامات غیراصولی سازه و با جلوگیري از تغییر شکل طبیعی حوضه

  .پردازد بهتر در برابر این پدیده می

عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت سیالب «اي با عنوان  ) مقاله1392سعادت و محسنی (

اند. هدف کلی پژوهش، بررسی  منتشر کرده» نموردي: روستاي زیارت، شهرستان گرگا ۀ(مطالع

عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر مدیریت سیالب است. براساس نتایج پژوهش، بین متغییر سن 

افراد، نگرش به مدیریت سیالب، میزان مهارت اجتماعی، میزان اعتماد به افراد مختلف، میزان 

ماعی، با متغییر مدیریت سیالب هاي محلی و میزان انسجام اجت مشارکت اجتماعی در نهاد

مثبت و معناداري وجود دارد؛ ولی بین متغییر میزان تحصیالت، تعداد افراد تحت تکفل،  ۀرابط

 معناداري وجود نداشت. ۀجنسیت و شغل، با مدیریت سیالب رابط

نمرود و  ۀاي خسارت اقتصادي و اجتماعی سیل حوض ) در مقاله1393نژاد ( اسکندري

ت آن را بررسی کرده است. در پژوهش حاضر، اطالعات با استفاده از اجراي هاي مدیری روش
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گردآوري شده است. نتایج تحقیق نشان داد که وقوع سیالب در این حوضه  نامه پرسش

خیزي در این  پیامدهاي منفی اجتماعی و اقتصادي دارد. همچنین، نشان داد که کنترل سیل

  .جدید اثرگذار است-هاي سنتی اي یا شیوه ي و غیرسازها هاي سازه  منطقه با استفاده از روش

تبعات اجتماعی پساسیل با تأکید بر سیل شهر «) در پژوهش خود با عنوان 1398الیاسی (

گویی به سؤاالتی است که  به تبعات اجتماعی سیل پرداخته و به دنبال پاسخ» دختر قال و پل آق

کند، مانند این سؤال که  ن کنشگران خطور میبعد از هر حادثۀ طبیعی، در جامعۀ ما در اذها

شوند،  چرا در برخی از نقاط دنیا حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل به فجایع انسانی تبدیل نمی

دهد که مواردي همانند  افتد؟ پژوهش الیاسی نشان می کرات اتفاق می اما در ایران این مسئله به

العات از سوي نهادهاي مربوطه، عدم مدیریت توجهی به مط  فقدان مطالعات پیشین و یا بی

ریسک، فقدان برنامۀ مدون در نظام آموزشی کشور جهت مقابله در حین حوادث و بعد از آن، 

نبود نظارت بر امور مرتبط با حوادثی ازجمله سیل و زلزله سبب شده است که این نوع حوادث 

  طبیعی به فاجعۀ انسانی تبدیل شوند.

بررسی اهمیت نقش نهاد دانشگاه در اقدامات مربوط «لۀ خود با عنوان ) در مقا1398اونق (

و فروردین  1397به مدیریت کاهش ریسک بالیا با تأکید بر سیل استان گلستان در اسفند 

دهند که بالیاي طبیعی طی سه دهۀ  هاي موجود نشان می با طرح اینکه بررسی» 1398

ا بیش از سه برابر گشته است، ایران را یکی از ه گذشته، دو برابر شده و تلفات اقتصادي آن

هاي مختلف مثل سیل، زلزله، رانش زمین و...  داند که هرساله با گونه دنیا می 1کشورهاي بالخیز

طور  داند که طی چند دهۀ گذشته به هایی می مواجه است. اونق استان گلستان را یکی از استان

خشکسالی و بحران آب و رانش زمین مواجه  سوزي جنگل، مکرر با بالهایی مثل سیل، آتش

هاي بومی با توجه به اهمیت فنی و  شده است. در این مقاله، نقش نهاد دانشگاه و دانشگاه

ویژه در بحث ارزیابی  به 2اجتماعی فرایندهاي موجود در مدیریت کاهش ریسک بالیا،

  آوري اجتماعی، در این حوزه بررسی شده است. پذیري و تاب آسیب

-1397هاي  مدار و سیالب شناسی مردم جامعه«) در مقالۀ خود با عنوان 1398رضوي (زند

کند که ازآنجاکه پیدایش و گسترش سیالب و پیامدهاي آن امري  این ادعا را طرح می» 1398

هاي گوناگونی در علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و  اي است و عرصه رشته میان

شوند  گیرد، پاسخ به این سؤال که چه نوع بسترهاي اجتماعی سبب می می اقتصادي و... را در بر

هاي اجتماعی و انسانی تبدیل شوند، موضوعی  در ایران به بحران» حوادث طبیعی«بسیاري از 

_______________________________________________________ 
1. Disaster prone 
2. Disaster Risk Reduction Management 
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هاي  اي خواهد بود. واحد تحلیل در مقالۀ زندرضوي، حوزة آبریز و زیرحوزه رشته میان

هاي میدانی،  ب با وضعیت هر زیرحوزه، براي انجام فعالیتهاي سیالبی است که متناس رودخانه

هاي علوم  ها، عالوه بر متخصصان رشته شود که در آن اي متفاوت تشکیل می هاي چندرشته تیم

هاي غیردولتی و فعاالن اجتماعی، نمایندگان شوراهاي  نظران، نمایندگان سازمان مرتبط، صاحب

شناس عضو  ها، جامعه خواهند بود. در این نشست اسالمی شهر و روستاهاي آن نواحی حاضر

قدم، در آن زیرحوزة  به ها قدم هاي این نشست وگوها خواهد بود. یافته گفت» تسهیلگر«گروه، 

هاي تازه پیگیري  آوري و پرسش رسانی شده و بازخوردها جمع معین به شکل مناسب، اطالع

ت در ساکنان حوزه براي پیگیري روند ها، ایجاد حساسی شوند. هدف از برگزاري این نشست می

هاي عملیاتی براي آمادگی،  ها به برنامه شدن یافته ها و تبدیل رسانی یافته تهیۀ گزارش، اطالع

  ها درآیندة دور و نزدیک است. مداخلۀ مؤثر و کاهش خسارات سیل

 دهد بیشتر مطالعات داخلی از منظر مهندسی علوم آب، بررسی مطالعات پیشین نشان می

اند و سهم مطالعات  هاي مهندسی مانند عمران و همچنین جغرافیا انجام شده سایر حوزه

هاي  شناختی در ارتباط با پیامدهاي اجتماعی فرهنگی و همچنین ثبت تجارب و روایت جامعه

که فضاي مباحثه و نقد و نظر علمی به  اي گونه ساکنان مناطق درگیر سیالب بسیار کم است، به

  دبیات مهندسی و جغرافیا شکل گرفته است. سیالب، با ا

  

  شناسی روش

بنیاد، طرح پژوهش  استفاده شده است. نظریۀ داده 1بنیاد در پژوهش حاضر از روش نظریۀ داده

کیفی است که محقق براساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند، کنش یا 

گیرد (اشتراوس و  کنندگان شکل می مشارکت کند که براساس دیدگاه شماري از تعامل می

شود و  زمان انجام می ها هم تحلیل داده و آوري و تجزیه ). در این روش، جمع1394کوربین، 

تحلیل  و یابد. تجزیه ها همراه با تحلیل، تا جایی که به مرحلۀ اشباع برسد، ادامه می گردآوري داده

شود و ترسیم بستر جزء اساسی آن  ها شروع می هآوري اولین قسمت داد فرایندي است که با جمع

شوند.  ترین اجزاي ممکن (مفاهیم) شکسته می ها به کوچک رود. در این فرایند، داده به شمار می

سازي با  گردند و مقوله ها از نظر تفاوت و شباهت مقایسه می زمان با تمام داده هاي جدید هم داده

). این نکته را 127: 2015گیرد (کوربین و اشتراوس،  م میهاي مشابه انجا مرور مکرر و ادغام کد

اي که از قبل در ذهن  بنیاد، پژوهشگر کار را با نظریه نیز باید اضافه کرد که در روش نظریۀ داده

_______________________________________________________ 
1. Grounded Theory
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گذارد تا نظریه از درون  کند و می کند، بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز می دارد شروع نمی

  ). 17: 2015پدیدار شود (کوربین و اشتراوس، آورد،  هایی که گرد می داده

نفعان مرتبط با موضوع، محور گزینش  در این پژوهش ذي کنندگان: مشارکت

ها در این پژوهش با اتکا به افرادي  اند. به عبارت دیگر، گردآوردي داده کنندگان بوده مشارکت

راي اطالعات و شناخت هایی از آن دا صورت گرفته که درزمینۀ موضوع مورد مطالعه یا جنبه

هاي مدیران و  ها و روایت هایی از مصاحبه این، بخش بر  مناسب و نسبتاً کافی هستند. عالوه

مسئوالن استان خوزستان که تجربۀ حضور میدانی در حین وقوع سیالب و پس از آن را داشتند 

ز مدیران، ساکنان نفر ا 15کنندگان پژوهش حاضر  نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفت. مشارکت

ها گرچه ظاهراً متفاوت هستند،  روستاها و مناطق درگیر سیالب و امدادرسانان هستند. این گروه

هاي آنها در یک شکل بدین خاطر است که به دنبال  کردنشان در یک گروه و ترکیب یافته جمع

  آنها نیستیم. ها در تجربۀ بحران بوده و به دنبال مقایسۀ شناخت تعاملی فهم همۀ این گروه

هاي این پژوهش اغلب به شکل حضور مستقیم در مناطق درگیر سیالب  داده آوري: جمع

ها، در پژوهش حاضر   آوري داده اند. تکنیک اصلی مورد استفاده براي جمع گردآوري شده

شده در جراید که از طرف  بوده است. عالوه بر مصاحبۀ مستقیم، از متون چاپ 1مصاحبۀ عمیق

سازي این  و کامالً مرتبط با سیالب بوده نیز استفاده شده است. متن حاصل از پیاده مسئوالن

ها و پاردایم  شدة مواد اصلی پژوهش، جهت استخراج مفاهیم، مقوله ها و متون اشاره مصاحبه

  بوده است. 

ها در رویکرد  دادن ساختار اصلی تحلیل داده ها با مدنظرقرار تحلیل داده ها: تحلیل داده

(اشتراوس و  2بنیاد بر مبناي سه شیوة کدگذاري باز، محوري و گزینشی یستماتیک نظریۀ دادهس

) به انجام رسید. در این پژوهش، 2015و  2008؛ کوربین و اشتراوس، 1998و کوربین، 

سطر تحلیل و در مرحلۀ کدگذاري باز، کدها و مفاهیم اولیه  به صورت سطر ها به مصاحبه

ها مرتبط بودند به  دگذاري محوري، کدهایی که به لحاظ مفهوم و ویژگیاستخراج و در مرحلۀ ک

کردن  دهی شدند. به عبارت دیگر، پس از فرایند خرد محوریت یک مقولۀ اصلی سازمان

هاي فرعی در کدگذاري باز، در مرحلۀ کدگذاري محوري به  ها به مفاهیم و مقوله مصاحبه

هاي اصلی پرداخته شد. کدگذاري گزینشی  مقولهها حول محور  بندي آن کردن و دسته مرتبط

نیز با استفاده از گزینش مفاهیم و موضوعاتی که در استخراج مقولۀ اصلی پژوهش مؤثر به نظر 

_______________________________________________________ 
1. In – Depth Interview   

) مراحل بسط داده شده و به پنج 2015( مبانی پژوهش کیفی کوربین و اشتراوس 2015 ۀ. اگرچه در نسخ2

  کدگذاري پیشین درك شوند. ۀه مرحلدر بستر س دبای کند که این پنج مرحله می کیدأاما کوربین ت ،مرحله رسیدند
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منظور  ها به سازي و پاالیش داده رسیدند، دنبال شد. این مرحله از کدگذاري با هدف یکپارچه می

  رسد.  ه به انجام میپدیداري مقولۀ اصلی، ارائۀ پارادایم و نظری

  

  هاي پژوهشیافته

مفاهیم ظهوریافته در فرایند تحلیل و در مراحل مختلف کدگذاري، درنهایت در قالب 

 بندي و در مرحلۀ کدگذاري گزینشی به استخراج مقولۀ هستهچهارده مقولۀ عمده مقوله

ر شد که مقولۀ منج» ها و مردم در صحنۀ سیالب حضور گسترده و مؤثر، ولی آشفتۀ سازمان«

  آید.    هستۀ این پژوهش به شمار می

  

  . مقوالت اصلی و نقش پارادایمی مقوالت اصلی1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . شرایط1

) بر این باورند که شرایط فقط یک بخش از پارادایم هستند 226: 2015کوربین و اشتراوس (

کردن زمینه به  آیند. شرایط در هنگام وارد هاي چرا، چگونه و چه وقت می اسخ به پرسشکه در پ

 مقوالت  اصلی نقش پارادایمی

 شرایط

 ها ها و رودخانه الیروبی کانال اهمیتی کم

 ها تعدي تدریجی به حریم و بستر رودخانه

 ها بر خشکسالی ریزي تمرکز برنامه

  لگیرکنندة شرایط آب و هواییچرخش غاف

  آالت و تجهیزات کمبود ماشین

  رسانی تداخل وظایف و آشفتگی در کمک

  تعامل- کنش

 ها)(استراتژي

 درپی مدیریت بحران جلسات پی

 هاي سازمانی ظرفیت ۀفراخوان هم

  ها نرسیدن به انسان تدوین استراتژي آسیب

  در اولویت قرار گرفتن حفاظت از شهرها

  افزایش تعامل مسئوالن و معتمدان محلی

  پیامد

  زدگان ارتقاي سطح مطالبات سیل

  زده شکنندگی اقلیمی بیشتر مناطق سیل

  افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی
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اند. در ادامه توضیحات هر  گیرند و به دو نوع کالن و خرد قابل تقسیم تحلیل مورد اشاره قرار می

 شود: کنندگان ارائه می یک از مقوالت فرعی و اصلی مربوط به شرایط براساس تفسیر مشارکت

  

  هاها و رودخانهالیروبی کانال همیتیا کم

هاي  ها در استان یکی از عواملی که موجب شد سیل اخیر به بسیاري از مردم و زیرساخت

ها  ها بود؛ با اینکه از سال ها و الیروبی آن توجهی به حریم رودخانه زده آسیب برساند، بی سیل

ها  ي در برخی از این رودخانهگذار قبل کارشناسان در این خصوص هشدار داده بودند. رسوب

یی از ماسه در امتداد این رودخانه در  ها اي است که براي مثال، در رودخانۀ کارون، تل گونه به

گذاري در طی سالیان  هاي خوزستان به دلیل رسوب رودخانهشود.  مقطع شهر اهواز مشاهده می

اند. این مهم در  دست داده گذشته و کشت غیرمجاز در بستر رودخانه ظرفیت واقعی خود را از

درصد مساحت 25هاي شیرین کشور، پنج رودخانۀ بزرگ و  سوم آب حالی است که وجود یک

تاالبی کشور در خوزستان سبب شده موضوع الیروبی رودخانه در این استان از اهمیت خاصی 

وجب ها در چند سال اخیر ازجمله دالیلی است که م افکندن خشکسالی سایه. برخوردار شود

ها مورد غفلت قرار گیرد. موضوعی که موجب شد  ها و الیروبی آن شده تا حریم رودخانه

  ها وارد سازد.  ها را به مردم و زیرساخت هاي مخالف باالترین خسارت شدن سیل در استان جاري

هاي  با وجود وقوع سیالب«گوید:  یکی از کارشناسان مدیریت منابع آب در این خصوص می

ها، انهار و  هاي اخیر در استان خوزستان، متأسفانه موضوع الیروبی رودخانه دهه ویرانگر در

هاي کشاورزي در این استان مورد توجه جدي مسئوالن قرار نگرفته و فقط زمانی که  کانال

دهد، توجه مسئوالن به آن جلب شده و  اي رخ می شود و فاجعه سیالب مخربی جاري می

  » هند.د اقدامات روبنایی انجام می

گوید:  هاي خوزستان می زیست خوزستان نیز با تأیید کاهش ظرفیت رودخانه مدیرکل محیط

» یکی از عوامل سیل اخیر در خوزستان کاهش ظرفیت نیستان به دلیل افزایش رسوبات است.«

اخیر، حجم رسوبات در این  ۀبه دلیل خشکسالی دو ده«افزاید:  زاده می احمدرضا الهیجان

یکی از شهروندان ». شده که ظرفیت این رودخانه به نصف کاهش پیدا کند رودخانه سبب

 گوید: باره می این اهوازي نیز در

همه ماسه در آن  طور نبود. سیل همیشه داشت، اما این کارون قبالً این

دونم چرا توجه  انباشته نبود. االن دیگه کوه وسطش تشکیل شده. نمی

هاي  ها و جزیره به خاطر ماسهشه بهش. توي همین سیالب اخیر  نمی

 داخلش آب سرریز کرد بیرون.



 1399بهار ، 1ة شمار ،چهاردهم دورة یران،ای اجتماع مطالعات مجلۀ

156  

میلیون 500این رودخانه در گذشته ظرفیت پذیرش «گوید:  زیست استان می مدیرکل محیط

میلیون متر مکعب نتوانسته از این 250مترمکعب آب را داشت، اما در سیل اخیر، آب با دبی 

هاي کشور  کارون در مقایسه با دیگر رودخانه ۀنرودخا«گوید:  زاده می الهیجان» رودخانه بگذرد.

گذاري را دارد و به همین دلیل موضوع الیروبی رودخانه باید بررسی شود  بیشترین میزان رسوب

اکنون رسوبات موجود در «کند:  وي بیان می». که آیا انجام این کار به صالح است یا خیر

آوري و  سال گذشته جمع 30ي مربوط به ها اند و آالینده هاست که تشکیل شده رودخانه سال

آیند و  اند، با الیروبی این رودخانه این رسوبات آلوده دوباره به سطح آب می مدفون شده

 ».درنتیجه ممکن است معایب الیروبی بیشتر از منافع آن باشد

همچنین، مدیرکل مدیریت بحران استانداري خوزستان علت وقوع سیل در دشت آزادگان را 

سال گذشته  50در «این شهرستان دانسته است که  ةکرخه در محدود ۀنکردن رودخان یالیروب

 ».عملیات الیروبی در آن انجام نشده است

 

  هاتعدي تدریجی به حریم و بستر رودخانه

گردد.  ها اغلب توسط شهرداري و سازمان آب مشخص می ها و آبراه تعیین حریم رودخانه

ها از حد بستر خود  هاي مداوم، بسیاري از رودخانه هاي اخیر و با خشکسالی طی سال

  طلبان را مهیا کرده است.  اند و این زمینۀ سوءاستفادة بسیاري از فرصت نشینی کرده عقب

  گوید: حسین، از کشاورزان ساکن در سوسنگرد، می

اند. یعنی نیم متر بیشتر تا رودخانه خیلی جاها روستاها به رودخانه چسبیده

طور ساخته شدن، دیگه سازمانی یا  د. از اول که روستاها اینفاصله ندارن

  نهادي نیومد اصالح کنه کار رو.

هاي متولی گویا با نصب  در شهر اهواز نیز حد بستر رود کارون رعایت نشده و سازمان

  گوید: اند. احمد، از شهروندان اهوازي، می تابلوي حد بستر قانع شده

آسا در شمال استان و هاي شدید و سیلرانهاي قبل که خبري از این باسال

ها رو که آمدند و بستر رودخانهها نبود، خیلی افراد میسرمنشأ این رودخانه

کردن. تجاوز به حریم  هاي حاصلخیز بودند براي خود میهمون زمین

  افته، اما توي شهرها هم زیاد شده.ها زیاد توي روستاها اتفاق میرودخانه

  گوید:  ارشناس آب) میساله، ک49رحمت (

 11ها مصوب  نامۀ مربوط به بستر و حریم رودخانه در مادة یک آیین

ها و  وزیران آمده است که حریم انهار طبیعی، رودخانه هیئت	1379	آبان

ها و  ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب مسیل
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اري از یک تا بیست متر و برد هاي طبیعی براي عملیات الیروبی و بهره برکه

پنجاه  و صد ها تا یک ها، انهار طبیعی و برکه براي حفاظت کیفی آب رودخانه

الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف  از منتهی» تراز افقی«متر 

هاي آب  وسیلۀ وزارت نیرو یا شرکت و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به

ها، انهار طبیعی و  حریم کیفی براي رودخانهشود و  اي تعیین می منطقه

  .پنجاه متر خواهد بود و صد کنندة آب شرب مقطوعاً یک هاي تأمین برکه

هاي  ها در دهه دهد حریم روخانه اش نشان می کننده بر این باور است که تجربه این مشارکت

در این زمینه سازي  مهري زیادي از سوي مردم و مسئوالن مواجه شده و فرهنگ اخیر با بی

  ضروري است.

 

  ها بر خشکسالی ریزي تمرکز برنامه

هاي اخیر در استان خوزستان بسیاري از محاسبات کشاورزان را تغییر داده و  خشکسالی

برداري از زمین را نیز تغییر داده است. از سوي  حتی فراتر از آن، الگوي کشت و نحوة بهره

در چنین شرایطی تمرکز خود را بر این چالش قرار  ریزان دیگر، بسیاري از مسئوالن و برنامه

کلی یک تغییر  طور هاي قبلی، به رسانی توان گفت سیالب اخیر استان با وجود اطالع دادند و می

  جدي آب  و هوایی را رقم زد و غافلگیرکننده بود.

در » بحران خشکسالی و کمبود آب در خوزستان«در نشست » زاده هوشنگ حسونی«

  که به میزبانی سازمان آب و برق استان برگزار شد، بیان کرد:  1397فروردین26

درصد کاهش بارش داشتیم. این در 40بود که در آن سال  87-86آخرین خشکسالی مربوط به سال 

ها جلسه در  این، ماهانه ده بر عالوه 1درصد کاهش بارش داشته است.50حالی است که خوزستان امسال 

شود که حکایت از تمرکز  قابله با آثار و پیامدهاي آن در سطح استان برگزار میارتباط با خشکسالی و م

  بر این موضوع دارد.

 

  چرخش غافلگیرکنندة شرایط آب و هوایی

کنندگان پژوهش، تا همین چند ماه پیش ریزگردها مردم خوزستان را تحت  از نظر مشارکت

وقف کردند و حاال باران، سیلی عظیم را در کارها را مت و فشار قرار داده بودند و بسیاري از کسب

 این منطقه راه انداخته است؛ سیلی که باعث تخلیۀ کامل یک شهر شده است.

که  اي گونه کلی، در اوایل فروردین، در غرب و جنوب غرب کشور، سیل شدیدي رخ داد، به طور به

روستا در دزفول  6ن، روستا در دشت آزادگا 12روستا در شوشتر،  6روستا در شوش،  11اهالی 

_______________________________________________________ 
1. http://kayhan.ir/fa/news/129954 
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هاي اسکان  اند و در منازل اقوام، مساجد و مدارس و اردوگاه و شهر رفیع در هویزه تخلیه شده

  اند و... . بندها تخریب شده اند، برخی از سیل اضطراري، ساکن شده

اي در این موقع از سال در استان خوزستان باعث تعجب افراد زیادي  وقوع چنین حادثه

سال گذشته دانستند و  40سابقه در  که برخی این میزان بارش را اتفاقی بی يطور شده، به

  انگشت اتهام را به سمت تغییر اقلیم گرفتند.

طور  توان سیل اخیر خوزستان را به از سوي دیگر، گروهی از متخصصان هم معتقدند نمی

گشت اتهام سیل اخیر گویند ان ها می آن ترشدن کرة زمین ربط داد.  قطع به تغییر اقلیم و گرم

  طور مستقیم در طبیعت ایجاد کرده است. همچنان به سمت تغییراتی است که انسان به

 :کند باره چنین بیان می این ساله، کشاورز) تجربۀ خود را در49محمدرضا ( 

پرتگاه برد و سیل انداختش پایین. تا  ۀریزگردها و گردوخاك زندگی ما رو لب

ه همه باید جمع کنن از خوزستان برن، چون گفتن دیگ چند روز پیش می

  	گن سیل اومده... .  خشک شده؛ حاال می

ترشدن ادامه دهد،  شناسی باید گفت که تا زمانی که کرة زمین به روند گرم از دید اقلیم

ایران همچنان در شرایط بحران و خشکسالی خواهد بود. همچنین، به دلیل بارش بیشتر باران 

هاي حاشیۀ  تنها در کشور ایران، بلکه در کشور روند و میزان بارش باران نه اي، در مناطق حاره

  نظمی داشته است. خلیج فارس تمایل به بی

 

  :آالت و تجهیزات کمبود ماشین

آالت  نفعان بوده است مربوط به کمبود ماشین هاي اصلی ذي یکی از مواردي که جزء دغدغه

رسانی به مناطق  شروي سیل و همچنین کمکو تجهیزات مورد نیاز براي جلوگیري از پی

زده بود. در همین خصوص علی ساري، نمایندة اهواز، باوي، حمیدیه و کارون، کمبود  سیل

  زدة خوزستان دانست و بیان کرد:  ترین نیاز مناطق سیل آالت را مهم ماشین

آالت  هاي متولی امر امدادرسانی اگر در ارتباط با تأمین ماشین سازمان

ویژه نهادهاي  ها، به با مشکل مواجه هستند، باید از دیگر ارگان سنگین

زده  نظامی، تقاضاي کمک کنند. اکنون نیروهاي نظامی در مناطق سیل

آالت سنگین مورد نیاز به منطقه  شدت حضور دارند، اما در حد نیاز ماشین به

  1اعزام نشده است.

  د:گوی کیان، از امدادرسانان حاضر در صحنۀ سیالب، می

_______________________________________________________ 
1 . https://www.irna.ir/news/83277166 
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چیز به هم ریخته بود. صدها ماشین توي ترافیک بودن که خودشون رو  همه

آالت  زده برسونن. اما روزهاي بعد، برخالف این مورد، ماشین به مناطق سیل

 3رسانی همون  امدادرسان کم بودن. تجهیزات فنی کم بودن. اصل کمک

  . در دنبال لودر و کمپرسی بودن به روز اوله که متأسفانه همه در

 

  رسانی تداخل وظایف و آشفتگی در کمک

ها و هشدارهاي متعدد مدیریت  در همان لحظات ابتدایی وقوع سیالب و متأثر از اطالعیه

هاي مختلف خبري، تعداد  ها در بخش بحران استان خوزستان و همچنین انعکاس این اطالعیه

نی عازم مناطق درگیر رسانی و حضور در فرایند امدادرسا زیادي از هموطنان با هدف کمک

ها، بسیاري از شهرها  شهري و خیابان هاي برون که ترافیک شدید جاده اي گونه سیالب شدند، به

  آمد مواجه کرد.  و را با کندي رفت

  گوید:  دار) می ساله، خانه39رقیه (

حمیدیه است. جمعیت زیادي از همون دقایق  ۀروستاي ما توي بخش کرخ

  شون اومده بودن. ها با ماشین شخصی خیلیاولیه وارد روستا شدن. 

  کند: خود را چنین بیان می ۀدار) هم روایتی مشترك دارد. او تجرب ساله، مغازه29عماد (

اینجا خیلی شلوغ شده بود. مردم محلی هم که همه وسط میدان بودن. 

خواستن کمک کنن همه، اما اینقدر  هاي مختلف هم اومده بودن. می سازمان

ها رو یه  معلوم نبود کی به کیه. یعنی اصالً یه نفر نبود این شلوغ شد که

  طور بود همش. نظمی بده. تا چند روز اول همین

  

  هاتعامل-ها یا کنشاستراتژي

هاي عینی  ها پاسخ سازند. آن بندي مهم از پارادایم را می ها دومین دسته تعامل-کنش

اي دشوار زندگی هستند (کوربین و اشتراوس، ه ها به رخدادها یا موقعیت (واقعی) افراد یا گروه

کنندگان در رابطه با پدیدة تعامل مشارکت-ها یا عملترین استراتژي). مهم228- 226: 2015

  بندي است.تعامل زیر قابل تقسیم-سیالب، به چهار دستۀ کنش

 

  درپی مدیریت بحران جلسات پی

ت آنی آن جلسات متعددي را جانبۀ سیالب و تغییرا مدیریت بحران با هدف بررسی همه

کنندگان  شد. مشارکت برگزار کرد که در برخی موارد مانع از حضور مؤثر مدیران در میدان می

هاي  بر این باورند که دولت در برابر وضعیت سیالب، در نتیجۀ شناخت ناصحیح و مداخله
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ها و  بر فعالیت تواند با تمرکز صرف رو، نمی این هاي گذشته مقصر است؛ از نادرست، طی دهه

  اقدامات خود در زمان وقوع سیالب، آن نقدها را بدون اصالح بگذارد.

  کند: باره تجربۀ خود را بیان می این محمد در

 ۀکردن جلس دوست هستن کالً. ما رو مدام دعوت می ها خیلی جلسه دولتی

بودیم،  هاش غیرضروري بودن و اگه ما توي میدان می مدیریت بحران. بعضی

 گرفتن بعضی جلسات. بهتر بود. وقتمون رو می خیلی

  

کنندگان بر این باورند که مسئوالن با افزایش تعداد جلسات خود  برخی دیگر از مشارکت

، خودش راهکار داري که بخش حالی خواستند یک راهکار مناسب براي موضوع پیدا کنند، در می

 داشت و به اجراي آن بدون نیاز به جلسه مشغول بود.

 

  هاي سازمانی   اخوان همۀ ظرفیتفر

کنندگان در شرایطی که اندازه و حجم  تعامل مشارکت-هاي مهم کنش یکی از استراتژي

ها و نهادها بوده است. سپاه، هالل  گیري از توان همۀ سازمان سیالب فراتر از تصور بود، بهره

و نهاد پاي کار آمدند و به ها سازمان، مؤسسه  نهاد و ده هاي مردم احمر، ارتش، دانشگاه، سازمان

ها از این نظر که مناطق  زدگان مشغول شدند. فراخوان سازمان رسانی و امداد به سیل خدمت

ها صرفاً توسط هالل احمر و  درگیر سیالب بسیار وسیع بودند و امکان امدادرسانی به آن

  مدیریت بحران غیرممکن بود، واجد اهمیت است.

  کند:  باره چنین بیان می این ) تجربۀ خود را درکنندگان اسد (یکی از مشارکت

مون فلج شده بود؛ اما سپاه به  هفتۀ اول اوضاع خیلی خراب بود. زندگی

کمک ما اومد. ارتش و هالل احمر هم اومدن. اوضاع خودمون که بهتر شد و 

ها اومدن و پخش  باقی مناطق رو هم که دیدم، متوجه شدم همۀ سازمان

  شدن جاهاي مختلف.

  

  هاي حفاظت از جان مردمتدوین استراتژي

مسئوالن  استراتژيدهندة  نشانشده که  هاي مهم تدوینرسد یکی از استراتژي به نظر می

 در مدیریت سیالب بود، جلوگیري و ممانعت از ورود آسیب به جان مردم بوده است.

  تان گفت: زدة اس جمهوري در بازدید از نقاط سیل اول رئیس اسحاق جهانگیري، معاون
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حفاظت از منازل و اموال ساکنان مناطق گرفتار سیالب اهمیت دارد، اما 

  1ترین اولویت دولت، حفاظت از جان مردم این مناطق است. مهم

هاي متعدد، از این  استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استانداري خوزستان، در مصاحبه

موفقیت مدیریت بحران سیالب  عنوان یک اولویت یاد کرده و آن را نشانۀ موضوع به

 2اند. دانسته

جمهور  غالمرضا شریعتی در نشست شوراي مدیریت بحران استان که با حضور رئیس

  برگزار شد، با اشاره به سیل اخیر بیان کرد: 

اولویت اول ما تالش جهت کاهش تلفات جانی بوده است و همواره در 

مر تأکید شده است. هدف ما ایم، بر این ا دستوراتی که از سوي دولت داشته

 3دست به حداقل برسد. این بود که شرایط را مدیریت کنیم تا خطر پایین

  

  تعامل مستمر مسئوالن و معتمدان محلی

معتمدان و شیوخ محلی با اتکا به سرمایۀ اجتماعی و تجربۀ زیستن در مناطقی که دچار 

اند. مدیرکل مدیریت  هاي مؤثري در کاهش ابعاد بحران داشته سیالب شدند، تالش

  گوید: باره می این بحران در

براي کاهش میزان آب عبوري از رودخانۀ کرخه در محدودة سوسنگرد و 

  4شهر بستان، با کمک معتمدان محلی و عشایر الیروبی انجام شده است.

  

  گویند:  اعضاي یک گروه امدادي می

ختلف زده در شهرهاي م جاهایی اقالم کمکی به شهروندان سیل در

وسیلۀ تشکیل یک شورا و یا تشکیل یک گروه مردمی یا با  خوزستان به

ها  توزیع شد، توزیع  کمک بزرگان طوایف و قبایل خوزستان یا انجمن

هاي بیرونی نیز که آنان یا سایر امدادگران بر روند کار نظارت  کمک

به  شد تا وقتی که خود امدادگران بیرونی اقدام کردند، بهتر انجام می می

  5کردند. توزیع مستقیم در محل می

  

_______________________________________________________ 
1. https://www.irna.ir/news/83264814 
2. https://www.khabaronline.ir/news/1252092 
3. https://www.khabaronline.ir/news/1252092 
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  پیامدها

ویژه آنکه افراد همیشه به  تعامل هستند. به-هاي واقعی یا احتمالی کنش پیامدها، خروجی

هاي مختلف، با  فکر عواقب کارهایشان هستند. وقتی این مورد را در نظر گرفتند، از بین گزینه

ها خود نوعی  اوقات این خروجی بعضیزنند.  تعامل، دست به انتخاب می-درنظرگرفتن کنش

افتند و کنشگر  که ما انتظار داریم اتفاق نمی گونه ها آن ها هم خروجی وقت اند. بعضی احتمال

: 2015تعامل خود را با شرایط جدیدش وفق دهد (کوربین و اشتراوس، -مجبور است کنش

226 -228.(  

  

  پیامدهاي انسانی

  نزدگا افزایش انتظارات و مطالبات سیل

اي از توجه مواجه بودند و بسیاري از  سابقه زدگان پس از وقوع سیالب با حجم بی سیل

راحتی موفق به  شان و یا امور شخصی به هاي محل زندگی کسانی که قبالً و براي پیگیري چالش

هاي خود  ها یا در کمپ شدند، اینک مدیران کلی را درب خانه دیدن مسئوالن شهر خود نمی

هاي شنوا بودند. یکی از  تمناي دیدار داشتند و پیگیر حل مشکالت با گوشدیدند که  می

کند. این حضور مسئوالن باعث شده  کنندگان پژوهش، تجربۀ خود را چنین بیان می مشارکت

اند،  بود که فکر کنند حال که با حضور مقامات بلندپایه در زمان سیل مورد توجه قرار گرفته

  واهد شد.حتماً مشکالتشان سریع حل خ

  گوید:  می ساله)27رحمان (

دار.  رفت. همشون عنوان اومد و می از صبح تا نصف شب کلی مسئول می

ذاشتن،  خواستن اینا رو ببینن، منشیاشون نمی همشون فرماندار، مردم می

  اما حاال خودشون اومدن برا دیدن اوضاع. 

  

  افزایش همبستگی اجتماعی

هاي مرتبط با آن، موجی از همبستگی و  ها و کلیپ سشده و عک هاي تهیه سیالب و گزارش

هاي مختلف در استان خوزستان ایجاد  تشریک مساعی را در میان مردم قبایل و طوایف و گروه

کرد. هریک از اهالی شهرها و روستاهاي همجوار و همچنین دیگر مناطق استان با اهداي 

در میدان به یاري مردم مناطق درگیر هاي نقدي و یا حضور  وسایل گرمایشی، پتو، واریز کمک

، فرمانده قرارگاه »یعقوب سلیمانی«سیالب شتافتند. در همین راستا و در توصیف این شرایط، 

  مرکزي راهیان نور بسیج و سپاه، بیان کرد: 
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هایی را به دنبال داشته و مشکالت زیادي را براي مردم  سیالب اگرچه خرابی

هاي این سیل بود که  لی و همبستگی از برکتاین استان ایجاد کرد، اما همد

به نوعی خاطرات دوران دفاع مقدس را براي همگان تداعی کرد. در دوران 

دفاع مقدس مردم خونگرم خوزستان در کنار رزمندگان مقابل رژیم بعث 

زدگان  هاي این مردم شهیدپرور از سیل ایستادگی کردند و امروز نیز حمایت

  1همچنان ادامه دارد.

عاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران به تشریح نقش نفت در مهار بحران سیل خوزستان م

  پرداخت و گفت: 

ها و نهادهاي مرتبط سبب شد این  همبستگی و تالش جمعی همۀ سازمان

  2ها مدیریت شود. بحران با حداقل خسارت

  

  پیامد محیطی

  زده افزایش شکنندگی اقلیمی مناطق سیل

وقوع سیالب در استان خوزستان، افزایش حساسیت محیط و از پیامدهاي مهم 

ها و فروریختن  هاي رودخانه شدن برخی از دیواره ترشدن اقلیم است. سیل سبب شسته شکننده

ها سبب  ها شد. در برخی مناطق آبگرفتگی زمین هاي کشاورزي بستر آن به داخل رودخانه زمین

  ه است. ها شد رفتن محصوالت و کاهش کیفیت آن بین از

  گوید:باره می این ام قاسم در

کردن.  آمد می و سیل روستاي ما رو چند روز محاصره کرد. همه با قایق رفت

مون خراب شده. نه فقط  هاي کشاورزي اما آب توي روستا نیومد. زمین

  گندممون، داممون هم تلف شد. 

از دست دادند و هاي کشاورزي کاربري پیشین خود را  پس از وقوع سیل، برخی از زمین

ها و مساکن تضعیف استحکام رخ داده است. در یک نگاه کلی، در سیل  درمورد برخی خانه

هزار کیلومتر از 2هزار هکتار از اراضی استان زیر آب رفت. همچنین 213حدود  1398و  1397

بر درصد راه فرعی و روستایی آسیب دیدند؛ عالوه 58اصلی و 	درصد راه42هاي استان شامل  راه

آالت نیز  دستگاه ماشین 36متر مربع ساختمان راهداري و  500دستگاه ابنیۀ فنی،  1100این، 

هاي کرخه، دز و کارون از روزهاي آغازین  سیالب که با طغیان رودخانه 3با آسیب مواجه شدند.

شهرستان  12هزار نفر را در مناطق روستایی و شهري 400فروردین شروع شد، حدود 

_______________________________________________________ 
1. http://defapress.ir/fa/news/344596 
2. https://www.shana.ir/news/292172 
3. https://ostankhz.ir/Default.aspx?tabid=1585&articleType=ArticleView&articleId=52728 



 1399بهار ، 1ة شمار ،چهاردهم دورة یران،ای اجتماع مطالعات مجلۀ

164  

روستاي خوزستان درگیر سیالب اخیر بودند که از این تعداد،  300حدود . ر کرددرگیخوزستان 

هزار واحد مسکونی روستایی 60روستا شده بود و درمجموع، ساکنان  145سیالب وارد 

   1نوعی با سیالب درگیر بودند. خوزستان به

  

  ايمقولۀ هسته

ته ضروري است کردن مقولۀ هس سازي مقوالت، مشخص براي حرکت به سمت یکپارچه

اي که  کردن مقولۀ هسته ). در این پژوهش با هدف مشخص404: 2015(کوربین و اشتراوس، 

ها، درنهایت مقولۀ  هاي فراوان و کندوکاو مصاحبه مضمون اصلی پژوهش است، با انجام مقایسه

ها و مردم در  حضور گسترده و مؤثر، ولی آشفتۀ سازمان«هستۀ نهایی تحقیق تحت عنوان 

  شکل گرفت. »  ۀ سیالبصحن

هاي اخیر توجه چندانی به الیروبی بستر  کنندگان بر این باورند که طی دهه مشارکت

هاي  هاي استان نشده است. کارشناسان نیز اذعان دارند که توان عبور سیالب رودخانه رودخانه

تان هاي اصلی اس استان در مقاطع مختلف کاهش چشمگیري یافته و از این منظر، رودخانه

کند، شکننده و  ویژه کارون را که مساحت قابل توجهی از استان را در مسیر خود طی می به

باره نشنیده  این ها را در کند. کارشناسان تأکید دارند که دولت صداي اعتراض آن پذیر می آسیب

خی از توجه بوده است. از نظر بر باره بی این ها مقاله، سمینار و همایش علمی در و به نتیجۀ ده

ها سبب این غفلت تاریخی  نبودن الیروبی رودخانه اولویت کارشناسان، فقدان وجود بودجه یا در

ها به  بوده است. عالوه بر این، تعدي تدریجی بسیاري از ساکنان روستاهاي همجوار رودخانه

برابر برداري از این اراضی جهت کشاورزي، سبب ایجاد موانع انسانی در  بستر این رودها و بهره

ة سیالب بوده است. وقوع یک دهه خشکسالی در  عبور جریان سیل شده و از عوامل تشدید

ها را معطوف به آن  استان خوزستان و فشار شدید خشکسالی بر منابع آبی استان، بیشتر توجه

اي دربارة آن  رسید و هیچ برنامه و جلسه سو کرده بود و وقوع سیالب دور از ذهن به نظر می

بوده است و نوعی غافلگیري رخ داده است. از سوي دیگر، به هنگام وقوع سیالب، به مطرح ن

آالت به تعداد الزم در اختیار سازمان مدیریت  سپاري خدمات، ماشین علت قوانین مرتبط با برون

بحران استانداري خوزستان قرار نداشت و این چالش سرعت عمل نیروهاي عملیاتی را متأثر 

هاي  پی سازمان در رسانی گسترده و جلسات پی شرایطی و با وجود کمکساخت. در چنین 

ایم. اولویت حفاظت  رسانی بوده رسان و امدادرسان، شاهد نوعی آشفتگی در میدان کمک خدمات

ها سبب شد در سیالب اخیر تعداد تلفات انسانی متأثر از سیالب در حداقل باشد  از جان انسان

_______________________________________________________ 
1. https://www.irna.ir/news/83293706 
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افزایش تعامل آمدهاي مکرر مسئوالن به مناطق درگیر، شاهد  و و درنتیجۀ سیالب و با رفت

  باشیم. زدگان ارتقاي سطح مطالبات سیلو  مسئوالن و معتمدان محلی

  

  گیري بحث و نتیجه

از متوسط بلندمدت و همچنین سال آبی قبل فراتر رفته  1397ها در سال آبی  حجم بارش

داد. وقوع سیل در  ا در شهرهاي مختلف خبر میه که خبرها از رکوردشکنی بارش اي گونه بود، به

بارشی جدید به غرب و جنوب، اگرچه هنوز مردم  ۀشیراز و بالفاصله انتشار خبر ورود سامان

شان با سیل چندان برجسته  استان خوزستان را نسبت به احتمال درگیرشدن محل زندگی

لیتر و سرریزشدن  میلی 300مسئوالن مبنی بر احتمال بارش بیش از  ۀنکرده بود، اما مصاحب

ها را افزایش داد. پیش از آن نیز به علت افزایش متوسط بارش در  ها، حساسیت سدها و رودخانه

احتمال سیل  ةهایی دربار ، زمزمه1397ها در سال بارشی  استان و رشد قابل توجه بارندگی

  شد.  شنیده می

ان خوزستان با توجه با ماهیت هاي مختلف درگیر سیالب در است مردم روستاهاي شهرستان

تر از وقوع سیل، از وجود یک خطر آگاهی نسبی پیدا کرده بودند و  داده، پیش و نوع سیل رخ

ها  کردند. برخی از آن هاي گذشته و با اعتنا به تجارب پیشین آن را جدي قلمداد می مانند دهه

هاي اجتماعی از وقوع  هملی، دوستان و بستگان و برخی دیگر از طریق شبک ۀاز طریق رسان

دختر و برخی مناطق دیگر مطلع شدند. اما از اینکه دقیقاً چه چیزي  سیل ویرانگر در شیراز، پل

  قرار است رخ دهد، تصوري نداشتند. 

عدالتی در نگاه به مناطق  نظمی در امدادرسانی، از بی برخی مردم عالوه بر باور به بی

روستاهاي درگیر سیالب در استان خوزستان تفسیر  گویند. در بسیاري از زده سخن می سیل

شدن شرایط تداوم  باید روزهاي بیشتر و تا عادي مردم این است که دریافت غذاي گرم و روزانه 

اند. مردم روستاهاي درگیر سیالب از  توجهی مسئوالن در این زمینه گالیه کرده یافت و از کم می

کنند.  عدالتی تفسیر می و روند آن را کند و همراه با بی اقالم کمکی گالیه کرده ۀتوزیع ناعادالن

ها را از حالت  بودن اراضی زراعی بسیاري از این زمین قطعه در روستاهاي درگیر سیالب، قطعه

سوددهی خارج کرده و نتوانسته در تأمین معیشت خانوارها و کاهش فقر مؤثر واقع شود؛ 

  ها وارد کرد.  نوادهمهلکی بر پیکر این خا ۀبنابراین، سیل ضرب

برنامگی مسئوالن در  مردم در بیشتر روستاها و مناطق درگیر سیالب از آشفتگی و بی

اند، ضمن آنکه بر حضور سریع مسئوالن تاکید کردند، ولی این حضور را  رسانی سخن گفته خدمات

هاي مختلف  ناند. مردم روستاهاي شهرستا برنامگی، چندان مؤثر ندانسته کاري و بی به علت بخشی
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تر از وقوع سیل، از  داده، پیش درگیر سیالب در استان خوزستان با توجه به ماهیت و نوع سیل رخ

هاي همجوار را  هاي مکرر رودخانه مردم طغیان وجود یک خطر آگاهی نسبی پیدا کرده بودند.

بینی  ست پیشها که به بروز سیالب منجر شده ا اند، اما شدت طغیان رودخانه همواره جدي گرفته

آمدن آب میان مردم بسیار  کردند. در ابتدا امید به حل چالش و عبور از بحران و خطر باال نمی

تدریج و با افزایش مستمر سطح آب، دستپاچگی اهالی روستاها بیشتر شد و در  فراگیر بود، اما به

ها را به موفقیت  بندها در روستاهاي همجوار، امید شدن برخی سیل این حین، رسیدن خبر شکسته

  داد. هاي سنتی مقابله با سیالب کاهش می روش

ها از همان ابتدا، خطر سیالب از  در سال آبی گذشته و با توجه به افزایش چشمگیر بارش

درگیر در آن، مردم هرگز چنین  ۀشدت و پهن ةشده، اما دربار سوي مردم همواره احساس می

و تمایل وجود دارد که با توجه به اثبات  در میان مردم، این اراده تصوري نداشتند.

جایی  ها التفات ویژه داشته باشد، یک جابه خیزبودن محل اسکانشان، اگر دولت به آن سیل

تر اطراف داشته باشند و روستا را در جاي دیگري به پا کنند، اما  محدود به مناطق مرتفع

نند که بتواند چنین کاري را به پیش بی حال آنان دولت را از نظر اراده، در شرایطی نمی عین در

   هاست. محصوالت و دام ۀبندها و بیم ببرد؛ بنابراین، بهترین استراتژي، تقویت مجدد سیل

در بیشتر روستاهاي درگیر سیالب و یا در معرض آن، در استان خوزستان، مردم 

واجهه با هاي جمعی به این خطر نشان دادند و شاهد یک استراتژي جمعی فوري در م واکنش

وقوع سیالب اگرچه در بسیاري از  ۀبردن به مناطق امن و فرار از صحن پناه ایم. خطر بوده

توان  مدیریت سیالب را افزایش داد، اما یکی از دالیل این امر را می ۀروستاهاي استان هزین

ها را  جایی احشام و دام ها و تدارکات الزم براي جابه بینی مدیریت ضعیف بحران دانست که پیش

روستایی واقف نبوده،  ةها در زندگی شکنند در روستاها نکرده بود و به ارزش و اهمیت نقش دام

ها را  جلب رضایت و آرامش خاطر آن ۀیا اینکه نتوانسته با برقراري تعامل صحیح با مردم، زمین

به احتمال ها تا آخرین لحظات  ناآگاهی مردم سبب شد بسیاري از آن جایی مهیا کند. براي جابه

بندهاي محلی در ممانعت از ورود آب به روستا دلخوش باشند و حداقل همکاري  موفقیت سیل

را در وقت طالیی مدیریت بحران با مسئوالن داشتند. از سوي دیگر نیز احتمال بروز خطر را 

اه و شان را افزایش دادند. از نظر مردم، سپ براي خود، خانواده و احتمال آسیب به وسایل اساسی

تري از  اند و ارزیابی مثبت ها و نهادها به میدان خدمت ورود کرده ارتش زودتر از سایر سازمان

هاي  فعالیت این نهادها نزد مردم وجود دارد. هالل احمر و امدادرسانان این سازمان نیز فعالیت

ستاها مردم در بیشتر رو اند. ها مردم بر این موضوع تأکید کرده چشمگیري داشتند و در مصاحبه

کردند و بر این باورند که دولت با آنکه فرصت کافی براي  از واکنش دولت به سیل گالیه می
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رسانی به مردم  مدیریت حجم آب ورودي به سدها را داشت، اما این فرصت را براي اطالع

در مناطقی  روستایی در معرض سیالب را با خود همراه کند. ۀغنیمت نشمرد و نتوانست جامع

خسارات چندان قابل توجه نبوده است، مطالبات در حداکثر است و مردم انتظارات زیادي را که 

کنند. بسیاري از اهالی خواستار تعویض کولر، یخچال، لوازم آشپزخانه و دیگر وسایل  مطرح می

که در بخش قابل توجهی از این  حالی شان با کاالهاي نو و تازه هستند، در اساسی زندگی

یکی از دالیل ارزیابی منفی مردم، آشفتگی و  گرفتگی بسیار جزئی رخ داده است.روستاها آب

نابسامانی مدیریت امدادرسانی و بحران بوده است. دلیل دیگر که مردم بر آن تأکید دارند، 

هاي آنان است. هنوز و با وجود گذشت چندماه از فرونشستن  توجهی به مطالبات و خواسته بی

ش کشاورزي پرداخت نشده و روند بازسازي منازل با انتظارات مردم هاي بخ سیالب، خسارت

رفتن  بین توان گفت که با توجه به اینکه سیل سبب از در یک نگاه کلی می انطباق ندارد.

هاي مواصالتی میان شهرها و روستاها شد و امدادرسانی به مردم و توزیع اقالم  زیرساخت

هاي بسیاري مواجه شد، تا حدودي  ایط، با دشواريغذایی، بهداشتی و... متأثر از این شر

مشارکت مردم در کنار نیروهاي امدادگر و  مندي اهالی این روستاها قبل درك است. گله

دهد که مردم در  سیالب نشان می ةنفعان پدید وگو با ذي مسئوالن، مشاهدات میدانی و گفت

شان با  د، اما سطح همکاريروزهاي درگیر سیالب همکاري کمتري با مسئوالن نشان دادن

مردم اصرار داشتند که از تجارب  نیروهاي عملیاتی ارتش، سپاه و هالل احمر بیشتر بوده است.

خود در مدیریت سیالب استفاده کنند و دولت این مالحظه را داشت که این بار سطح هشدار 

تمایل به  کند. فراتر از دفعات پیشین است و قصد داشت ایمنی بیشتري را براي مردم مهیا

طور که ذکر شد، با توجه به  مهاجرت، پس از سیل افزایش قابل توجهی یافته است. همان

  ها بسیار زیاد است. نشینی این خانوار بضاعت کم افراد درگیر سیالب، احتمال حاشیه

دهد که سیل  درگیر سیل شدند نشان می 1398هایی که در سال  یک مقایسه بین استان

استان  ت باها کامالً متفاوت بوده و شاید درصدي مشابه ن نسبت به دیگر استاناستان خوزستا

هاي مهم  سیل خوزستان، بودن داشته باشد. یکی از ویژگی اي گلستان به خاطر جلگه

شروع  1397ماه طول کشید و از اواخر سال  3بودن آن است. سیل خوزستان بیش از  فرسایشی

هاي فارس و  ور کامل زیر آب بودند. بنابراین، برخالف استانط و تا حدود تابستان، مناطق به

ها تا  یکباره و کمتر از چند ساعت شروع و پایان یافت (هرچند پیامدهاي آن لرستان که سیل به

ها ماندگار شد)، استان خوزستان در اواخر فروردین هنوز درگیر باالآمدن آب در مناطق  مدت

 ۀگرفتگی استان خوزستان نسبت به بقی چنین، حجم آبشادگان، آبادان و خرمشهر بود. هم

ها بسیار زیاد بود و تقریباً نیمی از استان را آب فرا گرفته بود. مشاهدات میدانی محققان  استان
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دهد  که با قایق در اوایل اردیبهشت از تعدادي از روستاهاي درگیر سیل بازدید کردند نشان می

ها اعالم  در حالی بود که همان روز مسئوالن در رسانهکه عمق فاجعه خیلی زیاد است؛ این 

  کردند که سیل خوزستان تمام شده است.   

اهمیتی به الیروبی بستر  کنندگان، کم توان گفت از نظر مشارکت بندي کلی می در یک جمع

آب و سیالب به برخی مناطق همجوار رودخانه نقش کلیدي  شدن روان ها، در سرریز رودخانه

زمان کوتاه،  توجهی با وجود حجم زیاد سیالب و بارش فراتر از حد انتظار در مدت ن کمداشت. ای

آید.  هاي علی وقوع سیالب به شمار می کنندگان از شرایط اصلی و زمینه از نظر این مشارکت

کنندگان اذعان دارند به سبب تمرکز مدیریت استان بر موضوع خشکسالی  ضمن آنکه مشارکت

ادگی مواجهه با چنین سیالبی در حداقل بود. روایت برخی از طی دهۀ اخیر، آم

اند و همچنین تجربیات میدانی  کنندگان که از مسئوالن وقت استان خوزستان بوده مشارکت

دهد که انتقاد از تعدي تدریجی به بستر و حریم رودخانه نیز موضوع قابل  مستند آنان نشان می

ربط قرار گیرد. باوجوداین، به اذعان  ا و نهادهاي ذيه توجهی است و باید مورد توجه سازمان

 ۀکنندگان و در یک ارزیابی کلی، میزان اعتماد مسئوالن و مردم به یکدیگر، در نتیج مشارکت

 سیالب افزایش یافت و پیوند و همبستگی بیشتري در این مناطق ایجاد شده است. ۀتجرب

شود که اگر  بینی می میدانی پیش درنهایت، با توجه به نتایج این پژوهش و تجربیات

بندها و  احداث و نگهداري از سیل ۀخصوص درزمین مسئوالن و مردم به تجارب این سیل، به

تواند کل  می 98سوم سال  هایی با حجم دو ها توجه نکنند، سیل  همچنین الیروبی رودخانه

  استان خوزستان، ازجمله شهر اهواز را با تهدید جدي مواجه کند. 
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