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  چكيده
ريزي و انجام مطالعاتي در جهت كاهش اثـرات   پذيري كشور ايران در هنگام وقوع حوادث، لزوم برنامه با توجه به آسيب :مقدمه

ديـده در   در اين بين، اسـتفاده از تجربيـات افـراد امـدادگر و آسـيب     . رسد گون ناشي از حادثه ضروري به نظر ميو پيامدهاي گونا
هاي افراد حادثه ديده و امـدادگر بعـد از وقـوع زلزلـه در دو      هدف از مطالعه حاضر، بررسي ديدگاه. باشد حوادث نيز بسيار موثر مي

  . باشد قزوين مي روستاي چنگوره و آبدره از روستاهاي اطراف
امدادگر بومي و غيربومي، پيرامـون ابعـاد زلزلـه سـال      15نفر از حادثه ديدگان و  12هاي  در اين مطالعه كيفي ديدگاه :ها روش
ديده  به منظورثبت ديدگاه افراد حادثه. در دو روستاي چنگوره و آبدره در اطراف شهرستان آوج در استان قزوين بررسي شد 1381

  . ن از چك ليست استفاده شدو امدادگرا
دهد كه بيشتر حادثه ديدگان از نحوه عملكرد امدادگران راضي بودند، اما از كمبود امكانـات و در   اين مطالعه نشان مي :ها يافته 

 كه بيشتر امدادگران از عواملي چون دوري راه و صـعب العبـور بـودن آن،    حالي مضيقه بودن و مشكالت بهداشتي گله داشتند؛ در
. مشكالت حمل و نقل، نبود مديريت منسجم، خستگي، نبود ارتباطات مناسـب و كمبـود امكانـات امدادرسـاني شـكايت داشـتند      

هـايي در ايـن عملكـرد همچـون نبـود يـك سـتاد         اما وجود نقيصـه  ،عملكرد نيروهاي امدادي از ديد حادثه ديدگان مطلوب بود
  .يدگان را فراهم آورده بودهماهنگ كننده و مشكالت بهداشتي موجبات حادثه د

ديدگان و نبود امكانـات   مشكالت بهداشتي، كمبود امكانات پس از حادثه از عوامل مهم در ايجاد نارضايتي حادثه :گيري نتيجه
  .منسجم و ارتباطات مناسب از عوامل مهم ايجاد نارضايتي امدادگران بود

  زلزله روستاهاي اطراف قزوين، مدادگرانهاي ا ديدگاه ،هاي حادثه ديدگان ديدگاه :كليد واژه ها
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  مقدمه
هايي است كه به دليل  كشور ايران يكي از كشور

هيماليا، به دفعات با -زايي آلپ قرارگرفتن در كمربند كوه
هاي متفاوت روبرو بوده  هاي متعدد در مقياس وقوع زلزله

هاي شديد جاني و مالي  است و برخي از آنها خسارت
مچنين شواهد زمين شناسي، زلزله شناسي ه. اند دربرداشته

دهد كه سرزمين ايران داراي  و ژئوفيزيكي نشان مي
خيزي بااليي است و احتمال وقوع زلزله در  پتانسيل زلزله

  ).2و1(باشد  ايران به دفعات زياد، امري قابل تصور مي
نوع حوادث با   به هرحال آنچه مسلم است وقوع اين

و مالي، راهكارها و  پذيري هاي شديد جاني آسيب
كند تا بتوان در  اي را طلب مي جانبه هاي همه ريزي برنامه

با ). 3( برابر حوادث مشابه از اثرات اينگونه حوادث كاست
پذيري كشور ايران در هنگام حوادث، لزوم  توجه به آسيب

ريزي و انجام مطالعاتي در جهت كاهش اثرات و  برنامه
در . رسد ضروري به نظر مي پيامدهاي گوناگون ناشي از آن

ديده در  اين بين استفاده از تجربيات افراد امدادگر و آسيب
 ). 6-3(تواند بسيار موثر باشد  حوادث مي

هـاي حادثـه ديـدگان و     هدف از اين مطالعه بررسي ديدگاه
وقوع زلزله در دو روستاي چنگوره و آبدره  امدادگران بعد از

اين زلزله بـا بزرگـاي   . دباش از روستاهاي اطراف قزوين مي
زمـان  . ريشتر ناحيه غـرب ايـران را لرزانـد    3/6گشتاوري 

ــه   ــن زلزل ــوع اي ــانون آن در  7:28:21وق ــل ك  105و مح
كيلـومتري جنـوب،    115كيلومتري جنوب غربـي قـزوين،   

كيلومتري غرب تهران گزارش  225جنوب شرقي زنجان و 
  .  )7(گرديد 
  ها روش

 15نفر از حادثه ديدگان و  12  در اين مطالعه كيفي ديدگاه
 1381امدادگر بومي و غير بومي، پيرامون ابعاد زلزله سال 

در دو روستاي چنگوره و آبدره در اطراف شهرستان آوج 
اين دو روستا شديدترين . واقع در استان قزوين بررسي شد

 ).7(صدمات را در طي زلزله متحمل شده بودند 
ديده تهيه  اد حادثهيك چك ليست براي ثبت ديدگاه افر

شد كه توسط يك پژوهشگر از طريق مصاحبه با افراد 
در اين چك ليست ديدگاه ايشان در مورد .  تكميل گرديد

ديدگان،  علت وقوع زلزله، نوع رفتار امدادگران با آسيب
هاي متولي امداد و  مشكالت بهداشتي، انتظارات از سازمان

ديدگان قبل از  نجات، وضعيت روحي و ميزان آگاهي آسيب
وقوع حادثه در مورد نحوه رويايي و مقابله با حادثه ثبت 

  .گرديد
ــا توجــه بــه نقــش جمعيــت   همچنــين در ايــن بررســي ب

احمر در صحنه حادثه، يك چك ليست جهـت ثبـت     هالل
ديدگاه امدادگران تهيه و توسط يـك پژوهشـگر از طريـق    

اه در اين چك ليست ديـدگ . مصاحبه با افراد تكميل گرديد
ــدن دوره    ــه، گذران ــوع زلزل ــت وق ــورد عل ــدادگران در م ام

ــازمان    ــايف س ــين وظ ــداخل ب ــاص، ت ــي خ ــاي  آموزش ه
امدادرسان، مشكالت امدادرساني با توجه به شرايط اقليمي 

اي، نوع موادغـذايي توزيـع شـده، اولويـت توزيـع       و منطقه
ديـدگان، درگيـري و    ها و نوع اسكان موقـت آسـيب   كمك

ديده و امدادگران، ميزان مشـاركت   سيباختالف بين افراد آ
مردمي در عمليات امدادي، دفن اجساد و قربانيـان حادثـه،   

هاي شايع بعـد از وقـوع حادثـه، بررسـي وضـعيت       بيماري
روحي مردم، ميزان آگاهي مردم در مواجهه با زلزلـه ثبـت   

 اي چك ليست هاي حاضـر بـر اسـاس مجموعـه    . گرديد
 سـطح  در شده كه پذيرفته ينمواز و ازحداقل استانداردها

 ).5(دارد، تهيه شد  المللي وجود بين
نتايج ثبت شده، توسط كارشناسان پژوهش جمعيت 

هاي  احمر براي استفاده در بانك اطالعاتي طرح  هالل
پژوهشي در موسسه آموزش عالي و معاونت آموزش و 

به منظور ثبت  1378پژوهش جمعيت ثبت شد و درسال 
احمر، نتايج   جمعيت هالل علمي مستندات پژوهشي

  .گزارش فوق به صورت كيفي مورد تحليل قرار گرفت
  يافته ها 

  حادثه ديدگان  -الف
درصد  25سواد،  درصد افراد پاسخگوي حادثه ديده، بي 25

درصـد داراي تحصـيالت    7/41داراي تحصيالت ابتدايي، 
  .درصد داراي تحصيالت ديپلم بودند 3/8راهنمايي و 

ثه ديدگان ابراز داشتند كه از قبل منتظر وقـوع  نفر از حاد 3
نفر گفتند كه اصالً احتمال وقوع  9كه  درحالي. حادثه بودند

تمامي اين افـراد زلزلـه را   . دادند زلزله در اين روستا را نمي
خواست خدا مي شمردند و هيچ علت علمي را دليل وقـوع  

  . دانستند زلزله نمي
از وقوع زلزله آگـاهي و  تنها يك نفر اذعان داشت كه قبل 

ديگـران  . مهارت الزم را براي مقابله با زلزله داشـته اسـت  
گونه اطالعاتي در مورد نحوه برخـورد   بيان داشتند كه هيچ

  . با حادثه نداشتند
ديده اظهار داشـتند كـه امـدادگران     تقريباً كليه افراد آسيب

ديـده نمودنـد و رفتـار     كمك قابل توجهي به افـراد آسـيب  
امـا در مـورد   .  ديدگان بسيار خـوب بـود   گران با حادثهامداد

ديده، از محل اسكان خـود   نحوه اسكان، تقريباً افراد آسيب
داشتند كه در وضعيت نامناسـبي بـه    ناراضي بودند و اظهار 

ديده، بيان داشتند كه چادرهاي  اين افراد آسيب. برند سر مي
بسيار  اسكان موقت با توجه به وضعيت آب و هوايي منطقه

اي،  ها به دليل شدت وزش بادهـاي منطقـه   گرم بود و شب
خـوابي   حركت شديد چادرها موجب ايجـاد مزاحمـت و بـي   

  .شد افراد مي
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تقريباً كليه افراد از وضعيت غذايي راضي بودند؛ تنها 
اي در مورد اينكه زمان رسيدن غذا به موقع نيست گله  عده

و پختني را به همچنين اين افراد غذاهاي گرم .  داشتند
دادند و تمايل داشتند كه  غذاهاي كنسروي ترجيح مي

در باب . وسايل پخت و پز در اختيار خودشان نيز قرارگيرد
موارد بهداشتي بيشترين گاليه حادثه ديدگان در مورد نبود 
آب و مشكالت ناشي از آن و پس از آن عدم توالت بود و 

بوي بد . دندهاي غيربهداشتي ناراضي بو از وجود توالت
هاي باقيمانده در  اجساد حيوانات و بوي بد گوشت

هاي مدفون زير آوار نيز نارضايتي افراد را  يخچال
  .برانگيخته بود

كننده و سيستم  افراد حادثه ديده، خواستار وسايل خنك
يك از  هيچ. تر بودند رساني منظم و ساخت و ساز سريع آب

هاي اوليه  ول كمكهايشان با اص افراد پاسخگو و خانواده
افراد حادثه ديده گفتند كه هنگام وقوع . آشنايي نداشتند

بودند و   حادثه، دچار احساس ترس، نگراني و شوك شده
. دانستند چه كاري بايد انجام دهند به گونه اي كه نمي

شان بعد از  تمامي اين افراد معتقد بودند كه وضعيت روحي
  .  ران بهتر شده استوقوع حادثه به خصوص با آمدن امدادگ

كردند  ديدگان به آن اشاره ازجمله مشكالتي كه آسيب
نداشتن سرپناه دائمي با توجه به نزديكي : عبارت بود از

فصل زمستان، نداشتن وسايل كشاورزي  براي برداشت 
  ها محصول، كمبود مواد غذايي و تلف شدن دام

  امدادگران  -ب
جود گسل، سستي بيشتر امدادگران علت وقوع زلزله را و

هاي  زمين، وجود فشارهاي داخل زمين و حركت اليه
بيشتر اين افراد بومي نبوده و درضمن . دانستند زمين مي

نفر از امدادگران  2تنها . دوره امدادگري را گذرانده بودند
  .هيچ دوره آموزشي نديده بودند

ريزي دقيقي در امر  بيشتر آنان معتقد بودند كه برنامه
ها تعريف شده  ي وجود نداشت و وظايف سازمانامدادرسان

از . نبود و اين مسئله مشكالت مردم را دوچندان كرده بود
ديدگاه امدادگران دوري مسافت، كمبود امكانات 
امدادرساني، اشكال در توزيع موادغذايي و مشكل اسكان از 

نفر از  2مهمترين مشكالت در امر امدادرساني بود؛ اگرچه 
قد بودند كه هيچ مشكلي در امر امدادرساني امدادگران معت
  .وجود  ندارد

به اعتقاد امدادگران، وسعت زلزله، نداشتن مديريت و 
تداخل وظايف و نبود برنامه ريزي صحيح، مشكالت 

، خستگي )هاي بهداشتي نبود حمام و توالت(بهداشتي 
عدم اسكان مناسب، امدادگران به دليل مسافت دور و 

تأخير در كمك رساني به دليل آسفالت نبودن راه و 
مشكالت حمل و نقل نيز از مشكالت ديگر در امر 

همچنين امدادگران يكي از . شد امدادرساني محسوب مي
مشكالت مهم بعد از حادثه را دفن اجساد و انتخاب مكاني 

  . دانستند مناسب براي دفن اجساد مي
ه از غذاهاي كنسروي را در روزهاي پس امدادگران استفاد

تر را در اختيار قراردادن لوازم  از حادثه براي توزيع مناسب
دانستند، هرچند يكي از آنها معتقد بود كه با توجه  پخت مي

به فرهنگ منطقه بهتر است لوازم پخت و پز در اختيار 
  .ديدگان قرارگيرد حادثه
  بحث

امـدادگران راضـي    بيشتر حادثه ديدگان از نحـوه عملكـرد  
بودند، اما از كمبود امكانات و در مضيقه بودن و مشـكالت  

ايــن در حــالي اســت كــه بيشــتر . بهداشــتي گلــه داشــتند
امدادگران از عواملي چون دوري راه، صـعب العبـور بـودن،    
مشكالت حمل و نقل، نداشتن مديريت منسجم، خسـتگي  
ــات   ــود امكان ــود ارتباطــات مناســب و كمب ــدادگران، نب  ام

  .امدادرساني گله مند بودند
، 1382در يك مطالعه انجام شده در باره زلزله بم در سـال  

درصــد حادثــه ديــدگان در كــل، از نحــوه      88حــدود 
كـه رضـايت    رساني امدادگران راضي بودند؛ درحالي خدمات

تعـداد   بـا  مجـروح  انتقـال  يها ماشين آنان از تناسب تعداد
پزشـكي   متخصـص  ينيـرو  تعداد ديده، كفايت افراد آسيب

 بيـرون  و نحـوه  پرسـتار  پزشـك و  شامل محل در حاضر
 زيـر آوار  افـراد  كشف و آوار و جستجو زير از آوردن افراد

 همچنين در اين تحقيق در). 8( توسط امدادگران، كم بود
 و شـهر  پـذيري  آسـيب  مـورد  در مـردم  يها حوزه آگاهي

 ضـعف  واسـطه  بـه  نجـات  و امـداد  نيز عمليـات  حوادث
 پذيرفته منفي اثرات زلزله، در مورد وقوع عمومي تاطالعا

 محل در امدادي حاضر نهادهاي ميان است و ناهماهنگي
 مسـئوالن  و مردم از نيز در اين تحقيق مورد انتقاد بعضي

اي در خصوص زلزله رودبار و منجيل نيز به  در مطالعه.  بود
برخي موارد مشابه تحقيق حاضر و تحقيق بـم بـه عنـوان    

  ).6(هاي امدادي، اشاره شده بود  موثر بر ضعف نهادمسائل 
نبـود   دهـد كـه   نتايج اين بررسي و موارد مشابه نشان مـي 

هـاي امـدادي از جملـه     همـاهنگي بـين سـازمان    ارتباط و
در . باشـد  مهمترين مشكالت سـازمان هـاي امـدادي مـي    

هــا و  نتيجــه عــدم ارتبــاط بــين ســتادي معــين، سياســت 
ستاد امدادي موجـب چنـدگانگي   هاي گوناگون هر  اولويت
توانند  اي نمي هاي منطقه ها شده و در نتيجه سازمان فعاليت

هاي معـين   نقش هماهنگ كننده و رهبري را در كليه ستاد
است كـه   اين مسئله يكي از موارد مهمي . به عهده بگيرند

ايجـاد   .اي داشـت  در صحنه حادثه بايد به آن توجـه ويـژه  
از  جلـوگيري  و امنيـت  حادثه،كالن  مديريت و هماهنگي
 حادثـه  غيرمتخصص، توجه به نظرات داوطلب ورود افراد
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در  آنها و اجتماعي فرهنگي كردارهاي به اهتمام و ديدگان
درايـران بـه    نجـات  و امداد كار ضروريات از زمان حوادث

بنابراين، براي رفع اين فقدان، ايجاد ستاد  ).8( رسد نظر مي
ها در جهـت سـازماندهي    ازمانبحران و هماهنگ كننده س

  باشد امر امداد و نجات قبل از هر بحران امري ضروري مي
هاي انساني ناشي از زلزله كه در كشور ما اتفاق  خسارت

هاي در حال توسعه  افتاده است، در مقايسه با ساير كشور
قطع  ها به طور دليل  اين خسارت.  ارقام بسيار بااليي دارد
به شرايط طبيعي و جغرافيايي،  عالوه بر مشيت الهي،

آمادگي جامعه براي مقابله با فاجعه، چگونگي انتخاب 
ريزي و  محل براي سكونت، نوع سكونتگاه، عدم برنامه

به طوري . اتخاذ تدابير صحيح پس از زلزله بستگي دارد
هاي مكرر در يك ناحيه مثل گيالن  كه حادث شدن زلزله

هاي  هنگام زلزله ها به و يا قزوين سبب كاهش خسارت
رو، لزوم توجه بيشتر به  ازاين. بعدي مثل بم نگرديده است

ها و  هاي عملياتي در بحران مستندات و گزارش
گيري مبتني بر مستندات قبلي و تجربيات  تصميم
هاي موثر به منظور  هاي گذشته و انجام پژوهش كشور

افزايش توان نيروهاي امدادي و مردم در پيشگيري، 
پاسخ به حادثه و بازتواني پس از حادثه ضروري  آمادگي،

  .است
ديده؛ از نحوه مقابله  در اين مطالعه تقريبا كليه افراد آسيب

با حادثه، قبل از وقوع زلزله هيچ اطالعي نداشتند و اذعان 
زده،  كردند كه يكي از مشكالت اساسي مردم مناطق زلزله

آگاهي در هاي اوليه و عدم  آشنانبودن آنان با اصول كمك
باشد بنابراين، توجه بيشتر  مورد نحوه برخورد با حادثه مي

به امر آموزش همگاني با توجه به سطح علمي، فرهنگي 
اقشار جامعه، يكي از موارد اساسي در كاهش خسارات 

از سوي ديگر توجه به اين ). 3( ناشي از حوادث است
اي است كه به داليل گوناگون  مسئله كه زلزله پديده

تواند مردم را  مي ممكن است در هر لحظه رخ دهد، ميعل
با اين واقعيت مواجهه سازد كه براي مقابله با حادثه 
تدابيري بينديشند تا از عوارض و پيامدها آن در امان 

  .باشند
يكي از مسائلي كه منجر به واردآمدن خسارات بيشتر به 
ساكنان اين مناطق روستايي شد، اين بود كه بيشتر 

اين امر، .  هاي اين مناطق از گل، خشت و چوب بود خانه
هايي را  لزوم توجه به استحكام منازل به خصوص در مكان

رساند كه بيشتر در معرض خطر زلزله، سيل و يا طوفان  مي
همچنين با توجه به مشكالت بهداشتي موجود در . باشد مي

ديده عدم تأمين سريع تسهيالت بهداشتي  مناطق آسيب
سريع بهداشت و در نتيجه شيوع انواع موجب افت 

هاي واگير در منطقه حادثه ديده خواهد شد كه اين  بيماري
  . تر از زلزله را به بار آورد اي بزرگ امر ممكن است فاجعه

ديده نگران آن بودند و  از ديگر مسائلي كه افراد آسيب
برآن تاكيد داشتند كمك مسئوالن در بازسازي منازل و 

لذا لزوم توجه به مشكالت مادي، . ايم بوددادن سرپناه د
ديدگان پس از زلزله امري قابل  روحي و معنوي آسيب

توجهي به اين امر  توجه است و عواقب ناشي از بي
  .ديدگان پديد خواهد آورد اي را براي آسيب مشكالت عديده

نگاهي به حوادث طبيعي كشور، باالبودن خسارت وارده را 
وارض زيانبار اين گونه حوادث به دهد و بيشتر ع نشان مي

زلزله خرداد . داليل متعدد متوجه جوامع روستايي است
هاي گيالن و زنجان كه  منجيل در استان - رودبار 1369

هزاران كشته و مجروح و ميلياردها خسارت برجاي 
آنچه مسلم ). 6(اي از اين گونه حوادث است گذاشت؛ نمونه

ريزي همه  و برنامه است پيشگيري از وقوع چنين حوادثي
جانبه به منظور كاهش عوارض و پيامدهاي ناشي از آن 

تر از اقداماتي است كه پس از  تر و مطلوب هزينه بسيار كم
پذيرد  وقوع آن به خصوص در جوامع روستايي صورت مي

كه باوجود مطالعات متعدد علمي كه در زمينه كاهش 
، )6(ردپذي پذيري در مناطق مختلف كشور صورت مي آسيب

ها و عوامل فيزيكي  گونه تحقيقات، بر شهر غالبا تمركز اين
و محيط انسان ساخت، به خصوص مسكن معطوف بوده 

پذيري اجتماعي و اقتصادي و مشكالت  است و آسيب
متعددي كه با وقوع يك حادثه، روستاها را شديداً درگير 

كند و نيز نحوه كاهش ابعاد متعدد  مشكالت گوناگون مي
هاي عملي كاهش عوارض آن در  از حوادث و راهناشي 
به نظر ) 10( ها كمتر مورد توجه قرارگرفته است روستا
رسد مسئوالن مربوطه بايد ضمن اهميت به مسائل  مي

هاي خود  شهري، توجه به روستاها را نيز در رأس برنامه
  .قرار دهند
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Abstracts:  
Background 

It is necessary to plan and study various results of disaster mitigation regarding to Iran 

vulnerability and also to use of the experiences of affected people and first responders 

in disasters. This research aims to study first responders and affected people's 

viewpoints after earthquake of Qazvin two villages (Abdareh & Changureh). 

 

Methods 

In this qualitative research, 12 affected ones and 15 first responders (native & 

nonnative) viewpoints of earthquake were surveyed in 2002 by using of a checklist.  

 

Findings 

According to this study, the affected ones satisfied with first responders' performance 

but complained about health problems and equipments shortage. Some issue 

dissatisfied the first responders such as tiredness, road arduousness and distance, lack 

of suitable transportation, relief facilities, and an integrated management. Despite 

some deficiency such as lack of a coordinated center and health problems the first 

responders did their best.  

 
 

Conclusion 
Both affected people and first responders had some problems as health problems, 

equipment shortage and also lack of an integrated equipment and communication after 

disaster. 

 

Key words: view of affected people, first responders view, earthquake in villages 

around of Qazvin 
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