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   56ـ  56صص 
 چکيده

در برابار  ییذیری جواما  روساتاپکااهش سسایب پژوهش حاضر باا هاد اهداف:  

 ندگاه سااکاااساا  دیاو بر کید بار مادیریت ریسا از زلزله با تأ یپیامدهای ناش

  است.انجام شده  محلی

بارای  .استتحلیلی  -توصیفی شدهاستفادهروش  است و نوع تحقیق کاربردی وش:ر

مصااحهه  اساتفاده  و ناماهپرسشای و میدانی )های کتابخانهروش ها ازسوری دادهگرد

بخاش  یروساتاهاسااک  در  هاایخانوار پاژوهشایا   سمااری ةجامعاشده اسات. 

دهد کاه از ایا  تشکیل می  استان فار ) شهرستان زری  دشتواق  در ایزدخواست 

 یتصاادف گیاریروش نموناه باه از طریق فرمول کاوکران سرپرست خانوار 959میان 

 t هاایها از سزماونتحلیل دادهوبرای تجزیه شدند. انتخابسماری عاوان نمونة ساده به
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بادی روستاها در چاارچوب ای، فریدم  و رگرسیون چادمتغیره و برای رتههنمونهت 

 مدل پرومتی استفاده شده است.یس  مدیریت ر

در در برابار زلزلاه پاذیری میزان سسایبکه  دادپژوهش نشان  هاییافته نتايج:ها/يافته

از حاد متوسا   محیطای کمتار-قتصادی، اجتماعی، نهاادی و کالهادیبعد ا چهارهر 

و  محیطای-کالهادیابعااد ای به بیشتری  میانگی  رتهه، سزمون فریدم براسا   است.

سزماون رگرسایون  ل ازنتایج حاصاو  نهادی اختصاص یافته است ابعادری  سن به کمت

را بر کااهش ثیر ها در برابر زلزله بیشتری  تأمقاومت ساختمان نماگر که نیز نشان داد

   شت.دا ییروستا هایسسیب پذیری سکونتگاه

از  اشاین اثرهاای باا ماردم کاردنسگااه برعلاوه تواندریس ،می مدیریت گيري:نتيجه

 خساارا  رسااندنحداقلبه و هاای  نوع بحران وقوع از پیشگیری برای زلزله، وقوع

براسا  نتاایج یادشاده، بارای  .شود عمل وارد موردمطالعه در محدودۀ جانی و مالی

 قارار هااگسال مسایر در کاهش سسیب در برابر ریس  زلزله باید به روستاهایی کاه

  شود. ایویژه توجه دارند،

 .ایزدخواست مدیریت ریس ،زلزله،  ذیری،پسسیب :هاواژهکليد

 مقدمه .1

 بای  از را مردم نیست و هست تمام گاه دهاد ومی رخ زیادی طهیعی هایمخاطره هرساله

 در کاه اسات طهیعای ناملایماا  از یکی زلزله . 992 ، ص.1922 ، 2و دیویس کیدی) برندمی

زمارۀ  در ایران .کاد می ایجاد را بزرگی بسیار ی فجا و دهدمیوی ر هیبسیار کوتا زمان مد 

کاه هرسااله تلفاا  طوریهب ؛است زلزله مخاطرۀ برابر در بالا پذیریسسیب سطح با کشورهای

بیشتری   روستایی مااطق افتد. در کشور ماکشور اتفاق می رزه درلطریق زمی  جانی بسیاری از

 تولیادی هایفعالیت روستایی و جوام ، زیرا د؛نشودر برابر سوانح زلزله متحمل میرا  سسیب

 باا مقابلاه در محادود تاوان داشات  نیز و طهیعی محی  با تاگاتاگ ارتهاط دلیلبه سن با مرته 

 جملاه زلزلاه قارارطهیعای ا مخااطرا  معار  در هاابخش دیگر از بیش محیطی، تهدیدا 

                                                
1. Dyke  & Davies 
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ارهاای اساسای راهک اخت و ارائةبه شا های اخیردر دهه . 5 ، ص.1992، 2یودمانی) گیرندمی

عاوان هو هام با های متفاو عاوان چالشی جهانی در مقیا برای مقابله با پدیدۀ زلزله، هم به

 توجاه شادههای جدید مدیریتی همچون مدیریت ریسا  چالشی داخلی در چارچوب روش

ی چاون نگاااه هااایدلیال برخااورداری از ویژگایسات. رویکارد ماادیریت ریسا  زلزلااه باها

های اساسی کاهش های معماری و توجه به مؤلفهحلبر راه ای، کاربرد مهادسی مهتایرشتهیانم

ماوزش عماومی، سفضایی، -های مکانیناشی از سانحة زلزله چون ارتقای سگاهیپذیری سسیب

پاذیری، رویکاردی  ، مشارکت، توانمادی نهادی و ظرفیات تحمال یاا تخفیا دانش، مهار

 ،پریشاان ،)پورطاهری ودشدر برابر ریس  زلزله قلمداد می پذیریبسب برای کاهش سسیماا

  .221 ص. ،2909 ،عسکری فتخاری وا

ه روی گسلی بدلیل قرارگرفت  دشت در استان فار  بهشهرستان زری خواست بخش ایزد

لارزه قارار دارد. ی  ساخت زاگر ، در معر  خطر زمای زمخیز در نواحی لرزه رضاچاهنام 

ر د ژهیاوماطقاه، باه یانساانی هاسکونتگاهدر را  ینهارایز هایبارها اثر یعیطه یبلا  یا وقوع

پاذیرتر یبشرای  کالهدی سسا دلیلههایی که بسکونتگاه ؛گذاشته است یبرجا ییروستا ینواح

ریشاتر  1/5کاه باا  2911ساال  ۀلرز بیشتر روستاهای ای  دهستان در زمی ل،برای مثاهستاد؛ 

بایااد مساک  شهرساتان ) .ندتخریاب شادشاود، محساوب مای ای  ماطقاه ةتری  زلزلبزرگ

 ویاژه در دو دهاة. پیامدهای ناشی از ای  پدیاده باه 2901واحد سمار و اطلاعا   دشت،زری 

ثیر ناامطلوب بار ثهااتی معیشات روساتایی و تاأبه بی  2901 سال لرزه در)سخری  زمی  اخیر

با توجه به پیامادهای  ،ترتیبانجامیده است؛ بدی  اجتماعی مااطق روستایی-ساختار اقتصادی

پاذیری در های مدیریت ریس  در کاهش سسیبنقشی که مؤلفه ،گوناگون زلزله و در برابر سن

 ویاژه در ماااطق روساتایی دارناد، درمتفاو  اقتصادی، کالهدی، اجتماعی و نهاادی، باهابعاد 

عیت بررسای وضا بر، علااوهلایباا بررسای دیادگاه سااکاان محقصد داریام  حاضر پژوهش

سیاا  پاساخ دهایم: ساؤال اساسای ای  به ،پذیری جوام  روستایی در برابر ریس  زلزلهسسیب

هاای روساتایی تأثیرگاذار پاذیری ساکونتگاهکااهش سسایب بر ریس مدیریت ای هشاخص

  ند؟ابوده

                                                
1. Yodmani 
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 تحقيق . پيشينة2

ام  مادیریت ریسا  زلزلاه طرح ج»عاوان  با   در پژوهشی1921) 2 شیاد ، گویال وهاسیا

اهش خطرا  ناشی از سن پرداختاد. نتاایج نشاان داد و ک زلزله به ارزیابی ریس  «برای بمهئی

پذیری ماطقه ی در کاهش میزان سسیبثیر مهمهای اقتصادی تأوساز و مشخصهکه نوع ساخت

ناد مساائل سااریویی تأثیرگذار خواهد بود کاه بتوا ، تشکیلزلزله د و برای کاهش ریس ندار

 .بیای کادلرزه را پیشپیچیدۀ خطرهای زمی 

 مادیریت بهیاة هایراههرد و زلزله ریس  ارزیابی به  1929) 1لیاگ و چاگ-وی ،کو-ون

تحقیق، برای محاسهة کل  نتایجبراسا   .اندپرداخته تایوان در 9هایتچ ماطقة زلزله برای ریس 

ریس  باید طراحی شاود. همچاای ، مادیران  مدیریت ةبهیا ریس  زلزلة سالانه راههرد هزیاة

 ای برای کاترل خطار، بیماه و محادودیت بودجاه پیادا کاااد.های بهیاهریس  باید استراتژی

 ریسا  مادیریت بارای ابتکاارا  بررسی به  1929) 6، یاتب و دهال مان مانی دیکساتزهم

 بازرساان و یادهدسموزش روینی کمهود دادند که نشان هاپرداختاد. سن 5 کاتماندو درۀ در زلزله

 ،لارزهزمای  ایماای بههاود از اطمیاان برای معماران و مهادسان کافی تعداد نهود ها وساختمان

 1لوتماانپاژوهش هاای یافتاه هساتاد. زلزله از طریق ماطقه به رسانیسسیب عوامل تری عمده

 ه استفاده از نقشاةریس  زلزله در اسلوونی نشان داد ک های مدیریتجاهه  در بررسی 1926)

 در طراحی عملیا  زلزله مفید باشد. های گوناگون تواند در دورهای می  لرزهریس

 تمدیری شنق بررسی به پژوهشی در  2909) میشانی و صالحی عیاالی، رومیانی ،ایران در

 دسباامخر نشهرستا ةزاغ نستادهدر  زلزله  مخاطرا اب همقابل یبرا یروستای  جوام در توسعة

هاا و ظرفیات از دیادگاه مسائولان روساتایی، ضاع  در دادنشاان  نتاایج تحقیاقپرداختااد. 

هاا سن تواناایی به کاهش هدرسمد روستاییان ماطق بودنکمته  سن،  های اقتصادی و بهتوانمادی

 میااب سقایااری و ااکاری. شاده اسات ماجار های خودسازی مساک  در زیستگاهبرای مقاوم

                                                
1. Sinha, Goyal & Shinde 

2. Wan-Ko, Wei-Ling & Cheng 

3. Hi-tech 

4. Mani Dixnt , Yatabe & Dahal 

5. Katamando 

6. Lutman 
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پاذیری در ناواحی بر مخااطره و سسایبارزیابی ریس  زلزله مهتایبا هد   پژوهشی  2905)

درصاد از روساتاهای  91حادود  کاه نشاان داد انجام دادناد. نتاایج روستایی شهرستان مرند

ریزی اند که ضرور  برنامهقرار گرفته زیادو  زیادهای دارای ریس  بسیار ر پهاهمطالعه دمورد

باا هاد   تحقیقای  2901) یااری و پریشاان .کادصول مدیریت بحران را مطرح میبر امهتای

ماااطق روساتایی در زلاه  )زل بررسی نقش سماوزش در مادیریت ریسا  مخااطرا  طهیعای

هاای و رساانه هاای سموزشای در مادار برنامه انجام دادند. براسا  نتایج، شهرستان قزوی 

های اولیه، حفظ جاان وساز مساک  مقاوم، کم هایی چون )ساختلفهؤجمعی در ارتهاط با م

کاافی و زلاه ها  در فرایاد مدیریت ریسا  زلحفظ اموال و دارایی و نیز راد خانوادهخود و اف

حوزه و ابعاد  مطالعهاست که در هر  شده بیانگر سنمروری بر مطالعا  انجام. اندمااسب نهوده

در ریسا  زلزلاه مادیریت  ،پژوهش حاضردر . ی از مدیریت ریس  بررسی شده استخاص

که هری  از  گرفته شده استدر نظر و نهادی محیطی کالهدی  ، ، اجتماعیبعد اقتصادی چهار

ها متفاو  است. و اهدا  مدیریتی در سن را دارندهای خاص خود جاههها و ویژگیبعاد ای  ا

عااوان باه چهارگاناهدر ابعااد  بررسای نقاش مادیریت ریسا  های  مطالعه بادر  ،مجموعدر

بخاش ایزدخواسات مااطق روستایی  هایسکونتگاهپذیری راستای کاهش سسیبرویکردی در 

  .شودپرداخته می زری شهرستان 

 قتحقيشناسی . روش3

 مطالعهمنطقة مورد. 1. 3

بخاش  دو و شاامل اسات واق  شاده فار  استان شرقی جاوب در دشتزری  شهرستان

دهد کاه مطالعة حاضر را تشکیل میایزدخواست محدودۀ  بخش است. ایزدخواست و مرکزی

عار   دقیقاة 69درجاه و  11دقیقاة طاول شارقی و  56درجه و  56در محدودۀ جغرافیایی 

زاگر   ایهگسل روی گرفت قرار ران و در شرق فار  واق  شده است.شمالی، در جاوب ای

اسا  شده برهای شااخته. ازجمله گسلکادمی معرفی خیززلزله ایماطقه عاوانهب را ماطقه ای 

سباد با جهات کیلومتری جاوب شرقی حاجیپاجشکستگی است که در  ،شااسیمطالعا  زمی 

 مؤسساة نگااریلرزه مرکازگاذرد )کیلاومتر از جااوب شاهر می 19شرقی و غربی باه طاول 

http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2693-fa.pdf
http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2693-fa.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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نمایش داده شده   2شکل )در مطالعه موقعیت محدودۀ مورد  .2909 تهران، دانشگاه ژئوفیزی 

 است.

 

 
 مطالعهمورد محدودةموقعيت  -1شکل 

 2901 ،های تحقیقمأخذ: یافته

 قي. روش تحق2. 3

دستیابی باه دیادگاه  یاست. برا کاربردی یتماه با تحلیلی-توصیفینوع  ازحاضر  ةمطالع

 یدانیاو م یاز دو روش اساااد ،زدهزلزلاه ماظور ارزیابی مادیریت ریسا  در ماطقاةمردم به

 1912شاامل  یتایجمعة مجموعاپاژوهش  یسمار ةجامع.   استفاده شدمصاحهه و نامه)پرسش

است کاه  نزدی  به گسل یروستاهفت شامل  زدخواستیا ی از ماطقةبخش ،روستایی خانوار

حجام نموناه  .چااهاجدشت و پ و، چاه زبر، ب گلکویه، ده نشور، مزایجان، دره  اند از:عهار 

درصاد  05یا سطح خطای   t ،در ای  فرمول) ورد شدسخانوار بر 999 فرمول کوکرانبراسا  

اما هستاد ،  5/9برابر با  qو   pو است خانوار  1912 که سماری یعای جامعة N، 01/2 با برابر
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خانوار  959ه تعداد نمونه ب  یا ،یریگاندازه یو کاهش خطا جینتا اانیسطح اطم شیافزا برای

نظاران قارار نامة اولیه در اختیار متخصصان و صااحبپرسشیید روایی برای تأ .افتی شیافزا

 ضریب معیار با پژوهش گیریاندازه اصلی هایمقیا  نامه،داده شد. برای تعیی  پایایی پرسش

  . 2 )جدولشدند  تأیید کرونهاخ سلفای
 

 هاآن از هريک براي شدهمحاسبه کرونباخ آلفاي ميزان و نامهپرسش اصلی هايبخش -1 جدول

 2901 های تحقیق،مأخذ: یافته
 ميزان آلفاي کرونباخ هنامهاي اصلی پرسشبخش شماره

 11/9 محیطی پذیری کالهدیمیزان سسیب خصوص در گویانپاسخ دیدگاه 2

 11/9  پذیری اجتماعیمیزان سسیب خصوص در گویانپاسخ دیدگاه 1

 11/9  پذیری اقتصادیمیزان سسیب خصوص در گویاناسخپ دیدگاه 9

 19/9 پذیری نهادیمیزان سسیب خصوص در گویانپاسخ دیدگاه 6

 
 در ماااطقاز زلزلاه  یناشا یریپاذبیسساکااهش  س  دریرماظور تهیی  نقش مدیریت به

  محیطای-و کالهدی ینهادبعد ) اقتصادی، اجتماعی، چهار  ،ن محلیساکااروستایی از دیدگاه 

  .1 )جدول داقدام شنامه مطابق با طی  لیکر  و به تهیه و تدوی  پرسش بررسی شدند

 

 تحقيق هايشاخص -2 جدول

 2901 های تحقیق،مأخذ:  یافته

متغير 

 مستقل
 هاشاخص

متغيير 

 وابسته
 منايع هاشاخص ابعاد 

  زلزله
ت ریس

مدیری
 

 سگاهی از میزان مقاو 

 برابر در هاساختمان

 هایه، میزان فیلمزلزل

 زلزله، افزایش سموزشی

زلزله،  درمورد دانش

 نهادهای با ارتهاط

زلزله، میزان  با مرته 

 هایسشاایی با مهار 

ساخت،  مهادسی

ب
سسی

ی ناشی از زلزله
پذیر

 

 اقتصادی

ها، نهود پوشش بیمة ساختمان

کاهش درسمد روستا، افزایش 

 ،کار یرویکاهش نها، هزیاه

و  یتجار یهافعالیت کاهش

رفت  بی از ی،تولیدا  صاعت

 تیمحدود، مشاغل یبرخ

نرخ  شیافزا، مسک  یهاوام

رفت   یباز ،الا و خدما ک

 یکشاورز یها یزم

فراهانی و  ،عیاالی

، 2909) جعفری

  ، 01 ص.

فراهانی و عاشری 

  و 1 ، ص.2901)

مطالعا  میدانی 

  2901نگارندگان )
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متغير 

 مستقل
 هاشاخص

متغيير 

 وابسته
 منايع هاشاخص ابعاد 

مردم در  مشارکت

های کاهش برنامه

 ریس ، میزان مااب 

نهادها  طر  از مالی

پیشگیری و کاهش برای 

 رومیانی،) حوادث

؛ 01 ، ص.2909

 ص. ،2909 ،اهریپورط

مطالعا  میدانی  ؛211

  2901 نگارندگان،

 اجتماعی

و  یروح ،یجسمان هایسسیب

 یدسترس تیمحدود ،یروان

، هاها خروجیبه ورودی

ی، مراکز سموزش بیتخر

 بیتخرم به توجهی مردبی

خطوط  بیتخر ،مااب  سب

 مخابرا و  برق  یانتقال توز

 مهاجر  ی،نااماتوس  مردم، 

 فقر شیافزا ،مردم ماطقه

مطالعا  میدانی 

 ، 2901نگارندگان )

و همکاران  عیاالی

  و 01 ، ص.2909)

 ،2909جعفری )

   291ص. 

-کالهدی

 محیطی

 یهامااب  سب یسلودگ

 یسلودگ ی،ایزمریز

 تخریب ،ستیز یمح

سوری های جم سیستم

پوشش  بیتخر ،فاضلاب

 ی،ستیو تاوع ز یاهیگ

ی، اهیها و سفا  گیماریب

و  وفانت ،در ماطقه یخشکسال

 یبااها بیتخر ،گردوخاک

 ل،یس ،یسوزستش ی،خیتار

  یزم یختگیگس

، عیاالی و  رومیانی

، 2909) صالحی

  و مطالعا  01 ص.

میدانی نگارندگان 

(2901  

 

 هادین

نداشت  مدیریت استقرار

در  نداشت کیفیت ،اضطراری

وسازها، نهود نظار  ساخت

 ازها، نهودسوبر ساخت

ماهاگی بی  شورا و دهیار ه

ل تعامدر ارائة خدما ، نهود 

بی  نهادهای دولتی و محلی، 

ی از نقش نهادها در رضایتنا

وساز، نهود دسترسی ساخت

 رسانبه نهادهای امداد

 ،2909جعفری )

 ، 291ص. 

و  پورطاهری

پریشان، افتخاری، 

، 2909)عسکری

 ، 211، 221 .ص

مطالعا  میدانی 

  2901نگارندگان )
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 tهاای ) سزمون توصایفی و اساتاهاطی مانااد های سماراز روش هاتحلیل دادهوتجزیه برای 

وستاها از ر یباد، برای رتهه یهمچا .شد استفاده متغیره ای، فریدم  و رگرسیون چادنمونهت 

هاایی اسات کاه از میاان بادی برای مجموعة متااهی از گزیاه)ی  تکای  رتهه یروش پرومت

 رهاا از روشیمتغ یباادو بارای وزن بادی و انتخاب شاوند عیارهای غالهاً متااقض باید رتههم

 .استفاده شد  AHP) یمراتهسلسله

 تحقيق مبانی نظري .5

 ی  بزرگیدهد و فجایم ه در مد  زمان کوتاه رویاست ک یعیاز مخاطرا  طه یکیزلزله 

م های مرته  با مخاطرا  و سوانح، پاارادایبیشتر پژوهش ،ای اخیرهدر سال. را به همراه دارد

بار مهتای س یرمدیریت  یعای تربه ی  مدل جام « کاهش تلفا  و خسار »خود را از مدل 

. رویکرد معیشت پایادار اندی تغییر دادهاجتماع های اجتماعی و رویکردهای حل مسئلةسیستم

کااهش خساارا ، باه توانمادساازی جای تدکید صر  بار ها، بهاوان یکی از ای  پارادایمعبه

نااگوار رویادادهای  ه به تحمل و بازگشت از اثرهاایجوام  محلی با هد  ایجاد جوامعی ک

؛ 59ص. ، 1929 ،2 تسو و سیکو، اوکادا، یوکوماادریبه) کادهستاد، توجه میقادر سمیز مخاطره

کارگیری اقاداما  هباا با  . مادیریت خطار ساانحه بایاد11، ص. 1922 ،1اسکپ و یونیسدر

عاوان بخشای از اساتراتژی هب پذیریبه کاهش عااصر متعدد سسیب ساختاری،ساختاری و غیر

،   باوک)تاوبی فایده به اقداما  راههردی توجاه کااد-یکپارچة توسعة پایدار، از طریق هزیاه

باالقوه و  یهااتیس  تاکاون قابلیت ریرید توجه داشت که علم مدیبا  1991 ،9 رو  و دیچ

  یاز ملزوماا  پارداخت  باه چاا ،واقا اه ارائه کرده اسات و دری  زمیرا در ا یبالفعل فراوان

ت یریهد  مد . 69 ص. ،2006، ایالا  متحده )دپارتمان حوادثرود یبه شمار م یموضوعات

خطارا   درباارۀل  اطلاعا  یتحلوهیتجزو  یباد، دستهیسور)جم  یابیارزتوان یم س  رایر

جاد تعادل در تاوان یو ا یبازساز یاز براینر مااب  موردثؤم یدهو سازمان یزیراظور برنامهمبه

                                                
1. Bhandari, Okada, Yokomatsu & Ikeo 

2. Escap & Unisdr 

3.Taubenböck, Roth & Dech  
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ت یریهاد  ماد . 6 ص. ،1926، 2)پارکر ا شهر پس از وقوع سانحه دانستیسازمان  یاتیعمل

کاهش  یبرا یجاد بستریو ا یص، طراحاخطور س  زلزله بهیت ریریو مد معاطور س  بهیر

شادن اهادا  یزلزلاه اسات. عملا یها در برابار خطرهااییو محافظت از دارا یتلفا  انسان

ان اکر اسات کاه براساا  یمااسب است. شا یس  زلزله مستلزم داشت  چارچوبیت ریریمد

  یها و افراد متخصص در انهادها، سازمان س ،یت ریریمورد مدشده دررم و مراحل اکیمفاه

از  یکای 1 و فیضایان اساچالچر اناد.  مراحل را باه کاار گرفتاهیا یمتفاوت یهابه سه اه یزم

باه  یابیدسات یماد باراکارس یا  برناماهیس  زلزله را تدویت ریریچارچوب مد یهامشخصه

ماااب ، ااة یبه ییص فضای)تخص از زلزله قهل متفاو  یهاتیس  در موقعیکاهش ر یابزارها

 یسااززبا سا  ویکااهش ر یفضا بارا اةیص بهیق دانش، تخصیو ارتقا از طر یتوانمادساز

، دانش و تعامال، یت سگاهیو امداد، تقو ی)کم  اضطرار زلزله  یح احتمالا  زلزله  یبرمهاا

 یاتیااعمل یسااازز)باو بعااد از زلزلااه  تعاماال و مهااار   یب، ارتقااایکاتاارل و کاااهش سساا

 و یدساازا، مشاارکت، اعتمااد، توانمییگو، پاسخیروزرسان  و بهیشرا یابیها، ارزساختریز

ااد یدر فرا یدانااد کاه بادون سن مشاکلا  متعادد یما  یساززبا یمااب  برا اةیص بهیتخص

  یتاراز مهام یکای . 1 ص. ،1991 ان،)اساچالچر و فیضای دیاسیس  به وجود میت ریریمد

، چاارچوب ییس  زلزله در ماااطق روساتایت ریریمورد مدشده درکارگرفتهبه یهاچارچوب

و  ییسا  مخااطرا  روساتایت ریریماد سازمان ملل متحد است که در سن ارتهاطِ یشاهادیپ

  چاارچوب یاا . در 21 ص. ،1995، 9دریسایس/وانیا) دار مشاخص شاده اساتیپا توسعة

س  یدر برابر ر یریپذبیسسکاهش  به ،ییدار روستایپا بر توجه به ابعاد گوناگون توسعةعلاوه

پژوهش در س  زلزله، یت ریریکرد مدیبا توجه به رو ،اسا  یبرا ؛است زلزله نیز توجه شده

جواما  زلزلاه در  از یناشا یریذپبیسا  در کااهش سسایت ریرینقش مد یابیبه ارزحاضر 

  یاا زیااد یریپاذبیسسا دلیل، باه  دشاتیازدخواسات از شهرساتان زریبخاش ا ییروستا

 است.   ارائه شده1)ق در شکل یتحق یاست. مدل مفهوم شده پرداختهها سکونتگاه
 

                                                
1. Parker 

2. Schalcher & Faizian 

3. UN/ISDR 



 55...                                یپذیری نواحنقش مدیریت ریس  زلزله در کاهش سسیبسال هفدهم                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 قيتحق یمدل مفهوم -2شکل 

 2901 های تحقیق،مأخذ:  یافته

  ي تحقيقهايافته .6

 هاي توصيفیويژگی. 1. 6

گویاان ایا  پاژوهش  در جمعیت پاسخپژوهش ) های جامعة نمونةسمار مربوط به ویژگی

درصد و از لحاظ س  نیز گاروه  1/56 مردان با با توجه به نتایج، سورده شده است.  9)جدول 

 اجتماعی

 یسلاااودگ سب،ماااااب   یسلاااودگ

سیسااتم  تخریااب ،سااتیز یمحاا

 بیااتخر ،سوری فاضاالابجماا 

ها و سفاا  یماریب ی،اهیپوشش گ

و  فاااانتو ی،خشکساااالی، اهیاااگ

 یبااهاااا بیاااتخر ،گردوخااااک

 ل،یساا ،یسااوزستااش ی،خیتااار

  یزم یختگیگس

 پذيريمنظور کاهش آسيبديريت ريسک زلزله بهم

 

ها، کاهش درسمد، یمة ساختمانب

 یرویاکاهش نها، افزایش هزیاه

 یتجار یهافعالیت کاهش ،کار

 یرفات  برخااباای از ی،و صااعت

 یهاااوام تیمحاادود، مشاااغل

ناارخ کالااا و  شیافاازا، مسااک 

  ی  زماارفاات یباااز ،خاادما 

 یکشاورز

 و یروحا ،یجسامان هایسسیب

باه  یدسترسا تیمحدودی، روان

 بیتخر، هاخروجی و هاورودی

توجهی مردم ی، بیسموزش مراکز

 بیاتخر، ماااب  سب بیاتخربه 

و  باارق انتقااالتوزیاا  ط خطااو

ناامای در  ،توس  مردم مخابرا 

 شیافازا ماردم، جر ماطقه، مها

 فقر

 

 

مااااادیریت  نداشااااات استقرار

کیفیااات در  ، نهاااوداضاااطراری

 نهودنظار ،  نهودوسازها، ساخت

 نهودهماهاگی بی  شورا و دهیار، 

و  یدولتاا ینهادهااا  یتعاماال باا

از نقاش نهادهاا  یتیضانار ،یمحل

 یدسترسانهاود وسااز، در ساخت

 رساندامدا ایبه نهاده

 کاهش ریس 

 -کالهدی نهادی

 محیطی

 اقتصادی

 زلزله هاي روستايی در برابرپذيري سکونتگاهآسيب
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از لحااظ یاان بودناد. گو  بیشاتری  تعاداد پاساخ2/55)سال با درصد زیااد  69-92 سای بی 

 .انددادهپلم تشکیل افراد داری دی درصد  2/99) را گویانبیشتری  پاسخ ،تحصیلا 
 

 هاي آماري جامعة نمونة تحقيقويژگی -3 جدول

 2901 های تحقیق،خذ:یافتهمأ

 جنسيت

 درصد از کل تعداد نمونه هاي جمعيتی جامعةويژگی

 1/56 209 مرد

 9/65 219 زن

 سن

19-99 6 2/2 

92-69 209 2/55 

62-59 211 9/91 

52-19 11 6/1 

 تحصيلات

 1/21 15 ابتدایی

 2/99 221 دیپلم

 2/25 59 کاردانی

 6/19 11 کارشااسی

 1/0 96 و بالاتر ارشدکارشااسی
 

 سک زلزلهيدر برابر ر يیپذيري جوامع روستاوضعيت آسيب .2 .6

یا  از س  زلزله، به تفکی  هریدر برابر ر ییپذیری جوام  روستابررسی وضعیت سسیب

میاانگی   داد کاه نشاان t سزماون اساا  نتاایجبر ،یو نهاد ی، کالهدابعاد اقتصادی، اجتماعی

کمتار  اسات؛ بااابرای ،  95/9ر حد متوسا  و ساطح معاااداری از شده کمتر از مقدامحاسهه

ان میاز  .6 )جادولشاود اسات و تأییاد میدر برابر زلزله معااادار نمونه  پذیری جامعةسسیب

 ، 5تاا  2ها ) لفاهؤم میاانگی طیفای  ةاماموارد با احتساب د ةتفاو  معااداری میانگی  در هم

 تحلیال ، یبااابرا؛ شده اسات ارزیابی 9 عدد یعای، مطلوب شرای  از یشترابعاد ب یتمام برای

 یجاساا  نتاابر یو نهااد محیطی-کالهدی اقتصادی، ی،اجتماع ابعادحاصل از  عددی میانگی 

 ابعااد وبیشاتری   10/1میازان باا  محیطای-کالهدی ابعاد که کادبیان می  6) جدول درسزمون 
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نشاان از زلزلاه  ییجواما  روساتا یریپذبیسسدر کاهش را  اثر کمتری  01/2 میزان با نهادی

  .دهادیم
 اينمونهتک t آزمون نتايج -5 جدول

 2901تحقیق، هاییافته: ماخذ
 3مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 

 tآماره آزمون  ميانگين مولفه ها
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 56فاصله اطمينان 

 بالاتر پايين تر

 -/1921 -/9101 -/99512 999/9 960 -212/1 1069/1 اقتصادی

 -/6109 -/1115 -/55909 999/9 960 -212/25 6602/1 اجتماعی

 -/2101 -/1112 -/19901 999 960 -551/5 1009/1 محیطی کالهدی

 -/0151 -9011/2 -99199/2 999/9 960 -099/99 0169/2 نهادی

 

، اقتصاادی و اجتمااعی نهادی، ابعاد  بی  میانگی  5سزمون فریدم  )جدول  نتایجبراسا  

تفاو  معااداری وجود دارد. در ای  بی  بیشتری   92/9خانوارهای نمونه در سطح سلفا  کالهدی

 . اختصاص یافته استنهادی  ابعادبه کمتری  سن  و کالهدیای به ابعاد میانگی  رتهه
 

 فريدمن آزمون آمارة براساس نمونه روستاهاي ايرتبه ميانگين تفاوت معناداري -6 جدول

 2901تحقیق، هاییافته: خذمأ

 اي فريدمنميانگين رتبه ميانگين عددي تعداد هالفهؤم

 12/1 192/1 959 اقتصادی

 15/1 615/1 959 اجتماعی

 29/9 151/1 959 محیطی-کالهدی

 19/2 012/2 959 نهادی

 066/220 کای دو

 9 سزادی ةدرج

 999/9 سطح معااداری
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 از زلزله يیپذيري جوامع روستاهاي مديريت ريسک بر کاهش آسيبثير شاخص. تأ3. 6

پاذیری هاای مادیریت ریسا  در کااهش سسایبشاخص تحلیل نقش و بررسی اظورمهب

کال مادل  معاااداری ابتادا رگرسایون درد. اساتفاده شا رسایونرگ تحلیل از ییجوام  روستا

انجاام  ANOVA)) واریانس تحلیل جدول توس  کار ی ا شود کهمی قرارسزمون  یونرگرس

کم   باکار  و ای  شودمی یمستقل بررس متغیرهای یبت  ضرات  یمعاادار، شود. سپسیم

هاای هساتگی بای  شااخصمیازان هم ، 1براساا  جادول ). یاردگمی انجام ضرایب جدول

د است که همهستگی مساتقیم و قاوی باه رصد 10پذیری برابر با موردمطالعه با کاهش سسیب

  .سیدشمار می
 

 يیپذيري جوامع روستار کاهش آسيبگذار بثيرتحليل رگرسيون عوامل تأ -5 جدول

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ
 استاندارد خطاي تخمين شدهصحيحت تعيين ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگی ضريب

10/9 61/9 690/9 116/9 

 

بای  متغیرهاای مساتقل و خطای  ماظور بررسی وجود رابطاةیانس رگرسیون بهتحلیل وار

کمتار درصاد  5از  معاااداری ،شاودی  مشاهده م1) که در جدولطور. همانوابسته انجام شد

هاای مساتقل رابطاة خطای باا متغیار کی از متغیرکم یتوان گفت که دستاست ؛ باابرای  می

 .وابسته دارد
 

 پذيرياي مديريت ريسک و آسيبهشاخصخطی بين  ةرابط رگرسيون تحليل -7جدول 

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ
 معناداري سطح مقدار F مربعات ميانگين آزادي درجة مربعات مجموع مدل

 /999 111/11 115/29 1 220/51 رگرسیون

   251/9 969 125/51 ماندهباقی

    959 996/226 مجموع
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خطای معیار ضرایب رایب رگرسیون، مقدارثابت، به ترتیب ض، B  در ستون 1جدول ) در

تار چه قدر مطلق بازرگارائه شده است. در مقدار بتا هر شده )مقدار استاندارد بتاو  Bستون 

. در ایاجاا ساتون ضارایب اساتتر متغیار وابساته و متغیار مساتقل قویرابطة  نشانگر ،باشد

بیشتری  اثار و  محیطی-وضعیت کالهدی مطالعهد ورة مدهد که در ماطقشده نشان میرداستاندا

 و t ۀ. سمااردارناد هپاذیری روساتاها از زلزلابار میازان ریسا  را کمتری  اثر وضعیت نهادی

 ده است.با عدد صفر ارائه ش Bی  از ضرایب ستون سزمون فر  تساوی هر برایمعااداری 
 

 تحقيقهاي ضرايب مدل رگرسيونی متغيرهاي مستقل آماره -8 جدول

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ

 مدل
 ضرايب غيراستاندارد

ضرايب 

 مقدار T شدهاستاندارد
سطح 

 معناداري

B بتا خطاي استاندارد 

 999/9 -199/6  960/9 -160/2 مقدار ثابت

 999/9 195/5 995/9 919/9 619/9 هامقاو  ساختمانسگاهی از 

 992/9 159/6 160/9 251/9 111/9 افزایش دانش زلزله

 999/9 120/6 199/9 290/9 519/9 های مهادسی مهار سشاایی با 

 999/9 122/6 190/9 261/9 111/9 مااب  مالی از طر  نهادها

 992/9 121/6 119/9 292/9 619/9 مشارکت مردم

 999/9 991/6 199/9 921/9 919/9 زلزله سموزشی هایفیلم

 999/9 156/6 211/9 991/9 922/9 زلزله مرته  با ارتهاط با نهاد

 

خطای معیار ضرایب ثابت،  ترتیب ضرایب رگرسیون، مقدار، بهBدر ستون   1در جدول )

تر چه قدر مطلق سن بزرگارائه شده است. در مقدار بتا هر شده )مقدار استاندارد بتا و Bستون 

ایاجاا ساتون ضارایب  دهاد. دروابسته و متغیر مستقل را نشان مایتر متغیر ، رابطة قویدباش

 ها در برابر زلزلاهر مقاومت ساختمانیمتغ دهد که در ماطقة موردمطالعهاستانداردشده نشان می

رای معااداری ب و tسمارۀ  دارد. های روستاییسکونتگاهذیری پبیشتری  تأثیر را بر کاهش سسیب

سزمون معااداری ا عدد صفر ارائه شده است. ب  Bی  از ضرایب ستونون فر  تساوی هرسزم

 ،بااابرای تر اسات؛ درصد کوچ  5رسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر از تساوی ضرایب رگ
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هاای شاود و تماام متغیرو مقدار ثابت با مقدار صفر رد مایفر  تساوی ضرایب رگرسیون 

 گذارند.پذیری  تأثیر میبمستقل بر متغیر وابسته )سسی

 مديريت ريسک  چارچوب در مطالعهمورد هايشاخص به لحاظ روستاها يبندتبهر .5. 6

 یاصل یاهازشاخص  یاوزان هر  AHP) یمراتهل سلسلهیاد تحلیبا استفاده از روش فرا

مادیریت حاوزۀ  دانشاگاهی متخصصانا طهق نظر هشاخص ةسیمقا   روش،یدر ا د.  شییتع

مرباوط باه  یهاگام یو پس از ط اد مسک  صور  گرفتیباکارشااسان  نیز و ن و زلزلهبحرا

 ،سمادهدساتباه یهاابراساا  وزن دست سمد.، وزن هر شاخص بهیمراتهاد سلسلهیروش فرا

ت و شااخص ی  اهمیشتریب 90/9با وزن  ها در برابر زلزلهمقاو  ساختماناز  یسگاهشاخص 

زان او  0ت را دارناد. در جادول )ی  اهمیکمتر 99/9با وزن  ا زلزلهارتهاط با نهادهای مرته  ب

 اکر شده است. شدهمطالعه یهاشاخص
 

 مطالعهمورد يهاشاخص يبندوزن -5جدول 

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ

طح
س

ند
ب

 ي
اها

ست
رو

 
ص

اخ
 ش

اظ
لح

به 
 يها

يريمد
يت ر

ک
س

 

 وزن شاخص

 91/9 افزایش دانش زلزله 

 90/9 ها در برابر زلزله  ساختمانمقاواز  یسگاه

 91/9 های مهادسی ساختمهار با  ییسشاا

 91/9 س یکاهش ر در برنامة مشارکت مردم

 95/9 مااب  مالی از طر  نهادها

 96/9 زلزله سموزشی هایفیلمزان یم

 99/9 ارتهاط با نهادهای مرته  با زلزله

 

 ه از مدل پرومتهوستاها با استفادبندي ررتبه .1. 5. 6

در  بادی شدند.ا با استفاده از روش پرومتی رتههوستای یادشده، هفت رهبراسا  شاخص

هاا جریاان سن ه و از طریاق محاساهةبادی مثهت و مافی محاسهه شاد  جریان رتهه29جدول )

ای هشااخص از برخاورداری باه لحااظشهرستان  هر ، رتهةنهایتو درخالص به دست سمده 

   تعیی  شده است.مدیریت ریس
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 مطالعههاي موردهاي مثبت و منفی در شهرستانجريان رتبه -11جدول 

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ
 روستا رديف

  

 201/9 119/9 شوررهد 2

 992/9 111/9 مزایجان 1

 991/9 169/9 شتادب 9

 109/9 111/9 گلکویه 6

 110/9 119/9 دهاو 5

 955/9 112/9 چاهپاج 1

 151/9 190/9 زبراهچ 1

 

 () اساس جريان خالصبندي نهايی روستاها بررتبه -11جدول 

 2901تحقیق،  هاییافته: خذمأ
 رتبه (جريان خالص) روستا

 2 511/9 شوررهد

 1 562/9 اوهد

 9 659/9 زبراهچ

 6 911/9 گلکویه

 5 991/9 جانیمزا

 1 996/9 دشتبا  

 1 111/9 چاهپاج

  

ت یریماد یهاااز نظار شااخصمطالعاه مورد یهاروساتا یینهاا یها  رتهه22)جدول  در

کاه ملاحظاه گونههمان .نشان داده شده است  ) یبادان خالص رتههیس ، با توجه به جریر

را    رتهاهیسخار ،دولجا یاه در انتهاچپاج یو روستارا  اول رتهة شوررهد یروستا ،شودیم

 .اندکسب کرده
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  گيرينتيجه. 5

پذیری جوام  مدیریت ریس  زلزله در کاهش سسیب بررسی نقشپژوهش حاضر با هد  

پذیری جوام  یج حاصل از بررسی وضعیت سسیب. نتادشت انجام شدشهرستان زری  ییروستا

شده کمتر سههنشان داد که میانگی  محااسا  سزمون فریدم  روستایی در برابر ریس  زلزله، بر

 پذیری جامعةکمتر است؛ باابرای ، سسیب 95/9از ر حد متوس  است و سطح معااداری از مقدا

تاری   . نتایج حاصل از بررسای مهام6 )جدول است شدهییده در برابر زلزله معاادار و تأنمون

داد  نشاانبراسا  سزمون فریدم   ،ای روستایی در برابر زلزلههپذیری سکونتگاهعوامل سسیب

محیطای -یو کالهاد ی، اجتمااعی، نهااداقتصاادیپاذیری متغیرهاای سسایببی  میاانگی  که 

بیشتری  میانگی   ،بی وجود دارد. درای  تفاو  معااداری 92/9 نمونه در سطح سلفا روستاهای

افات. یاختصااص  یمتغیر نهادکمتری  سن به و محیطی -یپذیری کالهدمتغیر سسیب ای بهرتهه

پاذیری از روش رگرسایون های مدیریت ریس  بر کااهش سسایبثیر شاخصتأ برای بررسی

زله ها در برابر زلر مقاومت ساختمانیمطالعه، متغکه در ماطقة مورد د. نتایج نشان داداستفاده ش

 یمشابه نتایج به نیز  2909) همکاران و رومیانی پذیری دارد.بیشتری  تأثیر را بر کاهش سسیب

 و اثر بیشتری  16/9 میزان با محیطی-الهدیک ابعادها، اسا  نتایج پژوهش سن. براندیافته دست

 مااطقزلزله در  در برابر روستاها پذیریسسیب کاهش اثر در کمتری  11/1 میزان با نهادی ابعاد

  نیاز در 2905) میااب سقایاری و ااکاری .داشتاد  سبادخرم شهرستان زاغه، دهستان) روستایی

بودن درمعر  خطر ، یعایشاخص ریس به  وارزیابی ریس  زلزله پرداختاد به  همی  زمیاه

 .کردندتوجه  ی باهم،پذیرو سسیب

سات. ا س  زلزلاه همساویکاهش ر اةیدر زم  1926ج ای  پژوهش با مطالعة لوتمان )ینتا

باا اه، با پژوهش حاضر مشاابهت داشات؛ ی  زمیدر ا  1921) همکارانها و  یس ج مطالعةینتا

در ای   اشتاد.ماطقه د یریپذبیزان سسیکاهش م بر تریر مهمیثتأ یفاو  که ابعاد اقتصاد  تیا

 در موردمطالعاه یهااشااخص به لحاظ دشتبادی روستاهای شهرستان زری به رتههمطالعه، 

شور در برتری  شایوۀ رهکه روستای دمدیریت ریس  پرداخته شد. نتایج نشان داد  چارچوب

تری  رتهه در سخری  مرتهاة جادول قارار چاه با کسب پایی و روستای پاجمدیریتی قرار دارد 

 گرفت.
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های کاهش سسیب در برابر ریس  زلزله در چارچوب شاخص برای یادشده، نتایج براسا 

 :شودمدیریت ریس  پیشاهادهای زیر ارائه می

 ی فاای هااسماوزش) قهل از زلزلاه توانمادکردن مردم و مدیران محلی در امور گوناگون

 ؛مرته  با مدیریت ریس  زلزله 

 ؛پذیر با استفاده از توانمادی مدیران محلیهای سسیبسازی ساختمانمقاوم  

 های دانش بومی یتیژه سگاهی از زمان وقوع زلزله با استفاده از ظرفوها بهارتقای سگاهی

 ؛و نوی 

 ؛  زلزلهحی براسا  تخصص ساکاان در امور گوناگوندهی مشارکت مردم سازمان 

 استفاده از تسهیلا  ماالی  ها بارسورد و پرداخت خسار  زلزله و بازسازی مقاوم خانهب

 های دولتی و مردمیسازمان

 های نهادی مرته  با مدیریت ریس  زلزلهنهادسازی و تقویت شهکه. 

 کتابنامه

پذیری خاطره و سسیببر مارزیابی ریس  زلزله مهتای . 2905سقایاری هیر، م.، و ااکری میاب، ک. ). 2

 ریازی،جغرافیا و برنامه ةنشری . موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند ةمطالع)در نواحی روستایی 

19(51 ، 2-19.  
تخریب مساک   کامل از وضعیت گزارش . 2901دشت. )بایاد مسک  انقلاب اسلامی شهرستان زری . 1

 .روستایی در اثر زلزله

 . سااجش و ارزیاابی 2909الدی  افتخاری، ع.، و عسگری، ع. ). پورطاهری، م.، و پریشان، م.، رک 9

 .259-225 ، 2)1های روستایی، پژوهشهای مهاایی مدیریت ریس  زلزله. مؤلفه
اجتماعی در کاهش اثرا   ةارزیابی نقش سرمای . 2909ی، ن. ). عیاالی، ج.، و فراهانی، ح.، و جعفر6

 ،تحقیقا  کاربردی علوم جغرافیایی ةنشری .هرستان خدابادهش-دهستان سجاسرود زلزله در ةسانح

26(91 ، 225-09.  
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