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 چکیده

 ا هز هقدهساو ههاها جهت توهعه شنااتت سانا و م سلنت او رمهن ا ا م هره ه ره تار اط سابرا  آهط   

پایدهر رمهن ایا ههنتا هسآمزن اوه ا رمهن ایا جهت ده یا ا  ه توهعه پایدهر رمه ایا  ا سلت او م سوها  

ط کا ش هثآهو هی  رتدهد ا  آه.  اشد اشنادا یتا هز هی  سلت او  ساارآهو رییعا ساسا رمرم ه انیارط 

هق صنننادط  تا   مرطشننندن ههنننتا  دپ هی  پرم ش  آرهنننا روهسو س ثآ  آ سبآح تنا   مرطرمیتآد 

رمه ایا د ا ا  هی اتور در شهآه ا  دمرمد  ودا هی  پرم ش هز اوع کار آدط م  آهط هاجام   اطهنتوا اان

تااوهر  5131ات ه هه یادن شدا جاسعه  سارط  پآهلااسه سحرق ه کارگیآط هتح ی ا  ا  -   هز رمش توصنییا

 318درصد   11/1هز رمه ا اط در سعآض زلزله د ا ا  هی اتور  ود که  ا هه یادن هز فآسول کوکآه   ا تباط

هز س اصننصننی  م پایایا     ا  هز اظآتوه اااسه پس راوه   جم امواه ها اا  شنندا رمهیا پآهننشتااوهر  ه

  اط زسو م تح یو هر اراو هز  هرزیا ا شدا  آهط تجزیه 151/1 ا سردهرمایاخ هرزیا ا هه یادن هز رمش  لیاط کآ

t  رمه ایا   اطهتوا اانا ایج پرم ش گویاط    ههت که  .شدم تح یو راس ا هک لافا هه یادن هطامواهتک

 ا اط م رمه تا   مر م رمه اط ک ااااه تا   مرادد ا ا  در  عد هق صادط  ا سیااای  ازدیک  ه هه تا  دط 

 تا   مر ریه رمهنن ا ا تا  دط  دراهایتکم  م  تا   مرطدهرهط    ادجها هزاا  رالم   اد  لیا   الا  رزیز  اد م 

ل  ا هق صادط م هش غا  اطزسیاهکه راسو  د داسا  مچای  ا ایج  اصو هز تح یو راس ا هک لافا الا   اشاداس

در سدط م تاهی اتا  ا   اطظآفیتچهار شاتص )هش غال   زیاه م در سد  هآسایه هق صادط  تاارو( م راسو 

هز ساا    ااتا   توهاایا  ازگلت  ه شآهیط شغ ا م  سادط هآنهه شاتص )ظآفیت م توهاایا جیآه  تاارو  

 .شد هق صادط شاات ه طتا   مردر سدط سااهب(  ه راوه  روهسو س ثآ  آ 

   د ا ا  هی اتورتا   مرط  اطشاتص  تا   مرطتوهعه پایدهر رمه ایا  ساارآهو رییعا   :هادواژهیکل
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 مقدمه -1

ااا ا  ه تاریخ زیات  آ رمط کآن زسی   اکا هز    ههت که  لآ  موهرن در سعآض هاوهع   ایاط رییعا  ودن 

  هیو  زلزله مااا که در  اهالاتلنکههنتا  النا هز هی    ایا سآ وب  ه روهسو م اوهناااو هق یما ههنت  ساااد 

(ا هثآهو ااشا هز   ایاط 5311 ما پور م  متاره   )صا هادگذهش هسا  ف رخ دهدن م هثآهو سه تا  آ جاط   اطزسا 

 انیار میآهااآ  اشدا هوها  رییعا سوهاعا ههاها در پیش رمط ده یا ا  ه  توهاداسزلزله  آ جوهس    ه میرنرییعا 

آ  ه  اط کا ش تبتوهعه پایدهر جوهس  هااااا ههتا زیآه ساارآهو رییعا هی  ظآفیت ره دهراد که در ایود هیا م

 .(Davis and Izadkhab, 2006کاادن  آهط هج ماراو  لآط م اوه ا رمه ایا تیدیو شواد )ها   ولااک م میآه هو

هج مارا   اطیتتصوصکه ره به تاااتااا  ا هق یم  رییعت  هق صاد م   اشداسزیا ا   اطهتوا اان هزجم هرمه ا 

 -در هغ ب سوهرد تأثیآهو ساآ ا  آ تماسا مجون کارکآدط زلزله  ه میرنمقوع   ایاط رییعا  .((Ainuddin, 2012دهرد 

ط هی  همههب اا رمه ا ایا  ه ا  آ جاط دهش ه م چهرمه ایا هزجم ه کارکآد هق صادط     اطهتوا اانهات ارط 

ستاااو هرمز اط تو  قیو هز   ایا  ازگآدادا هی    ایا  ا تاآیب ساا   در سدط م توهااد  ه  نایاط رییعا  آگز اما

هازدا رمه ایا ه است هاکاا  ره  ه تبآ هادهت ه م ت یاو هاایاا ره  آ هاکاا     مهرد سا  اطهتوا اانزیان ا 

هط  آ جوهس   لآط  اط هی  ساارق ره اا ود هات ه م روهرض هق صادط م هج مارا پآدهساهم زیآهاتت  اهات ما 

ساااد ه یاط تدساو ضنآمرط  شآمع   ایا آااسهلذه  آهط ر ایا هز هی  سلنت او  .(Dater,2013)اماید تحمیو سا

لا    اطهفاجعهرماد  هاازط م هفزهیش سیزه  سرامست سداظآ قآهر گیآدا توهاایا یک جاسعه  آهط تآسیم تود هز چای  

ا هز شآهیط سااهب زادگ رمهن ایا  نا قا  ینت زیانت م  آتوردهرط  اطهتوا اان   ههتا  پذیآطهاعباپد ادن 

ایا هج ماراو رمه  پذیآط هیب هز اجاکهساجآ  ه هیجاد هسید  هآزادگا م الاب در  ی  هناکاا     گآددا  توهاداس

در فضا ایا ههنت کنه سندهم تحت تأثیآ تهدیدهو ااشا هز   ه میرنتوهننعه هی  هج ماراو  ط اتیسحدمدیتا هز 

که  اید ره یآدط  د داسالا   پذیآط هیب(ا ت اش  آهط کا ش 5316کآط  ساارآهو قآهر دهرانننند )میانا م شا

 هطزلهزلهج مارا رمز قآهر گیآد  ا مقوع   اطهیاهتهرزشماد  آهط کا ش هثآهو ساآ  ااشا هز   ایا در ده ور کار 

 د  سآدم   هیب  زتما یا کل ه ش اهات ما : فآمریا   هف دساساآ  در یک جاسعه  وهدثا هز هی  دهت هتیاق 

ترویت تا   مرط جوهس  م هاکاا   آهط  .(Johnston & Paten,2001)م س وقف شد  هق صاد   اآهاتتیزدید  

 تا   مرااشا هز   ایا هسآط  ایارط سهم م ضآمرط ههت  زیآه جوهس   ط اشوکم  مچای    اچالشهنازگارط  ا 

یا م  ا قدرو م توهاایا  ه آ در  آه آ  وهدث جاا  اشاداسا دهرهط ظآفیت زیادط جهت  هیودط در  آه آ   ایاط رییع

سرامست یک جاسعه در سرا و  ثار سایا زلزله م توهاایا  تا   مرط .(Madrigano, 2017) شنننواداس یادن ظا آ 

انت  الا قا  ینت زی  ه دلیورمهن ایا   اطهتوا اان مردا   ه مجودجاسعه در  آه آ  ثارط ههت که زلزله  عد هز مقوع 

ساجآ  ه هیجاد هسید  هآزادگا م الاب در  ی  هناکاا  تود شواد م  توهاداسم  آتوردهرط هز شآهیط سااهب زادگا 

  مرط تا ساجنآ  نه هفنزهیش  توهاداسکه الا  د اندن شآهیط هازگار ههنت    اهتوا اانکم در هی   پذیآط هیب
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در  رن ه میتوهنعه هی  هج ماراو   اطسحدمدیتهج ماراو رمه ایا یتا هز  یآطپذ هیب هز اجاکهرمه ایا گآددا 

 هج ماراو رمه ایا رمیتنآدط تا   مرطتهدیدهو ااشا هز   ایا قآهر دهراند   تحت تأثیآفضا ایا ههنت کنه سندهم 

  اشداسدگا در سحیط ط زا آهط ده یا ا  ه توهنعه م  هیود شآهیط زیا ا هاکاا  م  هینود کیینا شنآهی کاادنتاهیو

رمهنن ایا در  آه ننآ  تا   مرط نا توهنعه سیهنوم  2111(ا  نیجم  م  متناره  در هنال 5316)میاا م شاکآط  

مط  .(Reinhorn,2015)رمهنن ایا  ننودن ههننت  تا   مرط حنننآه  هزجم ننه پیلننااسا  توهننعه سیهننوسا 

ارا هج من تا   مرطهکولنوژیتا م  تا   مرطهق صادط   تا   مرطه مجنه رمهن ایا ره سلن مو  نآ هن تا   مرط

 ه  Resiliط لاتی   ه سیهوم  ازگلت  ه گذش ه م هز ریله تا   مرطمهژن  .(Masys,2015)م فآ ااا دهاا ه ههت 

تا  "هط تحت راوه  توهط  ولیاگ در سراله 5113 اشند  هی  سیهوم هملی   ار در هال سعااط پآش  ه گذشن ه سا

سیهوسا چادجاایه م  تا   مرط ا دیدگان سحیط زیانن ا سبآح شنند   " اط هکولوژطم پایدهرط هننیانن م  مرط

 ه  تا   مرط مچای   .(klein, 2003)اشنند  سحیبا سا -ط ه عاد هج مارا  هق صننادط  اهادط  کالیدطدر آگیآادن

 ا  ااام  ازهازط شهآ شیموده در جاو  غآ ا توکیو سعااط سرامست در  آه آ تأثیآهو زلزله  ا سلنا دهو  سآیتایا

در  عد هق صادط مهکاش م  تا   مرط .(Alexander,2013) آدن شد  ه کار5810پس هز دم فاجعه هص ا زلزله در هال 

تحت  اشد م  اط  الیعو ااشا هز سام جوهس  در سرا و ساارآهو م کا ش  ثار م پیاسد ا م تااروهازگارط هفآهد 

 ا  توهاایا  آگلن    ه شآهیط شغ ا م در سدط سااهب   یمه  هادهز ا  سیزه  تاناروروهسو سا  یا اظیآ پس تأثیآ

 اط  آهنا  ه تاهی او  تاوع فعالیت اط هق صنادط پس هز هنوها   تدساو سالا  سیزه  دهنه یاط دم ارن فعالیت

هنناجش ههننت  اط جایازی  در سد  ساا    یآماا  هشنن غال م در سد  سالتیت مااا قا وهق صننادط  مجود دهشنن   رهن

راوه  مهکاش م هازگارط ذهتا هفآهد م جوهس  در  ه تا   مرطدر هق صاد   رورک ا ه(ا  5381)رفیعیا  م  متاره   

ااشا هز ساارآهو شواد  تعآیف  ط اا یم زکه هی  هفآهد م جوهس  قادر  ه کا ش تاارهو رطرو آه آ ساارآهو  ه

شغ ا هفآهد   اطظآفیتتاها  ه هق صادط اه تا   مرطپیوه اا مهی  در هب  هق صاد ک ا    مشنودا  ه دلیو  هسا

در  ریرت ظآفیت م توهاایا     مرطتادیاآ ریارو(ا  ه5312ط اهاد ا مه ا ه ههت )رضایا    ته  ه ظآفیت  مه

(ا  هق صاد 5381 اشند )رضنایا  رفیعیا    اط هق صنادط  عد هز یک  حآه  سایک جاسعه در شنآمع دم ارن فعالیت

هط   تا هق صاد سابرهدشواستآ  ازیا ا گیآد   یل آ م هآی یک فاجعه یا شوک قآهر سا تأثیآ تحتها ا هط که  هسابره

ازهر هق صادط پاهخ ذهتا یا هابیاق هفآهد م هق صاد   تا   مرطط شوک تضعیف م سا و شدن ههتا مهی هکه  لدو  ه

 .(Kusumastuti, 2014)هق صادط  الاب هق صادط م رماق هق صادط جاسعه ههت  تا   مرط ه تبآ ههنت درمهق  

ویا ههننت  ه راوه  یک هننیانن م پ تا   مرزلزله   ه میرن  ایاط رییعا هننتوا اا ا که در  عد هق صننادط در  آه آ 

  اشرضایتهنازگار شود که هب  زادگا  هطگواه ه ا تغییآ شنآهیط تارجا  توهاداس سحیبازیانت -هج مارا

ایار    آهط سرامست در  آه آ   ایا  ادهرهیا  زیآهاتت م  اگذهرطهآسایه یظ شنود چآهکه ساا   رییعا م هااااا  

هیآه   ا توجه  ه سوقعیت جغآهفیایا م قآهر گآف    آ رمط کمآ اد زلزله م تاوع  .(Anthopoulou, 2017)  اشاداسسهم 
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درصد هز کو  1/35که رورطسا  ف شا د  وهدث ساارآهو رییعا م غیآرییعا ههتا  ه  اطدمرنم وهیا را   

درصد جمعیت    در ساارق در سعآض تبآ هوها   11شندن م سانا ت    در سعآض تبآ هنوها  رییعا مهق 

توه  راوه  امود که هیآه  هز  یث مقوع هوها  در  ی  دن کلور همل هااحه تیز دایا قآهر رییعا هتوات دهراد لذه سا

تیز (ا هزجم ه هی  تبآهو زلزله ههت  ه دلیو قآهر گآف   هیآه  رمط کمآ اد زلزله5312دهرد ) ا اتااا م  متاره   

 ه میرن  یمالیا   هی    ایاط رییعا هثآهو م پیاسد ا کم م زیادط ره در ه عاد سا  ف هج مارا  هق صادط م سحیبا - لپ

در اوه ا رمه ایا  ه  مآهن دهش ه ههتا ساارق رمه ایا  ه دلای ا چو :  افت ها ا م مه ا ه  ود  هق صاد  ه زسی  م 

اد که   وه   اشپذیآاد  لذه ایازساد توجه گا آدن مرظیم سااارآهو  هیبشآهیط رییعا  اکم  آ     موهرن در  آه آ س

شدن ط هی  رآصه مهق (ا در هی  سیا  هه ا  لآه ا  در گا آن5312 ا ره کا ش دهد )شایا  م  متاره  پذیآط    هیب

  هی اتور م  آمجآد  اط ساآ  در هیمآن  هایآمه لآزنشودا مقوع زسی تیز کلور سحاو  سام هز اوه ا زلزله

هط لآزن(ا مقوع زسی 5312ر م ا م  متاره  تیزط هی  سابره ههت )قا دلآزن سهم تاریاا  ه آی  گوهن  اطدمرندر 

رمه ایا   اطهتوا اان اط گوااگو   آ هثآهو زیا   ارط ره  ا شدو م ضعف 5381سان فآمردی 55شش ریل آط 

 ا هط هز هی  رمه اآ جاط گذهشت که  اگذشت  دمد دن هال هز    فاجعه پارنهی  سابره هزلحاظ هق صادط م کالیدط  

هاد  ه  ا  اوز ا وهاا هاایا  ه شآهیط گذش ه تود  ازگآداد هسا  آتا هز     ه صوروهاد شندن م توهاا ه ازهنازط

م تود ره  ا شآهیط  اط قیو هز رتدهد  آ هی  رمهن ا ا  اکم  ودن ههت   ازگآداد شنآهیط م مضنعی ا که در هنال

(ا سبالعاو م تحریراو زیادط در 5388امایاد )دهلواد   تود هازگار اط هق صنادط م هج مارا شندن  آ  ایا  ادث

  ا  در  آه آ پیاسد اط ااشنا هز   ایاط رییعا صورو گآف ه که هزجم ه  تا   مرطهنب  جها  م هیآه  در زسیاه 

  ه سوهرد زیآ هشارن کآد: توه اس

تیآیز هز  0 ت ار هز سحدمدن سابره 0/31النننا  دهد که  5318ا نایج پرم ش اورسحمدط م  متاره  در هنننال 

  در تا   مرط ت ار هز  می  سحدمدن هز ساظآ  5561ااسااهننیا  آتوردهر ههننت م در سرا و  تا   مرطمضننعیت 

   ه تآتیب  ا سااهب اای اًاهب  س وهط م ااسا اای اًهق صادط  -هج مارا  تا   مرطسااهیا قآهر دهردا  کاس اًمضعیت 

ا ا ایج پرم ش شایا  م  متاره  در هاددهدنتیآیز ره  ه تود هت صاص  0 ت ار هز سحدمدن سابره 030م  211۵1  510

ایدهرط  آ پ س ثآطالنا  دهد که شاتص هآسایه هج مارا م شاتص هق صادط  ا  یل آی  سیااای  ارش  5316هنال

در سرا و هننی ا  دهرادا  مچای  ا ایج  اصننو هز رگآهننیو  تبا الننا  دهد که در  ی   یارمهن ا  اطهنتوا اان

هثآگذهرط سآ وب  ه شنناتص هننآسایه هج مارا م کم آی  هثآگذهرط سآ وب  ه   یتآشی  تا   مرط  اطشنناتص

هج مارا رمه ا ا  تا   مرطالا  دهد که  5316ا ا ایج پرم ش  آقا م  متاره  در هال اشداسشاتص هق صادط 

-اهادط تا   مرطهج مارا  یل آط  ا اد؛ هسا  تا   مرطهوهد دهرهط سیااای  در هنب  سب و  ههت م هفآهد  ا

 ره به سا ریم م سعاادهر تا   مرطهنازسااا در هب  تا  دط سب و  قآهرگآف ه ههتا  مچای    ی  ه عاد سا  ف 

 الا م رمه ا اط چورزق  هرو رولا   تا   مرط اط دمره  مرهسی   مجود دهردا در  ی  رمه ا اط سوردسبالعه رمه ا
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الا  دهد که در  5316هادا ا ایج پرم ش شتآط فیآمز جان در هال پایی  دهشن ه تا   مرطریحا  م  ارمو  غاجا 

را  ا م هپس هج ما 00/1گااه شهآ  ا و  ه عاد کالیدط  ا سیااای  62شنهآط در ساارق  تا   مرط ی  ه عاد سا  ف 

درصد ساارق سورد آرها در شهآ  ا و دهرهط  01رورک ا  دمد تآط دهراد ملا  همضنعیت سااهنب 60/1سیااای  

 ا ادا   تا   مرکاس اً   اشاتصدرصند هز ساارق هزلحاظ  20 اشناد م تاها پایی  سا تا   مرطم  تا   مرطردم 

   ه تآتیب ق عه سآغاسح ه قیبآیه م  د داس ایج الا  ا الا  دهد که 5310ا ایج پرم ش رضایا م  متاره  در هال 

م هوم هز  دمم  اطرتیهه ارتا  م اارسک در   اطسح ه مرط کالیدط در  ه آی  م  دتآی  مضنعیت م  تا  هز اظآ

چارچو  هی  پرم ش  آهط  هز توه اسدهشنن   قا  یت هجآهیا    ه دلیوکالیدط قآهر دهرادا  مچای   تا   مرطاظآ 

ا ایج پرم ش  رمیاا م  متاره   .شهآط هه یادن کآد م اوه ا  اسح هدر هایآ  تا   مرطهاجش م هرزیا ا سیزه  

النا  دهد که  آ هنه ساارآن )هنیو  تلتاالا م روفا ( هثآهو سایا  آ در سد م  زیاه تااوهر ا  2150در هنال 

 یل آط در سرا و ساارآهو دهراد م تااوهر اط  پذیآطهاعباپتآ م توزی   یل آ  هاد م تااوهر ایا  ا  زیاه  الادهش ه

 کم آط در سرا و پذیآطهاعباپپذیآاد م سحآمم در ساارق فریآ که دهنن آهننا سحدمدط  ه ساا   سالا دهراد  هننیب

 اط  یارهو تآد   وهله اط هسایت م ده آها  ه هر ا الا  دهد که  ا ترویت  آااسهساارآهو دهراد م  مچای   آرها

تااوهر اط فریآ در   ایاط رییعا  پذیآطهاعباپتوهاد  ه  هیود م ترویت  اط هج مارا سا زیانهدهت ا م ینا کمنک

)جاکارتا مپاداگ(  الا  دهد که در  آدم جاسعه 2150ا ایج پرم ش کوزمساهن وتا م  متاره  در هال  کمک کادا

زیادط در سرا و   ایاط  پذیآطهاعباپ اصننو هز    الننا  دهد که  آ دم جاسعه  هاد م ا ایجسورد  آرهننا قآهرگآف ه

ر  یل آط دهت یا ادا ا ایج پرم ش اصآهل ه م  متاره  د پذیآطهاعباپتوهااد  ه رییعا دهراد م  ا  هیود شآهیط سا

 ذیآطپهاعباپذیآ ههت م ااپدر  آه آ تبآهو م   ایاط رییعا هسآط هج اا  پذیآطهاعباپالا  دهد که  2150هنال 

 اشندا  مچای  ا ایج الا  دهد که   آ هه سابره ک یدط  آهط رهنید   ه هقدهساو کا ش تبآ در هنب  سح ا سا

 پذیآطهاعباپزیارو  طسابرهضننعییا در  آه آ   ایاط رییعا دهراد م  پذیآطهاعباپ)زیارو  جعیآ  اد   اوشننتا( 

 ایا تاص ساااد  گا ا  الا  تاوع ساا   در سدط م  هیود  ا هیجاد رآح  یلن آط اایت  ه دم سابره دیاآ دهرد م

اکاو  ت د داسکه پیلیاه پرم ش الا   رور ما جوهس  ره  هیود  النیدا  پذیآطهاعباپتوه  هنات ار فیزیتا سا

ن  آهط د ا ا  هی اتور  هاجام الد تا   مرطهق صادط م شااهایا روهسو س ثآ  آ  تا   مرطپرم لا  آهط هاجش 

هق صادط   آتا   مرط دپ پرم ش  اضنآ هناجش م  آرها روهسو س ثآ  تا   مرطههنتا  ا توجه  ه ه میت 

 ا  ا توجه  ه هت  اپ در درجه م توه   ازگلت اشداسرمه ایا  عد هز رتدهد زلزله درد ا ا  هی اتور   اطهتوا اان

ل   پرم ش  اضننآ  ه دایا اهننتوا اان تا   مرطشننآهیط ساقیو زلزله م  ه ریارتا یا ردم توهاایا در  ازگلننت  ه 

 : اشداسپاهااویا  ه ه هلاو زیآ 

 رمه ایا د ا ا  هی اتور در چه مضعی ا قآهر دهراد؟  اطهتوا اانهق صادط  تا   مرط -5

 ؟هاددن وهی اتور دتیو رمه ایا د ا ا    اطهتوا اانهق صادط  تا   مرطچه روهس ا  آ شدو م ضعف  -2
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 هامواد و روش -2

زهر  اشدا   ه تح ی ا سا -پرم ش  اضآ هز لحاظ  دپ در شمار تحریراو کار آدط م هز لحاظ سا یت توصییا

هط هز ساا   در رمش ک ا اااه هط م سیدهاا  ودن ههتاگآد مرط هر اراو در هی  پرم ش سل مو  آ دم شیون ک ا اااه

 ا م جا جو در هیا آات  آهط گآد مرط هر اراو  ا  رهاله ا م سج او   سارااسه ا  سرالهم سدهرک ر ما هزجم ه ک ا 

رهط ده هات هتآی  ه زهر گآد مرط هر اراو شاسو پآهلااسه سحرق شدن ههتا در رمش سیدهاا سهمسوردایاز هه یادن 

  هش غال   زیاه م در سد  تاارو  ظآفیت م توهاایا  ادهرهیایت شناتص )هنآسایه هق صادط م  عد هق صنادط  ا  

 ا  هز ساا    ااتا(  ا گویه س ااهب سادط هآن ه شآهیط شغ ا م در سدط سااهب م   ازگلتجیآه  تاارو  توهاایا 

هز  ز اظآتوه اهاناسنه پس  آ شننناتص م  مچای  سلنننا ندن در سابرننه  ودن ههنننتا رمهیا سح وهط پآهنننش

ایآ هز ههاتید دهتو م تارج هز دهالاان( م پایایا     ا هه یادن هز رمش  لیاط کآمایاخ هرزیا ا  ا  1س اصصی )شاسو 

 اشاد که  آ جاسعه  سارط در هی  پرم ش تااوهر اط د ا ا  هی اتور شهآه ا  دمرمد سا  هرزیا ا شدا 151/1سردهر

تااوهر که س أثآ هز  318م  آ هها  فآسول کوکآه  تعدهد  هاد ودنتااوهر  5131 دمد  5311ههنا  هآشمارط هال 

گیآط ه  مالا گیآط در هی  پرم ش امواهشدا رمش امواهراوه  امواه ها اا   ه هاد ودن 5381رتدهد زلزله هنال 

 ( سحاهیه شد  ا توجه  ودا که ههم م درصد  آیک هز رمه ا ا  ا توجه  ه تعدهد تااوهر در کو جاسعه  سارط) د ا ا

گیآط  ه ههم  آ رمه ا در د ا ا  اایت درصد م ههم    رمه ا در جاسعه امواه تعیی  شد م هپس هز رآیق امواه

 تصادفا هادن تااوهر ا ها اا  شداد تا سورد پآهش مهق  شوادا

 سهم هر روستا از کل حجم نمونه -8جدول

 سهم روستا سهم درصدی تعداد خانوار نام روستا سهم روستا سهم درصدی تعداد خانوار نام روستا

 18 00/6 92 رزیز  اد 10 13/3 48 دمهریجا 

 0 00/0 0   ادر ا 11 72/3 57 گوشه

 11 46/3 53 لیا  پایی  11 59/3 55 سآمک

 54 68/17 271 کاغه 2 59/0 9 دم توه آه 

 14 4.57 70 دهیا چا 8 61/2 40  میااه

 20 6.52 100 رالم   اد 4 17/1 18 یزدگآد

 1 0.39 6 قاضا   اد 26 55/8 131 پوش کلا 

 12 3.58 59 کول   اد 22 18/7 110 لیا   الا

 36 11.61 178 ک ااااه 32 57/10 162 هزاا

 308 100 1539 جم  کو د ا ا  5 63/1 25   ادجها 

 - - - - 11 59/3 55 درن تاگ/د تدن

 ا5316پرم ش  ط ااف هیسای : 
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تک  Tهق صادط در هب  رمه ا اط د ا ا  هی اتور هز  زسو   تا   مرطجهت  آرهنا م هاجش مضعیت 

در اراب رمه ایا  ا توجه  ه شآهیط جغآهفیایا م هف آهق سحیبا  تا   مرطروهسو هثآگذهر  آ  .ههن یادن شد هطامواه

هز    قآهر دهردا  اا آهی   پسهاد ودن تآیاآ اایزکه تود  ه مجود  مرادن چاد راسو   اشنناتصتآکییا هز  تحت تأثیآ

 ثآ س  اطشاتصرمه ایا در سابره سوردسبالعه   آهط شااهایا روهسو  تا   مرطهملیه   اطشاتص ا م تعیی  گویه

(  یا  5سورد  آرها در پرم ش  اضآ در جدمل )  اطشاتص   هز تح یو راس ا هک لافا هه یادن شدا تا   مرط آ 

 شدن ههتا
 

 موردبررسی در پژوهش حاضر هایشاخص  -2جدول

 هاسنجه هاشاخص آوری تاب مفهوم

 هق صادط  مرط تا 

  ادهرهیاهآسایه هق صادط م 
گذهرط؛ هب  زیآ کلت؛ سیزه  ده آها  ه هادهز م هآسایهسیزه  ه میت  ه پس

 ا اادهرهی اط ثا ت ؛ سیزه   هیب  ه هآسایه م روهسو تولید؛ سیزه  دهرهیا م هآسایه

 هش غال
هیجاد هش غال؛ مضعیت سلارکت زاا  در هش غال تااوهر؛ سیزه  مه ا اا   اطزسیاه

 سادط هز شغو کاواااغ ا؛ سیزه  رضایت ه یک شغو؛ مضعیت تاوع ش

  اط زادگا؛سادط هز در سد؛ هب   زیاهسیزه  رضایت  زیاه م در سد

 تاارو
سیزه  تاارو مهردشدن  ه هآسایه م دهرهیا)سات   دهم  زسی  کلامرزط(؛ سیزه  

 ا ادهرهیاپذیآط در سد م  هیب

ظآفیت م توهاایا جیآه  

 تاارو

تاارو مهردشدن  ه هآسایه م دهرهیا)سات   دهم  زسی  کلامرزط(؛ سیزه  جیآه  

  ا در جیآه  تااروهادهز م هآسایهارش پس

توهاایا  ازگلت  ه شآهیط 

 شغ ا م در سدط سااهب

سادط هز شغو م در سد؛ سیزه   هیودط شغو م مضعیت در سد م شغو؛ رضایت

 در سد؛ هستا  پیده کآد  شغو م سای  در سدطا

 هز ساا    ااتا سادط هآن
هز تدساو م  سادط هآن ا م س هااو؛ سیزه  تمایو  ه دریافت مهم؛ رم تآد  ااک

 تاهی او  ااتا؛ سیزه  ده آها  ه ه زهر اط سالا غیآرهماا

Nasrullah, et al 2015, Kusumastuti. et al 2014, Ainuddin and Routray,2012, cai. et al, 2016,  cutter. et al, 2008, 

sun. et al, 2010, Arouri. et al, 2014,  Zhou. et al, 2010, Rhoads.2014, Chacowry. 2014.      

؛ 5313؛ رسضا  زهدن لایو ا 5311؛ صالحا  متاره  5312؛ رضایا 5312سبهآط  رفیعیا   ؛5311  ؛ رضایا م  متاره   5312؛  ه اش م  متاره  

 ا5316رمه ا م  متاره  

 

 موردمطالعهمنطقه  -9

 33دقیره رول شآقا م  15درجه م  01 اشدا هی  د ا ا  در د ا ا  هی اتور د ا ااا هز شهآه ا  دمرمد سا

 1562هی  د ا ا  دهرهط  5311شدن ههت  آ هها   تآی  هآشمارط در هال دقیره رآض شمالا مهق   23درجه م 

زهگآ  در  د فاصننو شننهآ اط دمرمد م   اطکون اشنندا هننی اتور در دهساه تااوهر سا 5131 زهر ایآ جمعیت م 

م تاک  ایار  اصو تیز شدن ههتا  ه دلیو مفور    کی وس آط هز سآکز هه ا  لآه ا  مهق   11 آمجآد در فاص ه 
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هرهط د سدو ارولاا  اطدمرن اشیما هغ ب هی  سابره در شا د  یل آی   آپایا هه رآهر اط که  در هی  د ا ا  سا

دهدن ههت ) ا ایج که  در تود جاط  اطدمرن ا ره در یتجاالی   ودن ههت م  یل آی  جمعیت هه رآهر اط ده ما م

ره در  سوردسبالعه( سوقعیت سحدمدن 5(ا شتو شمارن)5311تیضنی ا هنآشنمارط رموسا ایو  م سانت  هنال  

 ا دداسره الا   سوردسبالعه( پآهکادگا رمه ا اط سحدمدن 2ترایماو هیاها کلور م شتو شمارن)

 

 
 در تقسیمات سیاسی کشور موردمطالعهموقعیت محدوده  -8شکل               

 

 
 موردمطالعهپراکندگی روستاهای منطقه  -2شکل              
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 بحث و نتایج   -4

  قآهر دهرد تا   مرطدر چه مضعی ا هز  سوردسبالعههق صادط م هیاته سابره  تا   مرط آهط هرزیا ا مضنعیت 

 طتا   مرسورد هرزیا ا قآهر گآف ادا  ا توجه  ه هیاته  دپ  آرها سیزه   هطامواهتک  T آکدهم هز رمه ا  ا  زسو  

 اشد هز  زسو  سذکور    در د ا ا  هی اتور شهآه ا  درمد سداظآ سا  اطشاتصک ا م   ه صنوروهق صنادط 

 %11هق صادط د ا ا  هی اتور  زسو  فوق در هب   زسو   رطتا   مشدن ههت    آهط هرزیا ا مضعیت ههن یادن

د مهط  ا   تا   مرط ا)ریف لیتآو( هرزیا ا سیزه  هرمیاا  هاجام شدا در هی  ره به  ا توجه  ه  رییا  ود  گوط

 سورد  زسو  قآهرگآف ه ههتا  3

 اقتصادی در روستاهای دهستان سیلاخور  تاب آوریبررسی وضعیت  -4-8

ه در ط سوردسبالعرمه ایا در سحدمدن  اطهتوا اانهق صادط  تا   مرطدر رهه اط پاهااویا  ه هی  ه هل که 

شدن ههتا رمش هس یازد ا (  یا 3چه مضعی ا قآهر دهراد هز  زسو  سذکور هه یادن شدا ا ایج  زسو  فوق در جدمل )

تا  3م یا ازدیک  ه 3م رمه ا اط دهرهط  سیااای    مر تا  3 دی  گواه  ود که رمهن ا اط دهرهط سیااای   یل آ هز 

 ا اشاداسکم  تا   مرطدهرهط  3رمه ا اط دهرهط سیااای  کم آ هز  دراهایتم  تا   مر دط 

 

 اینمونهتک  tاقتصادی در روستاهای دهستان سیلاخور بر اساس آزمون  تاب آوریسنجش وضعیت   -9جدول 

 روستا

 9مقدار آزمون=

 روستاارزیابی 
 میانگین

 اختلاف

 میانگین
 tآماره 

-p سطح

 معناداری

 %39فاصله اطمینان 

 کران بالا کران پایین

 تا   مرتا  دط  22/0 -67/0 288/0 -12/1 -22/0 77/2 دمهریجا 

 تا   مرتا  دط  01/4 -99/3 978/0 03/0 01/0 01/3 دمتوه آه 

 تا   مرتا  دط  12/1 -86/1 486/0 -79/0 -37/0 62/2 یزگآد

 کم تا   مرط -01/0 -64/0 048/0 -81/2 -32/0 67/2   ادجها 

 تا   مرتا  دط  2/0 -30/0 635/0 -49/0 -05/0 94/2  میااه

 تا   مرتا  دط  13/0 -34/0 368/0 -94/0 -10/0 89/2 لیا  پایی 

 تا   مرتا  دط  15/0 -10/0 67/0 43/0 02/0 02/3 درن تاگ

 تا   مرتا  دط  22/0 -26/0 866/0 -17/0 -01/0 98/2 سآمک

 تا   مرتا  دط  36/0 -37/0 957/0 -05/0 -01/0 99/2 گوشه

 تا   مرتا  دط  11/0 -08/0 78/0 28/0 01/0 01/3 کول   اد

 تا   مرتا  دط  04/0 -72/0 079/0 -9/1 -34/0 65/2 دهیا چا

 کم تا   مرط -02/0 -63/0 037/0 -26/2 -32/0 67/2 رزیز  اد

 کم تا   مرط -12/0 -6/0 005/0 -19/3 -36/0 63/2 رالم   اد

 کم تا   مرط -02/0 -49/0 029/0 -34/2 -26/0 73/2 لیا   الا

 تا   مرتا  دط  13/0 -01/0 064/0 93/1 06/0 06/3 پوش کلا 
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 روستا

 9مقدار آزمون=

 روستاارزیابی 
 میانگین

 اختلاف

 میانگین
 tآماره 

-p سطح

 معناداری

 %39فاصله اطمینان 

 کران بالا کران پایین

 کم تا   مرط -03/0 -17/0 006/0 -96/2 -1/0 89/2 هزاا

 تا   مر 17/0 06/0 0001/0 68/4 12/0 12/3 ک ااااه

 تا   مرتا  دط  07/0 -01/0 199/0 3/1 02/0 02/3 کاغه

 - فاقد ا یجه هه ایارا امواه کم آ هز  د سجاز 84/2   ادر ا

 - فاقد ا یجه هه ایارا امواه کم آ هز  د سجاز 1/3 قاضا   اد

 

هق صادط در هب  رمه ا اط د ا ا   تا   مرط( که  ه  آرها مضعیت 2 سدن هز جدمل )دهت آ هها  ا ایج  ه

سثیت م هز ردد  tهنی اتور پآدهت ه ههننتا سلناص شنند که در  عد هق صنادط فرط رمهنن اط ک ااااه دهرهط  سارن 

دا تو  قآهر دهر تا   مرطمضعیت  ا یجه گآفت رمه اط فوق در توه اس یل آ  ود که t  حآهاا جدمل( 16/5±)

 جدمل( ±16/5سایا م هز ردد )   ادجها  آهط رمهنن ا اط هزاا  رالم   اد  لیا   الا  رزیز  اد م  tدر هی  زسیاه  سارن 

 ریه  ا در هی  رهه ا سیااای  اشداسکم رمهن ا اط فوق در  عد هق صنادط  تا   مرط یلن آ  ود که  یاااآ  t  حآهاا

ت گی توه اسم  هادادهش ه(  آه آ م ازدیک  ه     ودن که تیامو سعاادهرط 3 دط  ا سیااای  هب   زسو  ) رمه ا ا تا

 ا اشاداس تا   مرهی  رمه ا ا در هی  زسیاه تا  دط 

 اقتصادی دهستان سیلاخور  تاب آوریتحلیل عاملی اکتشافی  -4-2

ایا رمه   اطهتوا اانهق صادط  تا   مرط آهط پاهنااویا  ه هی  هن هل که چه روهس ا  آ شدو م ضعف 

هز تح یو راس ا هک لافا هه یادن شدن ههت هز  زسو  فوق  آهط تلایص هازگارط  هاد ودند ا ا  هی اتور دتیو 

ا  اا آهی   آهط هرمیاا   اصو کآد  هز هیاته شوداستأثیآگذهر هه یادن   اطراسو  ه صنورو  اشناتص اط -گویه

 م  ارت ت پآدهت ه شدن ههتا KMOسورداظآ  آهط تح یو راس ا سااهب  ا اد  ه سحاهیه دم  زسو    اطدهدن
 

 نتایج آزمون بارتلت -4جدول

 مقادیر هاآزمون

 KMO 758/0شاتص 

 471/390  زسو  کآمیت  ارت ت

 21 درجه  زهدط

 0001/0 هب  سعاادهرط

 

م  ا هب    015/311( که ترآییا هز  سارن کاط دم ههت  آه آ  ا 0ا ایج  ه دهت  سدن هز  زسو   ارت ت در جدمل )

تح یو راس ا  آهط شااهایا هات ار م سدل  د داسدرصد  ه دهت  سد که الا   1هز  تآکوچکp <15/1سعاادهرط 

 118/1 آه آ  ا  KMOا  مچای  شاتص شوداساا رد راس ا  سااهب ههت م فآض شاات ه شد  ساتآیس  میا 



 65                                  ااا طهتوا اا ها طهق صاد ط مر  آتا  س ثآروهسو  ا آره                            هال  ل م       

    

سورداظآ  آهط تح یو راس ا سااهب   اطدهدن( 6/1 ه دهنت  سد  هگآ سردهر شناتص ازدیک  ه یک  اشد ) دهقو 

  که در هی  زسیاه تعدهد امواه ها اا  شدن  آهط تح یو راس ا کافا م سااهب ههتا  اا آهی   هاجام تح یو  اشناداس

  ایادط تر یو دهدا  اطراسوره  ه یک هآط   ادهدن توه اسسورداظآ هستااپذیآ  ودن م   اطدهدنط راس ا  آه
 

 استخراج شده، مقادیر ویژه چرخش یافته و درصد تبیین واریانس آنها هایعامل -9جدول 

 مقدار ویژه عامل ردیف
درصد واریانس  درصد واریانس

 پس از چرخش قبل از چرخش تجمعی

 37/29 37/29 47/38 056/2 راسو همل 1

 63/53 25/24 16/15 698/1 راسو دمم 2

 

مهرد شدن  ه   اطشاتصا  اشداس( الا  د ادن سرادیآ میرن روهسو هه اآهجا  ا چآتش مهریماکس 1جدمل )

  هشن غال   زیاه م در سد  تاارو  ظآفیت م توهاایا جیآه   ادهرهیاتح یو راس ا هک لنافا  هنآسایه هق صنادط م 

ا ایج  ا   آ هها  اشاداسهز ساا    ااتا  سادط هآن ه شآهیط شغ ا م در سدط سااهب م   ازگلتتاارو  توهاایا 

اایا   اا  ا توجه  ه ه و  مهریااس تجمعساااداسهز یک  ا اد م در تح یو  اقا  تآ زرگدم راسو دهرهط سردهر میرن 

درصند هز تغییآپذیآط )مهریااس( س غیآ ا ره توضنی  د ادا لازم  ه ذکآ ههت در رمش  6/13 توهااداسهی  دم راسو 

هسا در رمش  دم  چآتش   د اداس   آ یک هز  اها اانیت ترآییاً یتانااا هز تغییآهو ره توضی   اراسوچآتش 

  اطراسو( امودهر هااآیزن 3ا  مچای  شتو )کاداستعیی  درصد( ره  01/38راسو همل درصد  یل آط هز تغییآهو )

 اد داسره امایش   اراسوسورد هه یادن ههت که اراب  آش   اطشاتصتحریق  آهها  

 

 
 هاشاخصتحقیق براساس  هایعاملنمودار سنگریزه  -9شکل
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و بارهای عاملی مربوط  هاشاخصاقتصادی بر اساس  تاب آورینامگذاری عوامل تأثیرگذار بر  -6جدول 

 به آن

 بار عاملی هاشاخص عامل

 هق صادط م هش غال  اطزسیاه

 792/0 هش غال

 7/0  زیاه م در سد

 697/0 هآسایه هق صادط

 552/0 تاارو

در سدط م   اطظآفیت

 تاهی اتا

 725/0 ظآفیت م توهاایا جیآه  تاارو

 711/0 هز ساا    ااتا سادط هآن

 675/0  ازگلت  ه شآهیط  شغ ا م در سدط سااهبتوهاایا 

 

م  هق صادط در د ا ا  هی اتور پآدهت ه ههتا  آ هها   ه  تا   مرط(  ه شااهایا روهسو س ثآ  آ 6جدمل )

هق صادط سلاص شداد که  اتوجه  ه هد یاو پرم ش م  تا   مرط  دم راسو س ثآ در  اشاتصم ت ییق  پیوه اا

هق صننادط م هشنن غال م راسو   اطزسیاههز: راسو  هادریارو اط تلننتیو د ادن  آ شنناتص  هی  دم راسو گویه

اه م هش غال   زی  اطشاتصم   امیرگاچای  هه ایاب کآد که  توه اسا  اشاداسدر سدط م تاهی اتا   اطظآفیت

 ا   مرطتراسو در زسیاه  تآی هص ادهش ه م در سد  هآسایه هق صادط م تاارو در هی  زسیاه ارش تأثیآگذهر م سثیت 

  اطشاتصتلنتیو دهدن ههتا  مچای   105/2هق صنادط م هشن غال  ا  ار راس ا   اطزسیاههق صنادط  ه اام راسو 

هز ساا    ااتا م توهاایا  ازگلت  ه شآهیط شغ ا م در سدط سااهب  سادط هآنظآفیت م توهاایا جیآه  تانارو  

  اطاتصشکه   هاد ودنهق صادط هاکاا  در د ا ا  هی اتور  تا   مرط آ  توجهاقا وپذیآط دهرهط ارش م تأثیآ

 اهاددهدنره تلتیو  555/2در سدط م تاهی اتا  ا  ار راس ا   اطظآفیتسذکور راسو 

 گیرینتیجه -9

ا شوداستصوص جوهس  رمه ایا   ایاط رییعا  ارث  هیب فیزیتا  هج مارا م هق صادط زیادط  آ جوهس   ه

ولید پذیآط  توجه  ه تتاوع در هاوهع فاجعه  توزی  م هثآهو    در شآهیط سا  ف تبآ م قآهرگآف   در سعآض  هیب

اانیت  ه هوها  رییعا  ه  تا   مرطهفزهیش  هنازدا هسآمزن تح یو م اط کا ش تبآ   ایا ره  ضنآمرط سا آااسه

زسا  م س را و توهعه پایدهر م که در  ال  اضآ هز  آکت  م رورطشندن ههتا  ههط سهم م گان آدن تیدیو وزن

 اط مهیا  تا   مرطشودا  آ هی  هها   تح یو م هفزهیش  حث سا تا   مرطسدیآیت هنوها   ه همت هفزهیش 

آهی   ا هط ههتا  اا  آ هوها  رییعا در سایآ ایو  ه  رسا  توهعه پایدهر دهرهط ه میت میرنهاانااا م سحیبا در  آه

ه ر تا   مرطد ا ا  هی اتور در پا     ا یم که سیزه   هزجم هدر ساارق سا عد تبآ  تا   مرطتوجه  ه ه میت 

ره شنااهایا کآدن م  ه  ا   مرطتس ثآ  آ   اطشناتصلذه  آهط رهنید   ه هی   دپ  اید روهسو م  ؛هفزهیش د یم

تا  دی  رآیق   وه  جوهس  ره تا   مر هاتتا پرم ش  اضآ  ا  دپ هاجش  پآدهت ه ا ترویت م  هیود  الا   
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ا  ترمه ایا د ا ا  م  مچای   آرها روهسو س ثآ  آ هی    اطهتوا اانهق صادط  تا   مرطم  آرها مضعیت 

هر دهرد تو  قآ تا   مرطکه فرط رمه اط ک ااااه در مضعیت  د داسالا   هاجام گآف ه ههتا ا ایج پرم ش  مرط

ه ا ا در هی  ره اشداسکم در  عد هق صادط  تا   مرطدهرهط    ادجها م رمه ا اط هزاا  رالم   اد  لیا   الا  رزیز  اد م 

م  هادادهش ه(  آه آ م ازدیک  ه     ودن که تیامو سعاادهرط 3سیااای   ریه رمه ا ا تا  دط  ا سیااای  هب   زسو  )

تا  هسوردسبالعرمه ایا   اطهتوا اان رور ها  اشناداس تا   مرگیت هی  رمهن ا ا در هی  زسیاه تا  دط  توه اس

( م  2151(  اورسحمدط  م  متاره 2151 ه  ا ا ایج سبالعاو  آقا م  متاره  هی  یافدا  اشننناس تا   مر ندط 

ا ایج  اصو هز تح یو  تادر ساارق س یامو ههنت  ماو هه تا   مرط( سیاا  آ هیاته 2156رضنایا م  متاره   

هش غال   زیاه م در سد  هآسایه هق صادط م تاارو در هی    اطشاتصم   امیرگاکه  د داسراس ا هک لافا الا  

هق صادط   اطزسیاههق صادط  ه اام راسو  تا   مرطتآی  راسو در زسیاه هص ا زسیاه ارش تأثیآگذهر م سثیت دهش ه  م

هز  دطسا هآنظآفیت م توهاایا جیآه  تاارو    اطشاتصتلتیو دهدن ههتا  مچای  105/2م هش غال  ا  ار راس ا 

 تا   مرط آ  توجهقا وساا    ااتا م توهاایا  ازگلت  ه شآهیط  شغ ا م در سدط سااهب دهرهط ارش م تأثیآپذیآط 

تلتیو دهدن ههتا هی   555/2در سدط م تاهی اتا  ا  ار راس ا   اطظآفیتهاکاا  در دشت هی اتور  ودن که راسو 

هز ساا    سادط هآن( سیاا  آ هیاته روهس ا چو  2156م  متاره   ( م اصنننآهل ه2150 رمیاا یاف ه  ا ا ایج سبالعاو

ا اد    تا   مرط ه در سد م  تحصی او م  گا ا  ه راوه  روهسو تأثیآگذهر  آ   الناتاوع ااتا   زیاه م در سد  

هاکای   ت ا توجه  ه ا ایج  اصو هز پرم ش  اضآ روهسو ذکآ شدن ارش س ثآ در  ازگل رورک ا ها  اشداس ماو 

  ا  ه ترویت م هفزهیشهز    توه اساوه ا رمه ایا در  ازگلت  ه شآهیط رادط دهراد لذه  ا  شااهایا هی  روهسو 

رمه ایا در هی  سابره م  مچای  در اوه ا دیاآط که در سعآض   ایاط رییعا قآهر دهراد   اطهتوا اان تا   مرط

ر توهعه پایدهر د ط ازدهرادنراوه  یتا هز روهسو هص ا ز هی    ایا  هااشا ه ط اتااروکمک امود م  دی  رآیق هز 

 :شوداسپرم ش پیلاهاد اط زیآ هره ه  ط ااف هیجوهس  هااحه تیز کاهتا  ا توجه  ه 

م تاهی او در  ااام مقوع  وهدث م تاصیص   ا م س هناناو سالا در هرباط مهمرم تآد سب و   ااک -5

 ارطتا   مسااهب هر یارهو دمل ا  ی  سآدم هااحه زدن جهت هفزهیش توهاایا م ظآفیت جیآه  تاارو م  هیود 

یا م هنننعا در جذ  زه اط هق صنننادط سابره هز رآیق هرباط تانننهی او هشننن غالفعالیت  الننناتاوع -2

  اط هق صادط  ا  دپ هفزهیش در سداجهت تاوع  الید   ه فعالیت  اگذهرطهآسایه

 ا   اهرهیادم ترویت هآسایه هق صادط م  طگذهرهیهآساهادهز م تلویق م تآغیب سآدم سابره  ه هفزهیش  ه پس -3

 .تا   مرط دپ هفزهیش 

 کتابنامه

 آرها روهسو س ثآ  آ سلارکت ایآم اط دهمر ب سآدسا در زسا   ا5312؛  ا اتااا  فآ اد؛ یزدهاا ااب  سحمد؛ اورط  سهدط 

 ا1-53  0 حآه ا سدیآیت  حآه   شمارن 
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سحیبا رمه ا اط در سعآض تبآ زلزله )سبالعه  تا   مرطهاجش  ا5316؛  آقا   مید؛  اشما  صدیره؛ جعیآط  ااآی 

 .82-98  5ریزط رمه ایا   شمارة ا ا  سعجزهو در شهآه ا  زاجا (ا پرم ش م  آااسهسوردط: د 

 اط ی  ه عاد م س لیهیتی هرزیا ا م ا5312؛  ه اش؛ فآزهد  سحمدرضنا؛ کا ارهد  سحمدر ا؛ پیآ ا ایا  سحمدترا؛ رااآط  ر ا

 ا33-02  3شهآ تیآیزا  اآ اط زییا  سعمارط م شهآهازط   شمارن ک ا  تا   مرط

 هط  آ رمش تحریق در ر وم هاااااا ها لارهو همتا چاپ هیزد م  تهآه اسردسه ا5386؛  افظ ایا  سحمدرضا

 سدل یا ا سعادلاو هات ارط م تح یو راس اا چاپ هملا ها لارهو جهاد دهالاا ا تهآه ا ا5316؛  یییا   رش؛ رد  مر  سآیم

هنی اتور )لآهن ا (  سدیآیت هاتت م کارشاا  هرشد پیلایآط کا ش هثآهو  تیزط هیآه   زلزلهلآزن ا5388؛ دهلواد  ه مد

 ا5-21زلزلها پرم لتدن هوها  رییعا هیآه   

اهادط جوهس  شهآط در  آه آ هوها  رییعا  سبالعه سوردط: زلزله  هق صادط م تا   مرطهرزیا ا  ا5312؛ رضنایا  سحمدرضا

 ا5-21  3شهآ تهآه ا سدیآیت  حآه   شمارن   اطسح ه

 ط اهج ماعکالیدط  تا   مرطهاجش م هرزیا ا سیزه   ا5313؛ رضنایا  سحمدرضنا؛ رفیعیا   سج یا؛  انیاا  هیدسصبیا

 .611-623  0جغآهفیاط هااااا  شمارن ط اپرم ششهآ تهآه ا   اطسح هشهآط در  آه آ زلزله  سبالعه سوردط: 

م چارچو    اشاتصم  تا   مرط  م تح یو سیهوم یتیی ا5311؛ ا؛ هآه ا  سحمد ای ؛  اباسا ایا  هسیآرضایا  سحمدرض

 .3ا 33-06  5   در هوها  رییعاا دهاش پیلایآط م سدیآیت  حآه   شمارن 

ساظور کا ش  ثار هوها  رییعا )زلزله( در ساارق رمه ایاا  ه تا   مرطترویت  ا5381؛ رضایا  سحمدرضا؛ سج یا  رفیعیا 

    تهآه اازطهسراممرمه ایا: سات  م  افت  سدیآیت  ازهازط پس هز هااحه م   اطهتوا اانهلم  ا هملی  کایآهاس  ی 

م  تا   مرطوسا ی  سیهیا تی5381هکیآ؛ شنای    هنیامش؛  رفیعیا   سج یا؛ رضنایا  سحمدرضنا؛ راناآط  ر ا؛ پآ یزکار 

 ا 21-05  10(ا فص ااسه سدر  ر وم هااااا  شمارن CBDMسحور)شاتص هازط    در سدیآیت هوها  هج ماع

در  آه آ   ایاط رییعا  ا تأکید  تا   مرط ا م زیآهاتت ا5313؛ رسضا  زهدن لایویا  سهدط؛ رااآط  ر ا؛  درط  هید ر ا

ه گآدشناآط چلنمه کی ه تاتا   مهآ   آمد ک اردشتا الآیه تح یو فضایا  آ هنی ا   سابره سوردسبالعه: ساارق اموا

 ا31-12  5ساارآهو رییعا  شمارن 

کالیدط در  آه آ زلزله  سبالعه سوردط: افت  تا   مرطتح یو  ا5316؛ زهدن  ریاا  هیا ا دط  سصبیارمهن ا  سج یا؛ ه آه یم

 ا 5-58  06فآهودن شهآ سآزط زه ده ا جغآهفیا م توهعه  شمارن

سدهر ا سج ه  سوزش رشد جغآهفیا   هازطسراممتیزط هیآه  م لآزن ا5312؛ پاان  یعرو شایا   هیامش؛ زهرع  غ اسآضا؛  ق

 ا51-21  3  شمارن21دمرن

  اطهتوا اان آ پایدهرط  تا   مرط  اطشاتصهرتراط  آهویتأثتح یو  ا5316؛ شنایا   سحا ؛ ه وذر  پایدهر؛  ازماد  هجاد

-525  2ا سدیآیت ساارآهو سحیبا  شمارندشت یزر: اوه ا رمه ایا شهآه ا  سوردسبالعهرمه ایا در سرا و هی ا   

 ا513

ا پرم ل -شهآ  ا و در  آه آ ساارآهو سحیباا  الآیه ر ما تا   مرطتح یو فضایا سیزه   ا5316؛ شتآط فیآمز جان  پآط

 ا21-00  2ریزط توهعه کالیدط  شمارن  آااسه



 61                                  ااا طهتوا اا ها طهق صاد ط مر  آتا  س ثآروهسو  ا آره                            هال  ل م       

    

گآدشاآط در اوه ا رمه ایا   طمکار اکاب تا   مرطتح یو  ا5316؛ صادق و  را آن؛ سحمودط   میدن؛ جعیآط  فهیمه

 ا5-22سبالعه سوردط:  وزن ایوذ گآدشاا ا شهآ سلهدا هق صاد فضا م توهعه رمه ایا  شمارن شلم  

 هه یادن  ا سحیبا تا   مرط سیزه   آرها ا 5311؛ صالحا  ههماریو؛  قا  ا ایا  سحمدترا؛ هآسدط   اجآ؛  ه اش  سحمدرضا

 ا11-552  11 شمارن شااها سحیطا ر یت شیته سدل هز

ذیایعا   تا   مرطهاجش م هرزیا ا  ا5311 ؛ صا ما پور   ای ؛ قآ ااا  سهدط؛ س تیا    رش؛ رسضا  زهدن لایو ا  سهدط

سح ا در سوهجهه  ا تلتاالا  سبالعه سوردط  رمه اط اآدی  شهآه ا  سیاسا هه ا  هماا ا الآیه ر ما پرم لا سآت   

 ا62-12شمارن همل  

لآه ا  هز تبآ   اطهتوا اان طآیپذاکیرتح یو سیزه   ا5312؛ ر م ا  صنیآ؛ تادم هلحایاا  ه مد؛ هیامشا  را آنقا د

 ا5-50  1  شمارن  طهسابره -زلزلها جغآهفیا م  سایش شهآط

کالیدط شهآط در  آه آ ساارآن زلزله   تا   مرطهرزیا ا سیزه   ا5310؛ سحمدط هآی  دیزج  سهدط؛ ه دارهدرمش ا  سحا 

 ا513-550  5سبالعه سوردط: شهآزاجا ا  الآیه تح یو فضایا ساارآهو سحیبا  شمارن 

 5311 اط  اا هالسآکز  سار هیآه   هآشمارط ایو  م سات    فآ اگ   ادط

 ا5311 اط  اط رموسا ایو  م سات   ا ایج تیضی اا هالسآکز  سار هیآه   هآشمارط

سحور سبالعه رآه ا سدلا  آهط سبالعه رمیتآد سدیآیت ریاک  حآه  هج ماع ا5315؛ سبهآط؛ زیاب هلاادهو  رفیعیا   سج یا

 ا381-012  5ردط رآح دمهم)دهمر یی  مهکاش هضبآهرط سح او(ا سدیآیت  حآه   شمارن سو

 ا چاپ هملا ها لارهو تایمزا تهآه اspssهفزهراآم سارط  ا  ط اویتح تجزیه م  ا5312؛ سیآزهدن  سحمدرضا

سوردط:  اش  رمه ایا هز دیدگان د یاره   سبالعه ط اهتوا اانکالیدط  تا   مرطهرزیا ا  ا5316؛ میاا  فآزهد؛ شاکآط   هار

  .29-45  4 سآکزط شهآه ا  سآیوه ا هسدهد م اجاو   شمارن
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