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 چکیده
 تهران. انددیده فراوان هايآسیب طبیعی پدیدة این با رابطه در آن شهرهاي و شودمی محسوب دنیا کشورهاي خیزترینایران یکی از زلزله

داردها، استان رعایت عدم متراکم، جمعیت اي،سازه تراکم به توجه با بلکه باشد،نمی مستثنی قاعده این از تنها نه کشور اول کالنشهر عنوان به نیز

 .روبروست تريتوسعه فیزیکی نامناسب و... با خطر جدي

شرایط اجتماعی "و  "هاي حمل ونقلوضعیت زیرساخت"، "هاي ذینفعان ویژگی" در این پژوهش پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان،

ي تأثیرگذاري هریک مشخص هاي بازیابی زلزله مورد بررسی قرار گرفتند تا نحوهبه عنوان متغیرهاي تأثیرگذار برروي عملکرد پروژه "و اقتصادي

جامعه آماري این  باشد.همبستگی می -ها از نوع توصیفیي گردآوري دادهوهنظر نح کاربردي و ازروش این پژوهش از نظر هدف، از نوع  شوند.

باشد که به طور تصادفی ازطریق فرمول نفر می170معاونان و کارشناسان سازمان هالل احمر شهرستان ساوه به تعداد  ،پژوهش از بین مدیران

ها و بررسی جهت تجزیه و تحلیل داده آوري گردید.جمع ا بین آنها توزیع وهنفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه118گیري تعداد نمونه

ها و استفاده شد. همچنین براي ارزیابی روایی سازه PLSافزار روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات از رویکرد مدلسازي معادالت ساختاري و نرم

هاي ویژگی" تأثیر مستقیماستفاده شد. نتایج نهایی بررسی و آزمون فرضیات نشان از هاي متعدد برازندگی از نتایج تحلیل عاملی تعیین شاخص

هاي وضعیت زیرساخت"هاي بازیابی زلزله، شرایط اجتماعی و اقتصادي بر روي عملکرد پروژه"، "هاي بازیابی زلزلهذینفعان بر روي عملکرد پروژه

هاي ذینفعان بر اجتماعی و اقتصادي در رابطه بین ویژگی گر شرایطتأثیر متغیر مداخله"، "اي بازیابی زلزلههحمل و نقل بر روي عملکرد پروژه

هاي ذینفعان بر روي هاي حمل و نقل در رابطه بین ویژگیگر وضعیت زیرساختتأثیر متغیر مداخله"، "هاي بازیابی زلزلهروي عملکرد پروژه

 مدیران سازمان هالل احمر ارائه شد.  ي کاربردي بههاپیشنهاددر پایان  داشت. "هاي بازیابی زلزلهعملکرد پروژه
 

 پذیريهاي بازیابی زلزله، آسیبهاي حمل ونقل، شرایط اجتماعی واقتصادي، عملکرد پروژههاي ذینفعان، وضعیت زیرساختویژگی :کلیدی هایواژه
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Abstract 

Iran is of the most earthquake-prone countries in the world and its cities have been damaged in relation to this 

natural phenomenon. So Tehran as the first metropolitan of the country, is not only the exception , but also faces a 

more serious danger due to its structural congestion , dense population , noncompliance with standards, in appropriate 

physical development and etc. 

In this study after reviewing the literature and interviewing correspondents, beneficiary features, Transport 

infrastructure situation and, social and economic conditions was examined as variables affecting the performance of 

earthquake detection projects to determine how to in influence any of them. 

The method of the study in terms of object, is applied research, also a type of descriptive correlation in terms of 

data collection. The statistical society of the study includes 170 members among managers, assistants and experts of 

redcrescent organization of saveh country. 118 people were selected as samples by means of sampling formula and 

the questionnaires were distributed and gathered between them. Structural Equations Modeling approach, and pls 

software were applied to data analysis and to investigate the relationship between variables and hypotheses test. In 

addition the results of factor analysis ware used to validity assessment of structures and to determine the multiple 
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indices of propriety. Final results of study showed ‘ the direct impact of beneficiary features on the performance of 

earthquake detection projects , the direct impact of social and economic conditions on the performance of earthquake 

detection projects , the intervention variable impact of social and economic conditions on relationship between 

beneficiary features on the performance of earthquake detection projects and the intervention variable impact of 

transport infrastructure situation on the relationship between beneficiary features on the performance  of earthquake 

detection projects .At the end, proposals of research are presented. 
Key words 

beneficiary features, transport infrastructure situation, social and economic conditions, the performance of 

earthquake detection project, vulnerability. 
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 مقدمه -1
 یسیاره زمین به عنوان مکان زندگی و فعالیت بشر، محیط

توصیف شده است که در آن وقوع حوادث طبیعی )نظیر سیل، زلزله، 

وفان، گردباد و...( در اغلب موارد خسارات و تلفات اجتماعی و ط

این اثرات ناگوار  .کندیاقتصادي متعددي را بر جوامع تحمیل م

هاي جوامع درباره مخاطرات و ظرفیت و دانش ودعلیرغم بهب

دهنده به طور روزافزونی در حال رشد است. هاي کاهشفناوري

امروزي در نقاط مختلف دنیا به دالیل متعدد از جمله نوع  شهرهاي

 الزم استانداردهاي رعایت عدم نامناسب، فیزیکی توسعه گزینی، مکان

 یکی. دارند قرار طبیعی بالیاي از ناشی خطرات معرض در همواره... و

 را ما کشور جمله از جهان کشورهاي از بسیاري که خطرات این از

 کشورهاي خیزتریناست. ایران یکی از زلزله لرزهزمین کند،می تهدید

 طبیعی پدیدة این با رابطه در آن شهرهاي و شودمی محسوب دنیا

 نه کشور اول کالنشهر عنوان به نیز تهران. انددیده فراوان هايآسیب

 اي،سازه تراکم به توجه با بلکه باشد،نمی مستثنی قاعده این از تنها

داردها، توسعه فیزیکی نامناسب و... استان رعایت عدم متراکم، جمعیت

با توجه  .(1385تبریزي، آبادي و )زنگی روبروست تريبا خطر جدي

 يهایژگیو ریتاث یانجام این تحقیق با هدف بررسبه اهمیت موضوع 

)شبکه  یعیسوانح )فاجعه( طب یابیباز يبر عملکرد پروژه ها نفعانیذ

 .باشدیم حمل و نقل پس از وقوع زلزله(

 ها،همچون تصادفات گسترده در بزرگراه هاییبحران اب ههمواج

-نیزم ،بودن ییایمیدر معرض مواد ش ،ییهوا هايمسافرت راه آهن،

. طلبدیرا بر منابع م اينهیکالن و به تیریمد ...انفجارها و ها،لزره

 دیول باسئافراد م دگان،دیبآسی ماندن احتمال زنده شیجهت افزا

 شیو هم در فاز پ ینیرا هم در فاز بال ییکارا اریموثر و بس ماتیتصم

موثر، داشتن  نهیبه ماتیجهت اتخاد تصم. ندیاتخاذ نما ینیبال

درباره نوع و محل و وسعت زلزله به عالوه  درنگیو ب قیالعات دقطا

هت مواجه با بحران ج ازینابع مورد نم بودن محل و نوع و دسترس

 (.2001 سوس،ی)آلو باشدیم يضرور

تهران نیز به عنوان یکی از کالنشهرهاي کشور، در زمرة 

می باشد.  داشته و در معرض خطر شدید زلزلهشهرهاي مذکور قرار 

دانیم در صورت بروز بزمانی این موضوع اهمیت بیشتري می یابد که 

هاي منحـصربه فرد خود مانند: تمرکز خطر، تهران به دلیل ویژگی

شدید ساختمانی، کمبود فضاهاي باز، عدم رعایت استانداردهاي الزم 

وص بافت مرکزي(، جمعیت مختلف )به خص هاي منـاطقدر اکثر سازه

زیاد، عدم رعایت سرانه ها و... ، بـا مـشکالت عدیـده و متفـاوتی 

 (.1385)زنگی آبادي و تبریزي سایر شهرها مواجه است نـسبت بـه

البته چرخه مدیریت سانحه یک مدل هنجاري براي مداخالت 

ریزي در کاهش اثرات سانحه است و هدف آن پیشگیري و برنامه

آمادگی قبل از سانحه و پاسخ انسان دوستانه به دنبال بروز اقدامات 

 ( 1389 ،)امیدوار و همکارانسوانح است 

 يشهر هايرساختیو ز طیمح ،یاجتماعات انسان يرپذیبیآس

. صدمات شودیرا شامل م یابعاد مختلف یطیدر برابر مخاطرات مح

و اختالل  يکالبد هايرانهیاز و یبیمخاطرات شامل ترک نیاز ا یناش

 ها،ساختمان و هادر عملکرد عناصر مختلف فضا است. انهدام سازه

 ها،روگاهیمخازن آب، ن ،یاساس ساتیتأس ها،دسترسی و راه ها شبکه

خسارات هستند  نیخطوط ارتباط تلفن، برق، آب و گاز از جمله ا

در ابعاد  يرپذیبیآس نی(. بنابرا1393و همکاران،  ورکیینی)ام

 نی(، و همیطیمح -یکیزی)ف یکیو اکولوژ ياقتصاد ،یمختلف اجتماع

 . ردگییقرار م جهمورد تو یاجتماع -ییطور در سطوح مختلف فضا

بار  نیاست که اول تیریاز تئوریهاي مد یکی نفعانیتئوري ذ

مطرح شد.  1963استنفورد و در سال  قاتیتوسط موسسه تحق

باشند. هر چه  یمتنوع ایمحدود  نفعانیداراي ذ توانندیها مپروژه

آنها و تحقق همزمان  تیریباشد، مد شتریپروژه ب کی نفعانیتعداد ذ

 نفعانیذ زشیانگ نیهمچن .است رآنها سختت یهاي همگخواسته

سوانح )فاجعه(  یابیراهکارهاي گوناگون است. پروژه باز ازمندیمتنوع، ن

 یعیوس فیط .شودیمحسوب مبزرگ  ینفعیپروژه چندذ کی ،یعیطب

خدمات اورژانس  ی،محل سیاستمداران افراد شهري و مانند ذینفعاناز 

د نفاجعه دار یابیدر باز يدینقش کل ییایجاده ها و خدمات در یدولت
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فاجعه  یابی( باز2009، ، بوشر و همکاران2014، و اوو ي)مجتهد

 تیریدارد. مد نهیباال و کم هز تیفیبه موقع با ک اتیبه انجام عمل ازین

فاجعه را بهبود  یابیباز يتواند عملکرد پروژه ها یم نفعانیموثر ذ

 ضعیفعملکرد  منجر به تواندیم فیضع تیریکه مد یر حالد بخشد

بازده  ست،یز طیمح ت،یفیک نه،یهز ،يزیپروژه را از لحاظ برنامه ر

 تیریمد ن،یعالوه بر ا گردد. يکاربرد يهاو برنامه يگذار هیسرما

 یعیطب يایخود منجر به بال يبه خود يبازساز يپروژه ها فیضع

مصالح  يزباله ها ،ي پایینریموقت و انعطاف پذ يمانند ساختمان ها

 یابیباز يهانهینسبت هز نیو باالتر ستیز طیمح بیتخر ی، ساختمان

 يها یژگیوتاکنون  (.2015و همکاران،  ویشود ) یبه خسارات م

قرار نگرفته  یفاجعه مورد بررس یابیباز يپروژه ها تیریدر مد نفعیذ

 با تمرکز بر سه خصوصیت ذینفع در این پژوهش نابراینب است.

، به مدیریت ذینفعان براي پروژه هاي یت(فور وحقانیت  )توانایی،

 خواهیم پرداخت. بهبود 

و  تیمانند قدرت، مشروع نفعانیذ یژگیو با توجه به مقاالت

بهبود تاثیر مثبتی دارد و فاجعه  یابیپروژه بازدر عملکرد  ت،ضرور

و  يو اقتصاد یاجتماع طیشرابه  یفاجعه بستگ يعملکرد پروژه ها

 .دارد حمل و نقل يها رساختیز

در این پژوهش سازمان مورد مطالعه سازمان هالل احمر شهرسان 

، این می ساوه می باشد که یکی از مسائلی که این سازمان در نظر دارد

ها و هر آنچه را که به آن ها می سپارند تا انجام که عالوه بر کارباشد 

آن ها باید بر اساس ماموریت ها و اهدافشان حرکت کنند تا به  ،دهند

باید تمام پرسنل همچنین  نقطه آرمانی که مطلوب جامعه است برسند.

کنونی هالل احمر و حتی در استخدام هاي آتی این موضوع مد نظر قرار 

ه شاخص هاي اولیه را داشته باشند و همچنین آموزش هاي بگیرد ک

تخصصی را گذرانده باشند و حتی این مورد در گماردن مدیران نیز باید 

 انجام شود.

سوال اصلی این پژوهش آن است ویژگی هاي ذینفعان به چه 

 میزان بر روي عملکرد پروژه هاي بازیابی سوانح )فاجعه( تاثیر دارند؟  

 

 سابقه تحقیق پیشینه و -2
داخلی و خارجی در مورد  قیتحق به بررسی پیشینهبخش  نیا در

خواهیم  يدر زمان وقوع حوادث قهر ياضطرارشبکه حمل و نقل 

آورده  1پرداخت و در پایان به صورت خالصه پیشینه تحقیق در جدول 

 شده است.

 

 پیشینه داخلی -1-2
سیستم وهشی با عنوان طراحی پژ (1386برحقی و همکاران )

ند. پژوهش ه ابه انجام رسانیدرا هاي طبیعی اطالعات مدیریتی بحران

                                                 
Mojtahedi& Oo 

اي و اینترنتی بوده و بر اساس منابع اطالعاتی حاضر از نوع کتابخانه

سایت هاي اطالعاتی مختلف از جمله وبسایتموجود در مقاالت و وب

-هاي مدیریت بحرانهالل احمر و صلیب سرخ جهانی معماري سیستم

طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس شرایط و امکانات هاي 

سازي گردیده است. در این مطالعه معماري پیشنهادي کشورمان بومی

سازي -هاي مشابه بررسی شده، بومیعالوه بر داشتن مزایاي سیستم

شدن در شده و با توجه به امکانات و شرایط موجود قابلیت عملیاتی

توان با استفاده از این سیستم مختلف را دارد و میهاي ها و سازمانارگان

هاي ناشی از حوادث طبیعی را به حداقل رساند. به کارگیري این خسارت

هاي طبیعی هاي مدیریت بحراناندازي سیستممعماري اولین قدم در راه

ها و یکپارچگی اطالعات منابع مختلف اندازي این سیستمباشد. با راهمی

هاي مختلف در هنگام رخداد حوادث طبیعی ها و ارگانانموجود در سازم

توان مدیریت منابع را به صورت بهینه انچام داد تا با گستردگی زیاد می

 ها کاسته شود.از میزان خسارت

یابی اي تحت عنوان مکانقاله( در م1389امیدوار و همکاران )

 براي مناسب معیارهاي تعیین مسئله به GISان موقت با استفاده از اسک

 اند. ایشان براي پرداخته زلزله دیدگان سانحه موقت یابی اسکان مکان

جهت  بهینه ي ها کردن مکان مشخص همچنین و هدف این به دستیابی

 و اند داده قرار مطالعه مورد را تهران یک شهرداري منطقه موقت اسکان

 که شده فرعی تدوین معیار تعدادي و اصلی معیار سیزده در نهایت،

 اساس بر و کرده معرفی شود، می را شامل معیار چهار و بیست درمجموع

هاي نامکان را به عنوان مک GIS ،14افزار گرفته در نرممحاسبات صورت

شهرداري تهران سه آل اسکان موقت سانحه دیدگان در منطقه ایده

 نماید.معرفی می

هاي نقش سیستم با عنوان  ی( تحقیق1391صمدي میارکالئی )

. او ه استانجام دادرا  اطالعاتی و فناوري اطالعات در مدیریت بحران ها

از ویژگیهاي مهم جهان امروز بروز در تحقیق خود آورده است که 

ناپایداریها و تغییرات شدید و گسترده در نظامهاي سیاسی، اقتصادي، 

زون باشد. در عصر انفجار اطالعات، با افزایش روز افاجتماعی و اداري می

محیطی و  -نیازها، انتظارات، اطالعات و تحوالت مختلف زیست 

تکنولوژیکی، به یکباره جوامع بشري دچار نوعی تزلزل، سردرگمی، 

التهاب و پیچیدگی خاصی شدند که پیامد آن بروز رویدادها و بحرانهاي 

انگیز در این جوامع است. در دنیاي کنونی روند سیاسی، مخاطره

عی دائماً در معرض التهابات و تهدیدهاي بسیار اقتصادي و اجتما

باشد که جز با مدیریتی مدبرانه و مبتنی بر دانش و حکمت خطرناکی می

هاي حاصل از این بحرانها وجود ندارد. اطالعات بستامکان خروج از بن

می یابد و به ان حیات  همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان 

تواند فرایند تصمیم گیري را در مورد ساختار، می بخشد، اطالعات می 

تکنولوژي و نوآوري تغذیه نماید. در این مقاله ابتدا به تعاریف بحران، 

منابع بحران، مدیریت بحران و ویژگی هاي آن در ابتدا پرداخته و در 

Bosher et al. 
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ادامه سیستم هاي اطالعات و تاثیر آن بر مدیریت بحران هاي طبیعی و 

صادي( بیان شده و در پایان هم به جمع بندي و اقق -سازمانی )اداري 

 شده است. پرداخته هاارائه پیشنهاد

 ریتاث» تحت عنوان  ی( در پژوهش1392و همکاران ) بیعندل

به « پس از سانحه يبازساز يکالبد يزیبر برنامه ر یموضوعات اجتماع

با اطالعات  يد. حاصل مطالعات نظره انزلزله پرداخت یابیباز یبررس

 پس ازجنگ و يدربازساز یرانیدانشگاه و متخصصان باتجربه ا دیاسات

 يزیمرحله برنامه ر درو  لیتکم قیعم حبهدرجلسات مصا یعیسوانح طب

و  ازهاین یرفتارجمع یشناخت مسائل اجتماع ،سانحه از پس يبازساز

 استفاده از ییدرمرحله اجرا تیدرنها و دهید بیسآ افراد يخواسته ها

درسطح جامعه سانحه  یمحل شبکه افراد انیارتباطات م و یتوان اجتماع

 کند یم هیرا توص دهید

 یابیمکان »تحت عنوان  ی( در پژوهش1392و همکاران ) یسلطان

 MADMو مدل  GISامداد و اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از 

ه ه پرداختزلزل یابیباز یبه بررس «زدیشهر  یخی: بافت تاريمطالعه مورد

موثر در امر مکان  يارهایپژوهش پس از مشخص شدن مع نیند. در اا

مورد  يو شاخص ها ارهایمع یبه وزن ده قداممساکن موقت، ا یابی

شود و با استفاده  یبحران م تیریمطالعه طبق نظر کارشناسان خبره مد

که  یسلسله مراتب ندیفرآ یو اکستنشن الحاق یزوج سهیمقا کیاز تکن

نرم افزار سامانه  طیچند شاخصه در مح يریگ یمتصم ياز روش ها یکی

آن نقشه  یشوند و خروج یم قیتلف گریکدیباشد با  یم یاطالعات مکان

 دگانیاسکان موقت سانحه د يبرا زدیشهر  یخیبافت تار يپهنه بند

امداد و اسکان پس از زلزله مشخص و  تیچهارده سا تجهیاست که در ن

باز و  يبه معابر و مساحت فضا یمانند دسترس ییارهایبر اساس مع

کامال  تیسا هارشدند که چ يبند تیپراکنش مراکز امداد و اسکان الو

 جیشد. نتا نییمناسب، تع تیمناسب و دو سا اریبس تیمناسب، هشت سا

قرار زلزله تجهت اس یکاف ينشان دهنده کمبود فضاها نیهمچن قیتحق

 باشد. یم زدیشهر  یخیزدگان در بافت تار

عملکرد »تحت عنوان  ی( در پژوهش1392و همکاران ) یلیرجلیم

 يپس از وقوع زلزله )مطالعه مورد يشهر ینشانآتش يهاستگاهیا

زلزله  یابیباز یبه بررس« (زدیمحله فهادان  ینشانآتش 6شماره  ستگاهیا

عملکرد  تیعوامل مؤثر در مطلوب یمقاله به بررس نیند. در اه اپرداخت

عملکرد در زمان وقوع زلزله پرداخته  کردیبا رو ینشانآتش يهاستگاهیا

و  قیحر جادیا یبه صورت مختصر به چگونگ نیشده است. همچن

 یها به منظور بررسساختمان نیگسترش آتش در داخل و ب سمیمکان

 لیبه تحل تیپرداخته شده و در نها ینشانآتش يهاستگاهیواکنش ا

 زدیفهادان  یخیدر محله تار قعوا ینشانآتش 6شماره  ستگاهیا تیوضع

 یبررس يهاو مدل GIS يهاپرداخته شده است. استفاده از نقشه

قرار گرفته است.  یمورد بررس ستگاهیا نیدر ا یرسانخدمات تیمطلوب

از  یبانک جامع هیو ته ستگاهیشناخت بهتر مناطق اطراف ا تیدر نها

به  ازمندیکه ن یو اماکن تیجمع ها،ياطالعات منطقه شامل کاربر

 شنهادیمنطقه پ نیهستند، در ا يشتریب يسازمنیو ا یرسانخدمات

 .شودیم

» تحت عنوان  ی( در پژوهش1393نسب  و همکاران ) خجسته

 ياز بازساخت تا تحول معمار ؛ییپس از سوانح مساکن روستا يبازساز

 یابیباز یسبه برر« )مورد: دهستان چاالنچوالن شهرستان دورود( یبوم

پرسشنامه بدست آمده  قیالزم، عمدتاً از طر يند. داده هاه ازلزله پرداخت

 یعل ،يبازساز يدهد که عملکرد ستادها یپژوهش، نشان م جیاست. نتا

 تیو هو دگانید بیآس يازهایبا ن يبازساز طیشرا قیدر تطب یرغم کاست

 زین ییها تیدر منطقه زلزله زده، با موفق ییمساکن روستا یبوم يمعمار

سکونت در  یکیزیف تیفیک ریهمراه بوده است؛ که ارتقاء چشمگ

 ادعا است. نیاثبات ا يبرازلزله زده، سند الزم  يروستاها

عوامل موثر » تحت عنوان  ی( در پژوهش1393و همکاران ) زارع

 یابیباز یبه بررس« اسکان موقت بازماندگان سانحه زلزله یابیبر مکان 

بحران  اتیادب ه يو مطالع یمقاله، ابتدا با بررس نیزلزله پرداختند. در ا

زلزله  دگانیاسکان موقت سانحه د ي مسئله فیآن به تعر تیریو مد

 بر پژوهش يو مرور يپرداخته و در ادامه با استفاده از مطالعات کتابخانه ا

اسکان  یابیگذار برمکان ریتاث یشاخص اصل 5 نهیزم نیدر ا نیشیپ هاي

از  يدور ،یدسترس ،یعیطب ،یتیموقت تحت عنوان عوامل جمع

 ریز يدارا ارهایمع نیاز ا کیکرده که هر یرا معرف يو کالبد ماتینامال

 یو جنس یسن بیترک ،یتیخود شامل تراکم جمع صخا يارهایمع

 يدور ،یتیو امن يبه مراکز امداد یدسترس ،یدسترس تیقابل ت،یجمع

 تیفیک ،یخیو تار یفرهنگ راثیو مراکز پرخطر و مراکز م ماتیاز نامال

 يهایو کاربر دهیمساحت قطعه برگز ،یانتخاب يو دوام ساختمان ها هیابن

. باشندیامر را دارا هستند و  م نیا يبرا نشد دیکاند تیکه قابل يمجاز

 نیشده است که از ا نیامرتدو نیبر ا رگذاریتاث اریمع 30 تیدر نها

مراکز  یابیمکان  يمدلساز ندیتوان در جهت کمک به فرآ یم ارهایمع

 اسکان موقت بهره برد.

 نقش پارکها»تحت عنوان  ی( در پژوهش1393و همکاران ) یالفت

 :يپس از زلزله مطالعه مورد يدراسکان اضطرار يباز شهر يفضاها و

مقاله به نقش  نیزلزله پرداختند. در ا یابیباز یبه بررس« غرب النیشهرگ

 يپرداخته شده و بعنوان مطالعه مورد يفضاها در اسکان اضطرار نیا

 قرار گرفته است یغرب مورد بررس النیباز شهر گ يفضاها

نقش و »تحت عنوان  ی( در پژوهش1394پور و همکاران ) يمهد

 یابیباز یبه بررس« از ان شیبحران پس از وقوع زلزله و پ تیریمد تیاهم

کردند که هرساله وقوع  انیپژوهش ب نیر اند. محققان ده ازلزله پرداخت

و تفاوت  ياقتصاد يموجب زبان ها ایدن يدر کشورها یعیسوانح طب

خسارات  نیا زانیشود در جامعه مختلف م یم يادیز اریبس یانسان

 یمنیا تیو تراکم جمع یافتگیتوسعه  زانیبه م یوتلفات بستگ

د اافر یوآمادگ یروستاها و شهرها در برابر زلزله و آگاه يساختمانها

 یعیسوانح طب نیازمهمتر یکیدارد  یمنینکات ا تیوجامعه جهت رعا

وقوع آن  قیو مکان دق انزم ینیب شیزلزله است که رد حال حاضر پ
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انجام آن هنوز  يان برادو کوشش دانشمن یو سع ستین يریامکان پذ

 شتریزلزله در ب یوقوع ناگهان لیدل نیهم باشد به یم قیدر مرحله تحق

 یکه نسبت به احتمال وقوع آن ب یجوامع ژهیرا به و ياوقات جوامع بشر

 یم يریاند. غافلگ کردهن تیدر برابر زلزله را رعا یمنیتوجه بوده واصول ا

 گذارد. یم يبه جا ینامطلوب جیکند و نتا

تحت عنوان  ی( در پژوهش1394نسب و همکاران ) خجسته

پس از سوانح در  يبازساز يدر برنامه ها یمشارکت کردیرو یابیارز»

 یبه بررس« : دهستان چاالنچوالن(ي)مطالعه مورد ییمناطق روستا

مطالعات کتابخانه  قیاز طر زیالزم ن يند. داده هاه ازلزله پرداخت یابیباز

نشان  جیشده است.نتا يمصاحبه و پرسشنامه، جمع آور ،یدانیو م يا

روند  کیدر  ،يبازساز يدر برنامه ها انیدهد که مشارکت روستائ یم

(، يو هم به صورت کارگر یمال قیبوده)هم از طر شیرو به افزا یخیتار

( در بهره یمسکن انقالب اسالم ادی)بن يبازساز نیمع يستادها کهیبطور

زلزله  يروستاها يبازساز ندیفرآ یط دگانید بیاز مشارکت آس يریگ

مشارکت  تیاولو نیکسب نموده اند؛ همچن يادیز تیه لرستان، موفقزد

 بوده است. یتیریو مد یمال ،ییدر ابعاد اجرا بیبه ترت دگانید بیآس

 یابیارز»تحت عنوان  ی( در پژوهش1395نظم فر و همکاران )

شبکه  لیوارده به شهرها در برابر زلزله براساس مدل تحل يریپذ بیآس

زلزله  یابیباز یبه بررس« تهران( يشهردار 9)نمونه مورد: منطقه  يا

 قیتحق نهیشیو ب ينظر یپژوهش بعد از مطالعه مبان نیپرداختند. در ا

قدمت بنا، تعداد  ،ینوع نما، تراکم ساختمان مصالح،شاخص )نوع  10

همجوار،  يها يکاربر يطبقات، مساحت همکف ساختمان ها، سازگار

و عرض معابر( مرتبط با عنوان  یشناس نیزم يسازندهافاصله از گسل، 

 16حاصل از پژوهش نشان داد که  جیپژوهش انتخاب شده است. نتا

کم،  يریپذ بیدرصد از آس 14کم،  یلیخ يریپذ بیدرصد منطقه آس

 0و  ادیز يریپذ بیدرصد از آس 18متوط،  يریپذ بیدرصد از آس 52

 در برابر زلزله دارند. ادیز یلیخ يریپذ بیدرصد منطقه اس

 یابیارز» تحت عنوان  ی( در پژوهش1395و همکاران ) ییرضا

در مواجهه  يمحالت شهر یطیمح-يو کالبد یاجتماع يتاب آور زانیم

 یبه بررس« : کالنشهر مشهدي)زلزله( مطالعه مورد یعیبا سوانح طب

تاب  نیدهد که ب یمطالعه حاضر نشان م جهیزلزله پرداختند. نت یابیباز

 ،یدر ابعاد اجتماع آنهایموجود در محالت نمونه و سطح تاب آور يآور

است که تاب  یدرحال نیوجود داردا يرابطه معنادار یطیمح -يکالبد

 یدرصد م 64،77مورد مطالعه در کالنشهرمشهد  يکل خانوارها يآور

 نیدر ب نیقرار دارد همچن یمتوسط تیتوان گفت در وضع یباشد که م

 تیدر وضع 2و  1 يبامحله  سهیدر مقا 10و  7نه محالت محالت نمو

 قرار ندارند. یمناسب

کاربرد » تحت عنوان  یدر پژوهش( 1395) و همکاران صفرزاده

 ياردوگاه ها یابیازدحام ذرات چند هدفه در مکان يساز نهیبه تمیالگور

زلزله  یابیباز یبه بررس« اسکان موقت شهر تهران پس از وقوع زلزله

اماکن اسکان موقت  يساز نهیبه منظور به قیتحق نیند. در اه اپرداخت

چند  يساز نهیبه تمیازالگور یکیزیف يفاکتورها ساسپس از زلزله برا

شامل  یاهداف اصل تمیالگور نیاستفاده شده است. در ا MOPSOهدفه 

 یکیباال و نزد تیبه مناطق با جمع یکینزد ر،یپذ بیبه مناطق اس یکینزد

با استفاده  ریپذ بیشده اند. مناطق آس فیتعر کیدرجه  یصل يبه راه ها

به  یکینزد يو با در نظر گرفتن فاکتورها يفاز راستنتاج گ ستمیاز س

مشخص  یبه مراکز اتش نشان یکیها و نزد مارستانیبه ب یکیگسل، نزد

 تمی. با توجه به چند هدفه بودن الگوردیگرد تمی. و وارد الگوردیگرد

MOPSO جواب  يجواب با تعداد يدر جبهه  رندهیگ میتصم تیدر نها

مختلف و با توجه  يویکه تحت سنار دمواجه خواهد بو کسانیبا ارزش 

جواب  انیجواب را از م نیتواند بهتر یموجود م طیو شرا تیبه اولو

مشخص  تمیالگور يانجام شده بر رو يموجود انتخاب کند در تستها

 قیتحق نیا جیقابل قبول است نتا يریو تکرارپذ ییشده که از نظر همگرا

در مواقع بروز بحران  يریگ میتصم یحاک ستمیس کیتوان به عنوان  یم

 حیصح یابیو مکان يزیدر خصوص برنامه ر زانیو برنامه ر رانیبه مد

 .دیزلزله کمک نما دگانید بیاسکان موقت آس

 تیریمد یپژوه ندهیآ»تحت عنوان  ی( در پژوهش1395) ينوروز

 یبه بررس« خطرات زلزله يریپذ بیبر آس دیدر شهر ها با تاک سکیر

پژوهش ابتدا مولفه ها و ابعاد مطرح  نی. در اه استزلزله پرداخت یابیباز

خبرگان  دگاهی. سپس با استفاده از د دیگرد هیته يشهر يریپذ بیدر آس

 لیو با تحل هیته یینها يابعاد و مولفه ها یقیتطب اتمطالع زیو ن

 يریپذ بیآس زانیها و انجام مطالعات و محاسبات الزم مپرسشنامه

و سنجش  یابیمختلف مورد ارز يدر ابعاد و مولفه ها زیکالنشهر در تبر

و فرصت  دینقاط ضعف و قوت و تهد یابیضمن ارز تیقرار گرفت و در نها

 د.ارائه ش زیکالنشهر تبر 8منطقه  ندهیآ ياراهبرده swotبا روش 

 یابیارز» تحت عنوان  ی( در پژوهش1395فر و همکاران ) نظم

 ANP FUZZYوارده به شهر در برابر زلزله بر اساس مدل  يریپذ بیآس

زلزله  یابیباز یبه بررس« تهران( يشهردار9)مطالعه مورد: منطقه 

 يو برا يشبکه ا لیاز مدل تحل یپژوهش جهت وزنده نیپرداختند. در ا

پژوهش نشان داد  جیاستفاده شده است. نتا يفاز لاز مد لیو تحل هیتجز

ساختمان موجود در منطقه در صورت بروز  22454که در مجموع از 

درصد(،  26کم ) یلیخ يریپذ بیساختمان با آس 5848 یمرکال 6زلزله 

ساختمان با  3695، 9درصد 56کم ) يریپذ بیساختمان با آس 12655

 ادیز يریپذ بیبا آس تمانساخ 251درصد(،  17متوسط ) يریپذ بیآس

 شود. یمواجه م ادیز یلیخ يریپذ بیساختمان با آس 5و 

و  یبررس» تحت عنوان  ی( در پژوهش1395و همکاران ) یدشتخاک

مرکز شهر در برابر حوادث  يتاب آور يو شاخص ها ارهایمع نیتدو

 یابیباز یبه بررس« کرمان یمحدوده باغ مل يزلزله نمونه مورد یعیطب

متون مرتبط با مفهوم  ییمحتوا لیپژوهش ازتحل نیند. دراه ازلزله پرداخت

مفهوم را درلحظه وقوع بحران زلزله  نیو مشخصه ا ارهایمع يتاب آور

 میسنج یشهر م CBDمرکزشهر  تیاستخراج نموده و آن را با وضع

 بیاس يشد و درجه بند لیتحل gisسنجش توسط  نیحاصل ازا جینتا
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نقاط قوت استخراج شده و درجهت  ينقاط ضعف و تاب آور يریپذ

 شد هیارا ییقوت ها راهکارها شیکاهش ضعف ها و افزا

 کی هارائ» تحت عنوان  ی( در پژوهش1395و همکاران ) ییبابا

 تیامداد با رعا کیلجست اتیمساله عمل يبرا یاضیر يزیرمدل برنامه

 يایکه در دن ید. هنگامانه پرداخت التیتسه یابیمکان یبه بررس« انصاف

بحران جزو  تیریمد دهد،ینشده رخ م ینیب شیحادثه پ کی یواقع

 نیاز مهمتر یکیگفته شد،  زین نیملزومات است. همانطور که قبل از ا

فاز به آنها  نیکه در ا یبحران، فاز واکنش است. مسائل تیریدم يفازها

 مارستانی)ب یموقت التیتسه یابیپرداخته خواهد شد، عبارتند از: مکان

و اسکان موقت،  ياضطرار هیواسطه و ...(، تخل يپناهگاه، انبارها ،ییصحرا

کاالها  صیتخص ه،یوسائل نقل یابیریمس ،يامداد يو ارسال کاالها عیتوز

معکوس  کیلجست ن،یکاالها به مصدوم صی( به انبارها، تخصيوجود)م

مقاله،  نیا یاصل.هدف یبه مراکز درمان دگانید بیآس يجمع آور يبرا

 تیامداد با رعا کیلجست اتیمساله عمل يبرا يزیمدل برنامه ر کیارائه 

 نهیمکان به الت،یتسه نهیتعداد به ،يشنهادی. در مدل پباشدیانصاف م

امداد  عیمرکز توز کیهر مکان بعنوان  ازیمورد ن تیو ظرف التیتسه

(RDC)  نیخواهد شد تا از ا نییموجود تع يها تیمحدود هیبا توجه 

سطح  نیزمان و باالتر نیرا با کمتر ياضطرار يبتوان کاالها قیطر

ارسال نمود .الزم به ذکر است که  دهید بیبه نقاط و افراد آس سیسرو

که هر گروه از افراد  شودیم فیتعر نصورتیمدل به ا نیانصاف در ا تیرعا

کنند.  افتیدر دیسطح حداقل با کی يامداد ياز هر کاال ده،ید بیآس

خواهند  میتقس دهید بیآس يگروهها نیبطور منصفانه ب يامداد يکاالها

 يکاالها عیبلکه توز شود،یگروه پاسخ داده نم کی يشد. لزوما همه تقاضا

موضوع در مورد  نیصورت خواهد گرفت. ا نصافا تیبر اساس رعا يامداد

 تیبا رعا دهید بیآس يصادق است و همه گروهها يامداد يهمه کاالها

 خواهند کرد.  افتیدر يامداد يانصاف از همه کاالها

مراکز  یابیمکان» تحت عنوان  ی( در پژوهش1395) یو حنف یلطف

 يمورد همطالع ؛يباز هینظر کردیدر بحران با رو ياسکان موقت شهر

ند. انتخاب مکان ه اپرداخت التیتسه یابیمکان یبه بررس« شهر مراغه

 يبرا يداریپا ماتیاز تصم یکیدر سطح شهر  تیفعال کی يمناسب برا

 يها دگاهیدر مکان از د قیتحق ازمندیطرح گسترده است که ن کیانجام 

 يادیز تیبه اطالعات و اهم ازین یابیباشد از آنجا که مکان  یمختلف م

 دیمختلف با يهامکان یمعرف يبرا یاز اطالعات جزئ ی، حجم بزرگاردد

 یاز عوامل یحیصح یابیشوند تا ارز لیو تحل هیو تجز بی، ترک يجمع آور

 نی. بنابراردیداشته باشند صورت پذ ریکه ممکن است در انتخاب تأث

 کی يها ییها و تواناتیاست که قابل یتیفعال یابیشهر مکان  اسیدرمق

 يکاربر ریو ارتباط آن با سا یمناسب و کاف نیرا از لحاظ وجودزم طقهمن

و  هیخاص مورد تجز يکاربر يمناسب برا یانتخاب مکان يشهر برا يها

                                                 
- Qiang Wu 

Yuci 

 یبانیمراکز پشت یابیدهد. پژوهش حاضر به منظور مکانیقرار م لیتحل

بحران  تیریمراکز مد يهايازمندین نیتأم يبحران در راستا تیریمد

مانند  یمصنوع يهابحران ژهیپس از وقوع بحرانها بو معموالً. باشدیم

 طیشرا نی. در اشودیم لیتبد یجنگ، اسکان موقت به مسئله اصل

 دیآیاماکن بر م نیبه ا بی( در صدد آسیستیترور يهادشمن )گروهک

و  یاسیس ،یفرهنگ ،یاز معضالت اجتماع ياریامر موجب بس نیو ا

 يهاگاهیکه گروهکها در صدد حمله به پا ی. در واقع زمانشودیم یتیامن

کاهش  يخسارات است، دولت در راستا شیبحران و افزا تیریمد

اسکان  يگاههایاز پا یبانیپشت التیتسه یابیخسارات به دنبال مکان

مقاله ابتدا مدل  نیاست. در ا یستیموقت در مقابله با حمالت ترور

 نیو سپس با استفاده از ا هارائه داد يباز کردیمسئله را با رو یابیمکان

مطالعه  کیبحران در  تیریمد ینبایپشت يهاگاهیپا یابیمدل به مکان

 )شهر مراغه( پرداخته شده و جواب مسئله مفروض به دست آورده يمورد

 . اند

تحلیل ریسک آسیب در پژوهشی به  (1396)و همکاران  شکور

روستا  پذیري سکونت گاه هاي روستایی در برابر زلزله )مطالعه موردي:

استفاده در این روش تحقیق مورد پرداختند.  (شهرستان المردهاي 

 آماري مستندات از استفاده با آن در که است تحلیلی –پژوهش، توصیفی

 نظر مورد هايداده آوريجمع از پس. شودمی پرداخته موضوع تحلیل به

نسبت  TOPSIS مدل از استفاده با شهرستان، این روستاهاي سطح از

 22هاي این شهرستان براساس بندي دهستانبه رتبه بندي و سطح

شاخص مورد مطالعه، اقدام گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح 

اي با پذیري لرزهشهرستان المرد نشان داده است که از نظر سطح آسیب

، دهستان 5284/0، دهستان کال با امتیاز TOPSIS استفاده از مدل

داراي  4754/0و دهستان اشکنان با امتیاز  5221/0سیگار با امتیاز 

 2باشند. همچنین درسطح شهرستان المرد، اي اول تا سوم میهرتبه

دهستان با  4دهستان با ریسک متوسط و  1دهستان با ریسک باال، 

 .پذیري در برابر خطر زلزله قرار دارندریسک پایین از نظر آسیب

 

 پیشینه خارجی -2-2
( در تحقیقی با استفاده از سیستم اطالعات 2004) و همکاران 3کیانگ یو

جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با به کار گیري معیارهاي 

هاي شهري، خیاباناصلی چون نحوه پراکندگی خطوط قطار درون

شهري، تراکم جمعیت و ابنیه و زیرمعیارهاي مربوطه به تهیه نقشه 

 کشور چین پرداختند. 5انچیاز منطقه ش 4پذیري شهر یوسیآسیب

 AHPو تکنیک  GIS( در پزوهشی ابتدا از 2010) 6سوله تودس

از معیارهاي مختلف از جمله نوع کاربري، شیب و کیفیت  ستفادهبا 

خیزترین مناطق یکی از زلزله 7زمین، ارتفاع و ... براي شهرستان آدانا

- Shanxi 

6 - Sule Tudes 
7 - Adana 
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و سپس از  بندي خطر نسبی زلزله را تهیه کردهکشور ترکیه نقش پهنه

 گیرند. هاي شهري بهره میاي از کاربريیابی پارهآن براي مکان

ریشتري سال  1/7وهشی زلزله مخرب ژ( در پ2011) 8لوجیفو

نفر کشته را مورد مطالعه قرار  2698کشور چین با  9بخش یوشو 2010

 بر خسارات وارده گرفتن شدت در موثر عوامل بیان داده و در آن ضمن

 وقوع از قبل حالت به بازگرداندن منطقه و بازسازي تجربیات به منطقه،

 دیدگان آسیب به امدادرسانی در دولتی و نهادهاي سازمانها نقش و زلزله

 خاص شرایط محیطی پژوهش است. این پرداخته آنها اسکان از جمله

 عوامل جمله از را امدادرسانی زیرساختی براي امکانات کمبود و منطقه

 است. دانسته لفاتشدت ت در موثر

 يهارمعیا يگیرراـبک اـب یـهشوپژدر  2011کاترینا و دوسنکا، 

 تکنیکو  GIS       AHP     ارزـفا مرـنو  دياـقتصو ا یـمحیط مختلف

  هـمنطقدر  یـطبیع اتاطرـمخ ظلحا به رـخط مـک اطقـمن یابی نمکا به

  د.نا ختهداپر نیهومقد روـکش 10پولوگ

 يهایژگیو یبه بررس( در پژوهشی 2017) 11مجتهدي و بی

پرداختند. سوانح )فاجعه(  یابیباز يعملکرد پروژه ها يبر رو نفعانیذ

بر  قاتیبه تحق ازیدهد که ن ینشان م ایخطر بال تیریمد جینتابررسی 

 پروژه نسبت به عملکرد نفعانیذ ریارتباط تاث یانیم يها سمیمکان يرو

شرایط  ی با توجه بهانجیمدل م کیمطالعه  نیادر . بسیار ضروري است

در  نفعانیاثر ذ ویژگیحمل و نقل  رساختیو ز يو اقتصاد یاجتماع

. مدل معادالت مورد مطالعه قرار گرفت فاجعه پروژه ها یابیعملکرد باز

و  تیمانند قدرت، مشروع نفعانیذ یژگیدهد که و ینشان م يساختار

نشان  جی. نتاتاثیر مثبتی داردفاجعه  یابیدر عملکرد پروژه باز ت،ضرور

 یاجتماع طیشرابه  یفاجعه بستگ يدهد که بهبود عملکرد پروژه ها یم

هاي سازمان  ن،ی. عالوه بر ادارد حمل و نقل يها رساختیو ز يو اقتصاد

 کیاستراتژ یتیریمد يکردهایرو دیفاجعه با مدیریت ریسک در درگیر

 ریدرگ نفعانیذ يها یژگیورت وو ضر تیقدرت، مشروع تیمتعهد به تقو

. طبقه را در نظر بگیرندفاجعه  یابیباز يبهبود عملکرد پروژه ها يبرا

 یابیبر عملکرد باز نفعانیذ يطبقه بند ریتأث یو بررس نفعانیذ يبند

 ن،ی. عالوه بر انیز بررسی شده است ستیز طیمح نهیپروژه فاجعه در زم

و  ییشناسا یمانند چگونگ شتر،یب اتیجزئ با نفعانیذ یژگیکشف و به

با منابع محدود و  ذینفعانو ضرورت آنها در  تیقدرت، مشروع شیافزا

نسبت به  نفعانیبالقوه ذ يایبه مزا دنیتحقق بخش يحداقل برا ای

مقاله به  نی. در اپرداخته شده استفاجعه  یابیباز يپروژه ها تیریمد

 یابیباز يعملکرد پروژه ها يبر رو نفعانیذ يهایژگیو یمنظور بررس

استفاده شده  PLSافزار و نرم ( SEM) يسوانح از روش معادالت ساختار

 است. 

                                                 
8 - Jifu Liue 
9 - Yushu 

Polog 

11 Mojtahedi and Bee Lan Oo 

 نیبرآورد تعامالت ب( در مقاله اي تحت عنوان 2019)کویسی بور

 يایبال ی براي مقابله با و آمادگ یتدارکات بخش دولت يها استیس

هاي تدارکات و تجهیز ی به بررسی ارتباط بین رابطه بین سیاست عیطب

اسخ گویی مناسب بخش دولتی برا ي آمادگی در برابر بالیاي طبیعی و پ

اقدامات تدارکاتی بی . نتایج حاکی از آن است که به آن پرداخته است

مورد، نفوذ سیاسی مفرط، سوء مدیریت منابع، سیاست مدیرت بحران 

بل تهدیدات نامشخص و بی برنامه،برخی از دالیل  واکنش ضعیف در مقا

 و بالیاي طبیعی در غنا می باشد.

در مقاله اي تحت عنوان ریسک هاي  2019، ماشی و همکاران

بالیا و تجربیات و سیاستهاي مدیریت در نیجریه: رویکردي انتقادي بر 

به این تتیجه رسیده اند که این  فعالیت سازمان مدیریت بحران ملی

ی در بسیج امکانات و منابع  سازمان در حوزه هاي هدایت صریح و روشن

از سوي ذینفعان در مدیریت بحران ندارد و همچنین این سازمان قدرت 

کافی در یکپارچه سازي عملیات سایر نهادهاي دولتی و خصوصی جهت 

 کاهش ریسک حوادث طبیعی ندارد.

بر اساس بررسی بر روي تحقیقات انجام شده مشخص می شود  

بر عملکرد  نفعانیذ يهایژگیو ریتاث یبررسکه تحقیقات محدودي به 

)شبکه حمل و نقل پس از  یعیسوانح )فاجعه( طب یابیباز يپروژه ها

 يتاب آوربا در نظر گرفتن مولفه هاي مدیریت ریسک،  وقوع زلزله(

به طور  حمل و نقلي و مسائل اقتصاد ی،طیمح-يکالبدی،  اجتماع

در خصوص  پردازیم.یهمزمان پرداختند. در این پژوهش ما به این مهم م

می توان به  2017وجه ممیزه تحقیق حاضر با تحقیق مجتهدي و او، 

رد مطالعه در حقیق یعی بر اساس اقلیم اشاره نمود. مونوع حوادث طب

انجام شده است  )استرالیا( در کشوري جزیره اي 2017مجتهدي و اوو، 

شهود می کشور ایران و شهر تهران کامال مو تفاوت جغرافیایی آن با 

سیل بعنوان سانحه طبیعی بوده  هباشد، ضمن اینکه درآن مطالعه پدید

طبیعی در نظر گرفته شده است.  حهو در مطالعه حاضر زلزله بعنوان سان

تر از آنچه که امروز  یعلم يکردیشود که رویم ینیب شیپعالوه بر این 

و  بحران تیریرا در حوزه مد مثبتیمتداول است خواهد توانست اثرات 

 .دینما ءایفا بهبود عملکرد پروژه هاي بازیابی سوانح طبیعی
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 خالصه پیشینه تحقیق: 1جدول 

 
  یابیارز

 يریپذبیآس

مدریت 

 ریسک

 يتاب آور

 یاجتماع

-يکالبد

 یطیمح

مسائل 

 اقتصادي

حمل و 

 نقل

اسکان  یابیمکان 

 موقت

        (1386همکاران)برحقی و 

        (1389امیدوار و همکاران)

        (1391صمدي میرکالئی)

        (1392و همکاران ) بیعندل

        (1392سلطانی و همکاران)

        (1392میرجلیلی و همکاران)

        (1393خجسته نسب و همکاران)

        (1393زارع و همکاران)

        (1393و همکاران ) یالفت

        (1394پور و همکاران ) يمهد

        (1394خجسته نسب  و همکاران )

        (1395نظم فر و همکاران )

        (1395و همکاران ) ییرضا

        (1395صفرزاده )
        (1395) ينوروز

        (1395و همکاران ) یدشتخاک

        (-1395bهمکاران)نظم فرو 

        (1395)بابایی و همکاران

        (1395)لطفی و حنفی
        (1396شکور و همکاران)

        (2004و همکاران ) وی انگیک

        (2010) سوله تودس

        (2011) لو فویج

        (2011کاترینا و دویسکو)

        (2017) اووو  يمجتهد

        (2019ماشی و همکاران)

        (2019سی بور)کوی

        پژوهش حاضر

 ورد اشاره شده در جدول حاضر توسط گویه ها پوشش داده شده اند.شش مومی توان استنتاج نمود که  9با بررسی گویه هاي  اشاره شده در جدول شماره 

قت پرداخته اند و در بعنوان مثال مطالعات پیشین با لحاظ نمودن معیارهایی خاص ضمن اولویت بندي این معیارها به رتبه بندي مکان هاي پیشنهادي جهت اسکان مو

در و قع معیارهاي  هاي بازیابی زلزله  این مطالعه نیز با لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر وضعیت زیرساخت هاي حمل و نقل، شرایط اجتماعی و اقتصادي و عملکرد پروژه

پل هاي در  کلیدي که در انتخاب اسکان موقت می توانند دحیل باشند لحاظ شده است. بعنوان مثال تراکم جمعیتی منطقه، جمعیت در معرض ریسک،جاده ها و

 معرض ریسک، جاده ها و پل هاي موقت و .....

 ی گویه هاي بکار گرفته شده در تحقیق مشخص است که پوشش داده شده اند.سایر موارد اشاره شده نیز بطور واضح با بررس

 

 مدل مفهومی تحقیق -3
 نفعانیذو بررسی ویژگیهاي  ییشناسابه پژوهش ابتدا  ندر ای

با استفاده از مطالعات  ی )زلزله( عیسوانح طب یابیدر پروژه باز

 یاطالعات يها گاهینامه ها، مقاالت و پا انیپاکتاب ها، اي )کتابخانه

( و مصاحبه با خبرگان (یو خارج یمرتبط با موضوع پژوهش )داخل

خواهیم پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه و بر مبناي مدل 

 يبر رومعادالت ساختاري به بررسی میزان تاثیر هر یک از مولفه ها 

 ( خواهیم پرداخت.)زلزلهسوانح یابیباز يعملکرد پروژه ها

 )زلزله( خواهیم پرداخت.سوانح

 تعاریف متغیرها -3-1
 (2017و اوو،  يمجتهد) ویژگی هاي ذینفعان:

بار توسط  نیاست که اول تیریاز تئوریهاي مد یکی نفعانیتئوري ذ

ها مطرح شد. پروژه 1963استنفورد و در سال  قاتیموسسه تحق

باشند. هر چه تعداد  یمتنوع ایمحدود  نفعانیداراي ذ توانندیم
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آنها و تحقق همزمان  تیریباشد، مد شتریپروژه ب کی نفعانیذ

 نفعانیذ زشیانگ نیهمچن .است رآنها سختت یهاي همگخواسته

سوانح  یابیراهکارهاي گوناگون است. پروژه باز ازمندیمتنوع، ن

 فیط .شودیبزرگ محسوب م ینفعیپروژه چندذ کی ،یعی)فاجعه( طب

خدمات  ی،محل سیاستمداران افراد شهري و مانند ذینفعاناز  یعیوس

 یابیدر باز يدینقش کل ییایجاده ها و خدمات در یاورژانس دولت

.صفاتی (2009، بوشر و همکاران، 2017و اوو،  يفاجعه دارد )مجتهد

ي هاي ذینفعان می تواند بر عملکرد بهبود سانحه تأثیر 'که بعنوان ویژ

  بگذارد عبارتند از:

 :سازد تا از نیروهاي قدرت ذینفعان را قادر می قدرت

اجتماعی و سیاسی و متابع آنها براي مدیریت پروژه 

 بازیابی سانحه استفاده نماید.

 :مشروعیت ذینفعان آنها را قادر می سازد تا در  مشروعیت

چهارچوب هنجارها، دستورالعملها و رویه هاي سیستم 

 نمایند.هاي اجتماعی به درستی عمل 

  واکنش فوري: ذینفعان را قادر می سازد تا با شتاب بیشتر

 بسیج نهادهاي زیرمجموعه بپردازند.به 

: (2017و اوو،  يمجتهد)بازیابی زلزلهعملکرد پروژه 

تحقیقات متغیرهاي متفاوتی را جهت ارزیابی عملکرد 

پروژه هاي بازیابی سوانح مد نظر قرار داده اند که از آن 

توان به هزینه، کیفیت،برنامه زمان بندي اشاره جمله می 

هاي مرتبط نمود ودر تحقیق حاضر موارد ذیل بعنوان گویه

یابی سانحه در نظر گرفته شده اند: با عملکرد پروژه باز

سطح پایداري در  مدت زمان واکنش براي بازسازي،

بازسازي، سرعت در بسیج همگانی، لیست پیمانکاران 

و پل هاي موقت، طرح اجرایی براي  تصویب شده، جاده ها

بازسازي،تجربیات کسب شده از نمونه هاي موفق،بازسازي 

 ناب و مشارکت ذینفعان.

 :(2017و اوو،  يمجتهد) اجتماعی و اقتصادي وضعیت

پذیري وضعیت اجتماعی و اقتضادي از محرک هاي آسیب 

اصلی زیان هاي حاصل از بالیاي طبیعی می باشد 

ریت پروژه هاي بازسازي سوانح طبیعی پیچیدگی هاي مدی

 را پیچیده تر می کند.

تمامی انواع ساخت و .وضعیت زیرساخت هاي حمل و نقل

سازهاي ساختمانی و حمل و نقل ر هنگام بروز بالیاي 

طبیعی در معرض آسیب دید قرار دارند. زیرساخت هاي 

مد نظر قرار تحقیق حاضر عبارتند از: جاه هاي شهري 

غیرمحلی مجاز وغیرمجاز، جاده هاي غیر محلی و 

ها مسکونی، مجموع تعدا پل ها در جاده هاي محلی، جاده

 و پل هاي خطرناک با ریسک باال در هنگام وقوع زلزله.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

 فرضیات تحقیق -4
زلزله  یابیباز يعملکرد پروژه ها يبر رو نفعانیذ يهایژگیو .1

 تاثیر مستقیم دارد.

 يعملکرد پروژه ها يبر رو يو اقتصاد یاجتماع طیشرا .2

 تاثیر مستقیم دارد.زلزله  یابیباز

 يهاعملکرد پروژه يحمل و نقل بر رو يهارساختیز تیوضع .3

 زلزله تاثیر مستقیم دارد. یابیباز

 گر رابطه بیني متغیر مداخلهو اقتصاد یاجتماع طیشرا .4

ی زلزله ابیباز يعملکرد پروژه ها يبر رو نفعانیذ يهایژگیو

 است.

گر رابطه متغیر مداخلهحمل و نقل  يهارساختیز تیوضع .5

 یابیباز يهاعملکرد پروژه يبر رو نفعانیذ يهایژگیو بین

 زلزله است.

 

 یابیباز يعملکرد پروژه ها

 زلزله

H2 

 نفعانیذ يهایژگیو

و  یاجتماع طیشرا

 ياقتصاد

حمل  يهارساختیز تیوضع

 و نقل

H1 

H3 
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 قیروش تحق -5
چرا که  باشدروش این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش کاربردي می

انجام گرفته است و هدف از  یمسئله خاص علم ایبه منظور حل مشکل 

خاص )عملکرد  نهیزم کیدر  يپژوهش توسعه دانش کاربرد نیا

ي . از نظر نحوهدباشی( میعیسوانح )فاجعه( طب یابیباز يهاپروژه

باشد. توصیفی است از همبستگی می -ها از نوع توصیفیگردآوري داده

دهد و همبستگی است، این جهت که تصویري از وضعیت موجود ارائه می

پرداخته به این دلیل که به بررسی رابطه بین متغیرها در مدل مورد نظر 

 است.

 

 داده ها و اطالعات یروش و ابزار گردآور -6
هاي مهم هر مطالعه و پژوهش وجود اطالعات قابل یکی از ضرورت

باشد با داشتن این اطالعات اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می

و تحلیل شود که جریان مطالعه و تجزیه فرصتی براي محقق فراهم می

هاي پژوهش پیگیري نماید. ارزیابی اهداف و فرضیهها را براي داده

آورد که با صرف حداقل هزینه همچنین محقق این امکان را به دست می

و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد. در این پژوهش با استفاده از روش 

پرداخته شده آوري اطالعات دقیق و روش میدانی به جمع ايکتابخانه

ها و آوري دادهدستیابی به اهداف پژوهش جمع راه اولین گام در .است

ها علمی مورد اي در تمام پژوهشها است. روش کتابخانهدریافتن واقعیت

هاي مبانی نظري ها درزمینهآوري دادهگیرد. براي جمعاستفاده قرار می

هاي ها، مقاالت و پایگاهنامهها، پایانو ادبیات پژوهش و پیشینه از کتاب

مرتبط با موضوع پژوهش استخراج و استفاده خواهد شد. اطالعاتی 

هاي مرتبط با برداري از کتابي کتاب، فیشهمچنین روش مطالعه

هاي معتبر در این پژوهش نامهبرداري از مقاالت و پایانموضوع، فیش

در روش میدانی محقق با توجه به برخی مفاهیم و ابزار  .لحاظ شده است

ها در حجم و نمونه آماري در ارد به گردآوري دادهمطالعه که در اختیار د

ي مطالعاتی مربوطه پرداخته و با مشاهدات عینی از قبیل انجام حوزه

 پردازد.ها مشخص میآوري دادهمصاحبه و پرسشنامه به جمع

سوال بوده که بر اساس طیف  23پرسشنامه تحقیق  مشتمل بر 

است. اطالعات مرتبط با منبع تایی به جمع آوري داده پرداخته  5لیکرت 

 در دسترس می باشد. 8سواالت و تعداد آنها در جدول 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه -7
گیري، بتواند خصیصه و مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه

ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که 

ارزش تواند هر پژوهش علمی را بیهاي نامناسب و ناکافی میگیرياندازه

 (. 288: 1378و ناروا سازد )خاکی، 

با توجه به تعداد   CVRحداقل میزان مورد قبول براي 2در جدول 

 ارزیابان آمده است.

خواسته شد تا نظر  نفر از افراد خبره 8در پژوهش حاضر از 

 انینبودن پرسشنامه ب ایبر مناسب بودن  یخود را مبن یکارشناس

ارزیاب باید  8براي   CVR زانیم (2) کنند که با توجه به جدول

  .باشد 75/0حداقل 

 

 ارزیابان موردقبول باتوجه به تعداد CVRل حداق: 2جدول 

 (1975)الوشه، 

تعداد 

 ارزیابان

 CVRحداقل مقدار 

 مورد قبول

تعداد 

 ارزیابان

 CVR حداقل مقدار

 مورد قبول

5 99/0 13 54/0 

6 99/0 14 51/0 

7 99/0 15 49/0 

8 75/0 20 42/0 

9 78/0 25 37/0 

10 62/0 30 33/0 

11 59/0 35 31/0 

12 56/0 40 29/0 
 

در این تحقیق براي بدست آوردن ضریب اعتبار پرسش همچنین 

نامه، ابتدا از طریق پیش آزمون پانزده پرسش نامه بین یک نمونه تصادفی 

 توزیع شده سپس ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید. 
 

 جامعه و نمونه آماری -8
جامعه آماري این تحقیق از بین مدیران، معاونان و کارشناسان 

 170شوند و تعداد آنها می مر شهرستان ساوه انتخابسازمان هالل اح

گیري دراین پژوهش، نمونه گیري تصادفی ساده روش نمونه .نفر می باشد

 میان خبرگان توزیعهایی به صورت تصادفی بود که درآن پرسشنامه خواهد

خواهد شد. در این تحقیق به منظور تعیین حجم نمونه آماري از فرمول 

 :شود می استفاده زیر گیري نمونه

 
 

n =

1.96 ∗ (0.5)(0.5)
(0.05)2

1 +
1

170
(
1.96 ∗ (0.5)(0.5)

(0.05)2
− 1)

= 118 

درصد، مقدار جدول  95در رابطه باال، با توجه به مقدار سطح اطمینان 

مقدار خطاي تحقیق است  dباشد. هم چنین  می 96/1نرمال استاندارد 

بیان درصد  در نظر گرفته خواهد شد. اجزاي این فرمول در ادامه  5که 

 شده است:

N=حجم جامعه 

Za/2=1.96 

P=0.5 

q=0.5 

d=0.05 
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نفر بوده است،  170با توجه به این مورد که تعداد جامعه مورد بررسی 

 نفر تعیین شده است. 118حجم نمونه تحقیق 

 

 های پژوهشیافته -9

تک نمونه ای برای بررسی وضعیت متغیرهای  Tآزمون 

 پژوهش
در این بخش به منظور دستیابی به تصویري کلی از نمونه آماري 

تک نمونه  t آزمون، با استفاده از به بررسی وضعیت متغیرهاي پژوهش

فرض صفر مبتنی بر این است  ،. در مورد هر متغیرپرداخته می شوداي 

این مقدار متوسط در مورد  حد متوسط می باشد. که مقدار آن متغیر در

، هامتغیرتمامی در مورد  می باشد.  3هش حاضر، مقدار متغیرهاي پژو

تک نمونه اي نشان می دهند که فرض صفر  tنتایج حاصل از آزمون 

و با توجه به اینکه هر دو حد پایین و باالي فاصله آزمون رد می گردد 

درصد اطمینان می  95درصد، مثبت می باشند، حداقل با  95اطمینان 

در ادامه . باشدبیش از حد متوسط می ،یرهامتغ توان گفت که میانگین

 جدول نتایج آزمون متغیرها آمده است:

 

 یهایژگیودر مورد متغیر  تک نمونه ای tآزمون نتایج   :3جدول 

 نفعانیذ
فاصله اطمینان 

درصد براي  95

تفاوت میانگین 

 ها

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغیر tمقدار 

حد 

 باال

حد 

 پایین

09/1 94/0 01/1 000/0 117 42/24 
 يهایژگیو

 نفعانیذ

 

 طیشرادر مورد متغیر  تک نمونه ای tآزمون نتایج   :4جدول 

 یو اقتصاد یاجتماع
فاصله اطمینان 

درصد براي  95

تفاوت میانگین 

 ها

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغیر tمقدار 

حد 

 باال

حد 

 پایین

08/1 89/0 97/0 000/0 117 94/20 

 طیشرا

و  یاجتماع

 ياقتصاد

 

 

 تیوضعدر مورد متغیر  تک نمونه ای tآزمون نتایج   :5جدول 

 حمل و نقل یها رساختیز
فاصله اطمینان 

درصد براي  95

تفاوت میانگین 

 ها

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغیر tمقدار 

حد 

 باال

حد 

 پایین

03/1 88/0 95/0 000/0 117 445/24 

 تیوضع

 يهارساختیز

 حمل و نقل

 

عملکرد در مورد متغیر  تک نمونه ای tآزمون نتایج   :6جدول 

 زلزله یابیباز یپروژه ها
فاصله اطمینان 

درصد براي  95

تفاوت میانگین 

 ها

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغیر tمقدار 

حد 

 باال

حد 

 پایین

29/1 14/1 21/1 000/0 117 413/30 

عملکرد 

 يپروژه ها

 یابیباز

 زلزله
 

  آزمون نرمال بودن

متغیرهاي تحقیق از  جهت بررسی نرمال بودن  در این قسمت

فرض صفر این آزمون  شود.می استفاده رنوفمیاس -آزمون کلوموگروف

آن است که جامعه مورد بررسی از لحاظ متغیر مورد نظر از توزیع نرمال 

 برخوردار است. 

 داري آزمون همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معنی

کمتر می 05/0از  پژوهشبراي همه متغیرهاي  اسمیرنوف -کولموگروف

مورد  H 1رد و فرضیه  0Hفرضیه در مورد همه متغیرها،  ، بنابراین،باشد

 جامعه مورد بررسی از لحاظ گردد کهمشخص میتایید قرار می گیرد و 

 . نرمال نیستداراي توزیع این متغیرها 

 

 مدلسازي معادالت ساختاري آزمون فرضیات با استفاده از

جهت آزمون فرضیات مدل، از مدلسازي معادالت  در این قسمت

استفاده شده است. مقادیر بارهاي  PLSساختاري به وسیله نرم افزار 

 به نمایش در آمده است. 9بیرونی و مقدارتی مدل اندازه گیري در جدول 
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 اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها-: نتایج آزمون کولموگروف7جدول 

 میانگین متغیر ردیف
انحراف 

 معیار

 تعداد

 مشاهدات

ره  کولموگروف آما

 اسمیرنوف
Sig. 

 000/0 152/0 118 69/0 01/4 نفعانیذ يهایژگیو 1

 000/0 161/0 118 89/0 99/3 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 000/0 119/0 118 70/0 95/3 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 000/0 176/0 118 75/0 21/4 یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 

 متغیرها: اطالعات مربوط به 8جدول 
 منبع تعداد گویه نماد نام متغیر

 Stakeholder 3 ویژگی هاي ذینفعان
میتچل و -1984فریمن،-2003فیلیپس و همکاران،-2007االندر،

 1987همکاران،

 SoEco 6 شرایط اجتماعی و اقتصادي
-2007همکاران،ایبراهیم و -2007راشکی،-2012آي پی سی سی،

 2003هاقیو،-2005کان و همکاران،-2007ماسوزرا،

وضعیت زیرساخت هاي حمل و 

 نقل
Trans 5 ،2000،چانگ،2005سوآرز و همکارن، -2008میر 

 Perf 9 عملکرد پروژه هاي بازیابی زلزله

کیتس و -2006هایق و همکاران،-2006آتالي و گرین،-2014مجتهدي و او،

بولین و -2002اوفوري،-2003باراکا،-2004فریمن،-2006همکاران،

 1991استنفورد،
 

 :: اطالعات مربوط به متغیرها9جدول 
 Tمقدار  مقدار بار بیرونی هاگویهکد  عنوان فارسی گویه

Stakeholder 1 865151/0 قدرت ذینفعان  976616/53  

Stakeholder 2 434813/0 مشروعیت ذینفعان  609546/4  

Stakeholder 3 822498/0 فوریت ذینفعان  671276/39  

SoEco1 818480/0 تراکم جمعیتی  713845/39  

SoEco2 794831/0 سرانه تولید ناحالص منطقه  309718/28  

SoEco3 877643/0 تعداد جمعیت منطقه  521304/53  

SoEco4 856831/0 سن سازه هاي منطقه  140931/51  

SoEco5 914772/0 جمعیت در معرض ریسک  825816/89  

SoEco6 914772/0 سطح درآمد  825816/89  

Trans 1 863643/0 وضعیت جاده هاي اصلی)اتوبان(  943549/40  

Trans 2 809353/0 وضعیت جاده هاي فرعی  003959/35  

Trans 3 702286/0 وضعیت کوچه ها  736188/15  

Trans 4 846367/0 تعداد  پل هاي منطق  235998/42  

Trans 5 846367/0 هاي در معرض ریسکجاده ها و پل   235998/42  

Perf1 748245/0 زمان پاسخ یراي بازسازي  742658/23  

Perf2 736902/0 پایداري در بازسازي  561820/30  

Perf3 877136/0 ارائه خدمات سریع  863868/78  

Perf4 765654/0 تعداد پیمانگار تأیید شده  919902/25  

Perf5 863511/0 جاده ها و پل هاي موقت  153006/70  

Perf6 830098/0 طرح اجرایی براي بازسازي  607131/37  

Perf 7 826996/0 نحوه ارائه بهترین شیوه کمک رسانی  499990/44  

Perf8 902818/0 بازسازي چابک  322541/106  

Perf9 830098/0 مشارکت ذینفعان  607131/37  
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 4/0همانطور که مشاهده می شود همه بارهاي عاملی بیشتر از 

می باشد که نشانه  96/1بوده و مقادیر تی متناظر با آنها نیز بیشتر از 

 بارگذاري معنادار گویه ها بر روي متغیرها می باشد. 

در ادامه به آزمون فرضیات مدل با توجه به ضرایب مسیر و مقادیر 

 تی مربوطه می پردازیم:

 

زلزله  یابیباز يعملکرد پروژه ها يبر رو نفعانیذ يهایژگیو فرضیه اول:

 دارد. میمستق ریتاث

 يهایژگیوجدول زیر، ضریب مسیر و مقدار تی بین متغیر مستقل 

را نشان می  زلزله یابیباز يعملکرد پروژه هاو متغیر وابسته  نفعانیذ

متغیر  دهد. همانطور که مشاهده می شود ضریب مسیر بین این دو

می باشد و در نتیجه فرض صفر رد و  96/1و مقدار تی بیشتر از  483/0

 فرضیه اول تأیید می شود. 

 

 : نتایج آزمون فرضیه اول10جدول 
ضریب  مقدار تی متغیر وابسته متغیر مستقل

 مسیر

نتیجه آزمون 

 فرضیه اول

 يهایژگیو

 نفعانیذ

عملکرد پروژه 

 زلزله یابیباز يها

عدم رد  483/0 125/10

 )تأیید(

 

 يعملکرد پروژه ها يبر رو يو اقتصاد یاجتماع طیشرا فرضیه دوم:

 دارد. میمستق ریزلزله تاث یابیباز

 یاجتماع طیشراجدول زیر، ضریب مسیر و مقدار تی بین متغیر مستقل 

را نشان می زلزله  یابیباز يعملکرد پروژه هاو متغیر وابسته  يو اقتصاد

مشاهده می شود ضریب مسیر بین این دو متغیر دهد. همانطور که 

می باشد و در نتیجه فرض صفر رد  96/1و مقدار تی بیشتر از  267/0

 می شود و فرضیه دوم به تأیید می رسد.

 

 : نتایج آزمون فرضیه دوم11جدول
ضریب  مقدار تی متغیر وابسته متغیر مستقل

 مسیر

نتیجه آزمون 

 فرضیه دوم

 یاجتماع طیشرا

 يو اقتصاد

عملکرد پروژه 

 یابیباز يها

 زلزله

 عدم رد )تأیید(  267/0 463/5

 

عملکرد  يحمل و نقل بر رو يها رساختیز تیوضع فرضیه سوم:

 دارد. میمستق ریزلزله تاث یابیباز يهاپروژه

 تیوضعجدول زیر، ضریب مسیر و مقدار تی بین متغیر مستقل 

 یابیباز يعملکرد پروژه هاو متغیر وابسته حمل و نقل  يها رساختیز

را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود ضریب مسیر مربوط  زلزله

می باشد و در نتیجه فرض  96/1و مقدار تی بیشتر از  233/0به متغیر 

 صفر رد می شود و این قسمت از فرضیه سوم به تأیید می رسد. 

 : جدول آزمون فرضیه سوم12جدول 

 متغیر وابسته ر مستقلمتغی
مقدار 

 تی

ضریب 

 مسیر

نتیجه آزمون 

 فرضیه سوم

 رساختیز تیوضع

 حمل و نقل يها

عملکرد پروژه 

 یابیباز يها

 زلزله

151/5 233/0 
عدم رد 

 )تأیید(

 

 های برازش مدلپایایی، روایی و شاخص
در این بخش، به بررسی شاخصهاي پایایی و روایی و سایر شاخصهاي 

 می پردازیم.برازش مدل 

 

 آلفای کرونباخ

این شاخص معیار سنجش انسجام یا همسانی درونی متغیرهاي مشاهده 

پذیر هر متغیر پنهان است. مقدار قابل قبول براي این شاخص مقادیر 

(. جدول زیر مقادیر 1393می باشد )محسنین و اسفیدانی،  7/0باالتر از 

هان مدل را نشان می آلفاي کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرهاي پن

می باشد  7/0دهد. همانطور که مشاهده می شود همه مقادیر باالتر از 

 که حاکی از انسجام درونی قابل قبول براي مدل می باشد.

 

 : مقادیر آلفای کرونباخ13جدول 

 آلفاي کرونباخ متغیر ردیف

 813580/0 نفعانیذ يهایژگیو 1

 884156/0 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 860315/0 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 815144/0 زلزله یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 

 (AVEمیانگین واریانس استخراج شده )

شاخص سنجش روایی همگرا می باشد. مقدار قابل قبول براي این 

(. جدول زیر 1393به باال می باشد )محسنین و اسفیدانی،  5/0شاخص 

واریانس استخراج شده مربوط به مدل را نشان می دهد. مقادیر میانگین 

می باشد که  5/0همانطور که مشاهده می شود همه مقادیر باالتر از 

 باشد.حاکی از روایی همگراي قابل قبول براي مدل می

 

 (AVE: مقادیر میانگین واریانس استخراج شده )14جدول 
 AVE متغیر ردیف

 729355/0 نفعانیذ يهایژگیو 1

 743245/0 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 640828/0 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 641007/0 زلزله یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 پایایی مرکب

معیار سنجش همبستگی درونی متغیرهاي مشاهده پذیر هر متغیر 

باشد به باال می 7/0پنهان است. مقدار قابل قبول براي این شاخص 

(. جدول زیر مقادیر پایایی مرکب مربوط 1393)محسنین و اسفیدانی، 
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به متغیرهاي مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همه 

یایی مرکب قابل قبول براي می باشد که حاکی از پا 7/0مقادیر باالتر از 

 باشد.مدل می

 

 مقادیر مربوط به پایایی مرکب :15جدول 
 پایایی مرکب متغیر ردیف

 889759/0 نفعانیذ يهایژگیو 1

 920316/0 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 898696/0 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 876952/0 زلزله یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 

 جدول اشتراک با روایی متقاطع

کیفیت مدل اندازه گیري انعکاسی توسط شاخص اشتراک با روایی 

( محاسبه می شود. این شاخص در واقع توانایی مدل CV Comمتقاطع )

مسیر را در پیش بینی متغیرهاي مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر 

مثبت این شاخص نشان دهنده پنهان متناظرشان می سنجد. مقادیر 

کیفیت مناسب مدل اندازه گیري مدل انعکاسی است )محسنین و 

(. جدول اشتراک با روایی متقاطع در پایین آمده است. 1393اسفیدانی، 

از روایی  که حاکیشاهده می شود همه مقادیر مثبت بوده همانطور که م

 باشد.قبول براي مدل میقابل

 

 با روایی متقاطع: جدول اشتراک 16جدول 
 CV Com متغیر ردیف

 445519/0 نفعانیذ يهایژگیو 1

 743246/0 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 640828/0 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 641007/0 زلزله یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 

 نیکویی برازش

( هر دو مدل اندازه گیري و ساختاري را GOFشاخص نیکویی برازش )

مدنظر قرار می دهد و به عنوان معیاري براي سنجش کل مدل به کار 

می رود. این شاخص به صورت میانگین ضریب تعیین و مقادیر اشتراکی 

 به صورت دستی محاسبه می شود:

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 
این شاخص جذر ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی 

(Communalityو متوسط ضری ) ب تعیین است. این شاخص بین صفر

قوي توصیف می گردد )محسنین و  36/0و یک بوده و مقادیر باالتر از 

(. جدول زیر مقادیر اشتراکی را براي مدل نشان می 1393اسفیدانی، 

به دست می آید. همچنین  645/0دهد. مقدار متوسط مقادیر اشتراکی، 

اي تنها یک متغیر مقدار ضریب تعیین براي مدل این پژوهش که دار

به دست آمده است. بنابراین مقدار شاخص نیکویی  658/0وابسته است، 

آید که حاکی از برازش به دست می 651/0برازش با توجه به فرمول فوق، 

 بسیار خوب مدل می باشد. 

 : مقدار اشتراکی17جدول 
 مقدار اشتراکی متغیر ردیف

 729355/0 نفعانیذ يهایژگیو 1

 743245/0 يو اقتصاد یاجتماع طیشرا 2

 640828/0 حمل و نقل يها رساختیز تیوضع 3

 641007/0 زلزله یابیباز يعملکرد پروژه ها 4

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -10
و توجه  دیتوسعه، تأک يزریمهم و قابل توجه در برنامه هاياز جنبه یکی

ست. از این شهرها يرپذیبیکشور و از همه مهمتر آس يرپذیبیبه آس

خطر  کی شهیما بوده و هم رامونیاز جهان پ یبخش یعیحوادث طب روکه

 یاصل يهااز دغدغه یکیهمواره  می رود.توسعه به شمار  يبرا يجد

حوادث  نیمقابله با ا يهاوهیش یو شهروندان بررس يشهر رانیمد یتمام

 در هموارهامروزي در نقاط مختلف دنیا  شهرهاي .است بوده هاو بحران

 خطرات این از یکی. دارند قرار طبیعی بالیاي از ناشی خطرات معرض

-زمین کند،می تهدید را ما کشور جمله از جهان کشورهاي از بسیاري که

  است. لرزه

وضعیت "، "هاي ذینفعان ویژگی"در این پژوهش سه متغیر 

به عنوان  "شرایط اجتماعی و اقتصادي"و  "هاي حمل ونقلزیرساخت

هاي بازیابی زلزله شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار برروي عملکرد پروژه

در نهایت تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رویکرد  شدند.

مدلسازي معادالت ساختاري و تحلیل عاملی تأییدي، به نتایج زیر منجر 

 شد: 

 هاي بازیابی زلزله هاي ذینفعان بر روي عملکرد پروژهویژگی

 ر مثبت دارند.تأثی

  هاي شرایط اجتماعی و اقتصادي بر روي عملکرد پروژه

 بازیابی زلزله تأثیر مثبت دارند.

  هاي حمل و نقل بر روي عملکرد وضعیت زیرساخت

 هاي بازیابی زلزله تأثیر مثبت دارند.پروژه

 گر به عنوان متغیر مداخلهاجتماعی و اقتصادي  متغیر شرایط

هاي ي ذینفعان بر روي عملکرد پروژههادر رابطه بین ویژگی

 تأثیر مثبت دارد.  بازیابی زلزله

 هاي حمل و نقل به عنوان متغیر متغیر وضعیت زیرساخت

هاي ذینفعان بر روي عملکرد گر در رابطه بین ویژگیمداخله

 هاي بازیابی زلزله تأثیر مثبت دارد. پروژه

 آورده شده است: مربوط به آزمون فرضیاتخالصه نتایج  18در جدول 
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 : خالصه نتایج18جدول 
 نتیجه فرضیه ردیف

 تایید شد هاي بازیابی زلزلههاي ذینفعان بر روي عملکرد پروژهویژگی  مستقیمتاثیر 1

 شد تایید بازیابی زلزلههاي پروژهشرایط اجتماعی و اقتصادي بر روي عملکرد   مستقیم تاثیر 2

 تایید شد بازیابی زلزلههاي پروژهوضعیت زیرساخت هاي حمل و نقل بر روي عملکرد   مستقیمتاثیر 3

 تایید شد بازیابی زلزلههاي پروژهذینفعان بر روي عملکرد هاي پروژهیر مداخله گر در رابطه بین اجتماعی و اقتصادي متغ شرایط 4

 تایید شد بازیابی زلزله.هاي پروژههاي ذینفعان بر روي عملکرد مداخله گر در رابطه بین ویژگییر هاي حمل و نقل متغوضعیت زیر ساخت 5

 هاپیشنهاد

 پیشنهادهایی برای کاربران
 از بزرگ شهرهاي بیشتر که موضوعاتی از یکی شد ذکر که طور همان

 ویژگی که بالیاي طبیعی استموضوع  ، هستند روبرو آن با تهران جمله

 و گذاري سرمایه تراکم و شهري فضاهاي بر حاکم طبیعی شرایط و ها

 پیرامون الزم هاي ریزي برنامه به توجه محیطی، لزوم هاي بارگذاري

 و عناصر است. از ساخته ضروري را آنها کمتر آسیب و شهرها مصونیت

 سیاست در باشند. بنابراین آنها از برخی فاقد یا و داشته را الزم اجزاي

 ها نقصان شناسایی به باید شهرداري ها به جدید وظایف واگذاري

 از پیشگیري جهت در گردد. بنابراین ارایة الزم پیشنهادهاي و پرداخته

 پیشنهاد زیر موارد حداقل، به آن کاهش یا و جبران ناپذیر هاي آسیب

ر تحقیق و با توجه با توجه به تأیید فرضیه هاي مطرح شده د شود: می

 کاربردي  رفته جهت سنجش متغیرها، پیشنهادهايبه گویه هاي بکار 

ذیل به مدیران و سیاست گذاران عرصه مدیریت بحران پیشنهاد می 

 گردد:

یکی از نهادهاي رسمی و محلی اعطاي قدرت و مشروعیت به  -1

جهت  بعنوان نهاد اصلی و فرمانده مدیریت بحران در منطقه 

انواع نیروهاي امداد رسان تسریع در هماهنگی هاي الزم میان 

 نظامی منطقه اي. دولتی، مردمی و

ایجاد ساختار و تدوین دستورالعمل ها و رویه ها در راستاي  -2

فرماندهی واحد ستاد مدیرت بحران و تعیین وظایف هر یک 

از نهادهاي زیرمجموعه نهاد محلی تعیین شده بعنوان رئیس 

 حران منطقه.ستاد ب

 ها، معابر، پل تأسیسات، ها، ساختمان اطالعاتی بانک ایجاد -3

 شیمیایی مراکز صنعتی، کلیه و مخابرات آب، برق، گاز، مراکز

،راه هاي محلی، محاز و غیر منطقه خطرناک شیمیایی غیر و

جهت تعیین میزان ریسک آسیب پذیري آنها در هنگام   مجاز

و پیش بینی تمهیدات الزم  بروز حوادث طبیعی غیرمترقبه 

 سناریوهاي از پیش طراحی شده.بر اساس 

کنترل تراکم و جمعیت منطقه و جلوگیري از ساخت و  -4

سازهاي غیرمجاز ر مناطق داراي ریسک باال در هنگام بروز 

بالیاي طبیعی نظیر جساخت و ساز در مسیر رودخانه و حریم 

 د اینها.آن، ساخت و ساز در مسیر گسل هاي فعال و مانن: 

 به رسانی و اطالع تبلیغاتی آموزشی، هاي سیاست تصویب -5

 زندگی محیط و اماکن مسکونی پذیريآسیب میزان در مردم

 سازي مقاوم و بازسازي انگیزه براي ایجاد راستاي در ها آن

 مخاطرات از ناشی پذیري آسیب جهت کاهش در مناطق این

 .محیطی

بحران در حوزه هاي بررسی تجربیات موفق پیشین  مدیریت  -6

داخلی و بین المللی و مستند سازي موارد پس از بومی سازي 

تجربیات و انعکاس آن در دستورالعمل و رویه هاي تدوین 

 شده.

ارزیابی آمادگی نهادهاي ارائه دهنده خدمات در قالب  -7

برگزاري انواع مانورهاي دوره اي و غیر روتین بر اساس 

پاسخ و ارائه خدمات سریع، نحوه معیارهاي کلیدي نظیر زمان 

مشارکت و هماهنگی دستگاه هاي مسئول و سایر معیارهاي 

 کلیدي.

ارزیابی دوره اي پیمانکاران تأیید شده بر اساس معیارهاي  -8

 کلیدي و به روز شده انتخاب پیمانکار.

ارزیابی ریسک شریان هاي اصلی ارتباطی نظیر جاده ها و پل  -9

انجام اقدامات اصالحی به هاي در معرض ریسک تخریب و 

 منظور کاهش ریسک.

 

 منابع
(. 1389امیدوار، بابک؛ نوجوان مهدي و محمد برادران شرکاء ) [1]

)مطالعه موردي: منطقه  GISیابی اسکالن موقت با استفاده از مکان"

، دومین کنفرانس برنامه ریزي و مدیریت «یک شهرداري تهران

 شهري، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. 

علی  و اله فتحشمسایی زفرقندي  ،مهديمدیري  ؛سعید امینی ورکی [2]

 يریپذبیحاکم بر آس يهادگاهید ییناسا(. ش1393) قنبري نسب

 رگذاریتأث يهاو استخراج مؤلفه یطیشهرها در برابر مخاطرات مح

، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ویدر آن با استفاده از روش ک

 .5-18، صفحات 93نامه هفته پدافند غیرعامل ، ویژه3بحران، دوره 

بابایی نسامی عبداله؛ قاسمی پیمان ؛ اپرناک آرش و مسلم جوکار  [3]

ارائه یک مدل برنامه ریزي ریاضی براي مساله عملیات " (.1395)

، کنفرانس بین المللی مهندسی "ایت انصافلجستیک امداد با رع

 س.صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفران

http://www.joem.ir/?_action=article&au=31324&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://www.joem.ir/?_action=article&au=36916&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.joem.ir/?_action=article&au=33097&_au=%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%B4%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.joem.ir/?_action=article&au=19810&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://www.joem.ir/?_action=article&au=19810&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://www.joem.ir/?_action=article&au=19810&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8
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( روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. 1378خاکی، غالمرضا.) [4]

 مرکز تحقیقات علمی کشور:کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

خجسته نسب حمید؛ هانیه خجسته نسب و گیتی صالحی اصفهانی  [5]

بازسازي پس از سوانح مساکن روستایی؛ از بازساخت تا  (.1393)

تحول معماري بومی )مورد: دهستان چاالنچوالن شهرستان 

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان،  دورود(،

 .موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 حمید؛ گیتی صالحی اصفهانی و اختر خرمی ،خجسته نسب, [6]

رویکرد مشارکتی در برنامه هاي بازسازي پس از  ارزیابی (.1394)

سوانح در مناطق روستایی )مطالعه موردي: دهستان 

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، شیراز،  چاالنچوالن(،

 .موسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی

ارزیابی میزان (. 1395)محمدرضا و گلشن کاویان پور  ،رضایی [7]

محیطی محالت شهري در مواجهه با  -و کالبديآوري اجتماعی تاب

سومین  سوانح طبیعی )زلزله( مطالعه موردي: کالنشهر مشهد،

در شریان هاي حیاتی، صنایع  HSE کنفرانس ملی مدیریت بحران و

 .و مدیریت شهري، تهران

عوامل موثر بر مکا ن یابی  (.1393)زارع مینا و کیانوش ذاکرحقیقی  [8]

ششمین کنفرانس بین المللی  سانحه زلزله، اسکان موقت بازماندگان

مدیریت جامع بحران، مشهد، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی 

 .مدیریت جامع بحران

سارا  و مومنی شهرکی مهدي  ،رضایی میثم ؛زنگی آبادي علی [9]

رکزي کالن ارزیابی آسیب پذیري بخش م " (.1392) میرزایی

 IHWPشهرهاي ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل 

؛ نشریه آمایش جغرافیایی "شهر اصفهان 3مطالعه موردي: منطقه 

 .137-156، صفحه 8، شماره 3فضا، دوره 

(.زلزله تهران و ارزیابی 1385زنگی آبادي علی؛ تبریزي؛  نازنین) [10]

هاي جغرافیایی، شماره فضایی آسیب پذیري مناطق شهري.پژوهش 

 .115-130، صص6

برحقی مهدي؛ کامکار حقیقی مهران و محمد علیزاده ستایش [11]

؛ "هاي طبیعی(. طراحی سیستم اطالعات مدیریتی بحران1386)

 .29، شماره 10پژوهشی مدیریت سالمت؛ دوره  -فصلنامه علمی

 (.1392)سلطانی, زینب؛ سیدعلی المدرسی و علی سرکارگراردکانی  [12]

و  GIS ن یابی امداد و اسکان موقت پس از زلزله با استفاده ازمکا

نخستین  مطالعه موردي: بافت تاریخی شهر یزد، MADM مدل

همایش ملی مدیریت یکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پایدار، 

 .سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

(. 1396) محمد ملکیو اله فضلآبادي کریمی قطبعلی؛  شکور [13]

در برابر زلزله  یانسان يهاگاهسکونت يریپذبیآس سکیر لیتحل"

ریزي ؛ فصلنامه برنامهشهرستان المرد( ي: روستاهاي)مطالعه مورد

 .92-81 ات، صفح26، شماره 7دوره اي، منطقه

کاربرد  (.1395)رضا؛ محمد کریمی و ساناز اعالئی مقدم  ،صفرزاده [14]

الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات چند هدفه در مکانیابی اردوگاه 

ن دومین کنگره بی هاي اسکان موقت شهر تهران پس از وقوع زلزله،

المللی علوم زمین و توسعه شهري، تبریز، شرکت کیان طرح دانش، 

 پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی،

 (.1391)صمدي میارکالئی حمزه و حسین صمدي میارکالئی  [15]

نقش سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات در مدیریت بحران "

 د.اختمان، مشه، سومین همایش مدیریت بحران در صنعت س"ها

علی رضا؛ فرشته نویدي امجد؛ افشین متقی و حسن  ،عندلیب [16]

تاثیر موضوعات اجتماعی بر برنامه ریزي  (.1392) حسینی امینی

ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک  کالبدي بازسازي پس از سانحه،

ایران پدافند غیرعامل، مشهد، انجمن ژئوپلتیک ایران، دانشگاه 

 .فردوسی مشهد

علیرضا؛ فرشته نویدي مجد؛ حسن حسینی امینی و هیوا  ،عندلیب [17]

تاثیر موضوعات اجتماعی بر برنام هریزي کالبدي  (.1392)سلکی، 

المللی مخاطرات دومین کنفرانس بین بازسازي پس از سانحه،

 .محیطی، تهران، دانشگاه خوارزمی

علی؛ مجتبی چراغیان فرد؛ سیروس کرمی گیالن و حیدر  ،الفتی [18]

نقش پارکهاوفضاهاي باز شهري دراسکان اضطراري  (.1393)زارعی 

دومین کنفرانس ملی  پس از زلزله مطالعه موردي:شهرگیالن غرب،

هاي حیاتی، صنایع و مدیریت در شریان HSE مدیریت بحران و

  .شهري، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس ملی مدیریت بحران

مراکز اسکان موقت مکانیابی "(. 1395)لطفی احمد و علی حنفی  [19]

، "شهري در بحران با رویکرد نظریه بازي؛ مطالعه موردي شهر مراغه

المللی علوم زمین و توسعه شهري، تبریز، شرکت دومین کنگره بین

کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان 

 .شرقی

(. معادالت 1393محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم ) [20]

ختاري مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم سا

 . انتظارات کتاب مهربان.Smart-PLSافزار

طرح فروشگاه هاي  (.1391)مهدي و حسن سیف الهی  ،مقیمی [21]

دومین  زنجیره اي چندمنظوره با رویکردي به وضعیت پس ازسانحه،

 .کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران

قطبی مریم و آرمان حسن زاده  منتظري دشتخاکی منا؛ فدایی [22]

بررسی و تدوین معیارها و شاخص هاي تاب آوري مرکز " (.1394)

شهر در برابر حوادث طبیعی زلزله نمونه موردي محدوده باغ ملی 

، کنفرانس بین المللی دستاوردهاي نوین در مهندسی "کرمان

عمران، معماري، محیط زیست و مدیریت شهري، تهران، موسسه 

 ا.ایده پرداز پایتخت ویرمدیران 

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=5308
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=94679
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=203066
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=57913
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=57913
http://jzpm.miau.ac.ir/?_action=article&au=16382&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://jzpm.miau.ac.ir/?_action=article&au=3745&_au=%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%87++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://jzpm.miau.ac.ir/?_action=article&au=33709&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://jzpm.miau.ac.ir/?_action=article&au=33709&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
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نقش و اهمیت مدیریت  (.1394)بهنام و حمیدرضا صبا  ،مهدي پور [23]

کنفرانس ملی اقیانوس  ن،آبحران پس از وقوع زلزله و پیش از

 .مدیریت، شیراز، مرکز توسعه آموزشهاي نوین ایران )متانا(

آبادي و احسان مدیري علی میرجلیلی سیدمحمد؛ سعید فالح [24]

نشانی شهري پس از هاي آتشی عملکرد ایستگاهبررس (.1392)

نشانی محله آتش 6وقوع زلزله )مطالعه موردي ایستگاه شماره 

در شریانهاي   HSE کنفرانس ملی مدیریت بحران و فهادان یزد(،

 حیاتی، صنایع و مدیریت شهري، تهران، شرکت کیمیا خرد پارس

ارزیابی (. 1395)حسین؛ عطا غفاري گیالنده و سعیده علوي  ،نظم فر [25]

آسیب پذیري وارده به شهرها در برابر زلزله براساس مدل تحلیل 

سومین کنگره  شهرداري تهران(، 9شبکه اي )نمونه مورد: منطقه 

علمی پژوهشی افق هاي نوین در حوزه مهندسی عمران، معماري، 

فرهنگ و مدیریت شهري ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم 

 .ینو فنون بنیاد

آینده پژوهی مدیریت ریسک در شهر ها با (. 1395)حسن  ،نوروزي [26]

اولین همایش ملی مدیریت  تاکید بر آسیب پذیري خطرات زلزله،

بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، 

موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه 

 .پایدار
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