مقالۀ پژوهشی

انتخنب پژوتش اازینب ویزان تننبآواا و یناتننا
اجتمنع و اقتزندا سنهر ب نواد و نینز س ناننی
ض فتنا زیرو یناتنا ونواد اازیننب دا پنژوتش

ارزیابی تابآوری اجتماعی و اقتصادی در

و بنسم.

برابر زلزله
(مطالعة موردی :بجنورد)

روش :پژوتش حنضر از نظر تم  ،شننابردا و از

1

3

نغمه جعفریان،1حسین حاتمینژاد ،2محمدرضا مبهوت

 .1نویسنن مس وسنن و دانشنن وا شناس نانن ااسنننم
برننوهایزا سهرا ،وؤاسه آووزش عنل خنواان ،وشهم،
ایران

ت ننایف و و یناتنننا ونواد اازینننب و نانب سننهر

ویزان تنبآواا سنهر بنن اانتینده از اوش السنله

علم دانشگنه تهران ،ایران
علم وؤاسه

وراتعنن و  SPSSانن یمه سننم .دا پنینننن بننراا
ا یمن و ندااا وینن تنبآواا سهر و پنیمااا ،بن

آووزش عنل خنواان ،وشهم ،ایران
داینفت  96/7/18پذیرش 96/10/15

ااتینده از اوش تمعستگ پیراون وینزان و نندااا

چکیده

دا و یناتنا اجتمنع و اقتزندا اازینب سم.

مقدمه :ونمیریت بییننا یعی ن نینزو نم سن نخت
ونتیت ،اازینب تنا دقیق ،برننوهایزا و اپس ااائنه
ااه شنا و ناب و بنسم .اوروزه اشثر برننوه ایزا تننا
صوا گرفته دا زوی ة ومیریت زلزله به بننزس زوننن

ب واد بن وجود  3و طقة ووجود ،ویننگین تنبآواا
اجتمنننع دا و نننیق 2 ،1و وهننر بننه ترتیننب 89/03

و توان

تنبآواا اا برننوهاا دقیقتر وووفقتر به دلیل توجه
آن بننه اب ننند اجتمنننع و اقتزننندا از دیگننر اب ننند
قنبل اازینب یک سهر دانست .یعق آیینننوة یراحن
انننختمنن ،سننهر ب ننواد واقننا دا ااننتنن خراانننن
سمنل جزء سهرتنی بن آایبپذیرا زیند و بنسم و
تمچ ین پیشی ة سهر نشنن و دتم شه دایو انلینن
از

 .1پژوتش حنضر بخش از پنیننننوة ااسم بن ع وان ااائه الگنوا ونمیریت

 87/67داصم و بنسمب تمچ ین ویننگین تننبآواا
اقتزندا دا و ننیق 2 ،1و وهنر بنه ترتینب وسننوا
ااننت بننن  49/31داصننم 47/69 ،داصننم 39/59 ،
داصم و دا شل سهر  45/50داصم و بنسم.
نتیجه گیری نتنیج نشنن و دتنم سنهر ب نواد بنن
ضریب تمعستگ دا و ینا اجتمنع  -0/020بن Sig

 0/936فنقم و ندااا و دا و ینا اقتزندا بن ضریب
تمعسنننتگ  0/632بنننن  0/05Sigداااا و نننندااا
و بنسم.
کلماتکلیددی :تننب آواا اجتمننع  ،تننب آواا
اقتزندا ،زلزله ،ب واد

برران ننس از زلزله بن اویکرد تنبآواا دا سهر ب واد اات.
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شمتر به برننوهایزاتنا پیش از وقنو زلزلنه توجنه

سنتم زوین لرزه تنا گسترده اا بوده اات .تنم

یافتهها :ینفته تننا پنژوتش نشننن ون دتنم سنهر

داصم  87/04 ،داصم 86/53 ،داصم و دا شل سهر

حین و ب م از وقنو برنران ورنمود سنمه اانت و

و سود .از وینن برننوه تنا شنتش وخنیرا

صوا

شه بن ااتینده از وطنل نن

شتنبخنننهاا تمنة

ب واد اانتخرا گردینم ،انپس دا اوش وینمان

Email:naghmehja25@gmail.com
 .2دانشینا جغرافین و برننوه اینزا سنهرا ،ع نو تین
 .3دشتراا برننوه ایزا سهرا ،ع و تی

نظر سیوس ان ننم ،توصنیی  -ترلیلن اانتب بنمین

اازینب تنبآواا اجتمنع و اقتزندا دا برابر زلزله

مقدمه

علم شنتش خطرتنا اوانح جنیگنه تنا بیشترا اا

وقو برران تنی تمچون زلزله تمیشه این وس له اا

به خود اختزنص داد]4[ .

دا ذتن تماع و ش م شنه گگوننه ون تنوان وینزان

تنبآواا یک ب م جمیم ترلیل از واژگننن فنج نه

ب م از آن اا شننتش داد .یکن از

اات شه ت وز ت ریف وواد قعنو تمگننن بنراا آن

و تلین

خسناا

بهترین اوش تنا وقنبله بن برران تنی تمچون زلزله

وجود نمااد]5[ .

پیشگیرا قعنل از وقنو آن اانت شنه ون تواننم دا

تنبآواا از لغت التین resilioبنه و ننا بنهینوا

تمنو اب ند وردو  ،شنلعما ان نم سود.

ننگهنن عقبنشنی

بررانتن و ووق یتتنا اضطرااا بنزتنبتنا اصل

اگرگه ت وز دا ای که این شلمه ابتما دا گه اسنتهاا

زنمگ عندا تست م .آنهن و تج به ااهتنی ون سنونم

ااتینده سمه اات اختی نظر وجود دااد]7[ .

شه جواونا از نظنر اقتزنندا و اجتمننع اقنمام بنه

اویکردتنا ویهوو تنبآواا اا ون تنوان بنه انه

خودانزا شرده ،بر یکمیگر تن ییر گذاسنته و اابطنه

داتة اصل خیصه شرد شه ج عنة وشنتر دا تمنة

بین تزمیم گیران اا وسترکمتر و ش م .ب نبراین ،یک

آنهن تواننی ایستندگ  ،وقنووت و واش ش به فشنا ینن

ایل ین زلزله بهت هنی یک برران ینن انننره نیسنت.

تغییر اات []8

و ننشنو تن نیسنت مب

حوادث تمیشه بنعث وشکی

داحنل شه بررانتنن دا جواونا داتنمایختگن بنه
وجود و آوانم .برنران تنن داااا وابسنتگ زینندا

شنردن گرفتنه سنمه اانت [،]6

الف -تنبآواا به ع وان پنیماااب
ب -تنبآواا به ع وان بنزینب ب
 -تنبآواا به ع وان دگرگون سنخصتن.

تست م و براا تشخیص ت ییر اول بر دوو س نخت

بهیوا بنلقوه و توان پیشرفت تنا بهدانت آونمه دا

آایبپذیرا جنو ه الزاو اات]1[.

بهعود تنب آواا و نیق و ین اا انمازه گینرا ش نم و

این ظرفیت اا دااننم شنه دا نعنود

داجة تنب آواا ششنواتنا وختلنف اا بنن یکنمیگر

ایستم تننا شننتش خطنر بنه انوانر تول نن و

وقنیسه و و نیق شه بیشتر نینزو م تنبآواا تسنت م

وخنیرا

یعی
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بشرا تعمیل سونم]2[ .

اا وشخص ش م .به ترحن  ،به دلیل وکننیسم پیچیمه

دا زونن وقو تنر بررانن  ،داصنوات شنه جنو نة

و عمم ت ننس و نیق و ششواتن ،یک ت ریف واحنم

براا وقنبلنه بنن آن اا

و وشنننخص شنننردن

ویرانش مه براا اجتمنعن

تم

آن برران ،آوندگ ذت

داسننته بنسنن م ،ح ننم واننی

از اغتشنسننن

و

از تننننبآواا وخننننیرا

سنخصتنا تننب آواا و اننمازهگینرا آنهنن بسنینا

ب نظم تنا ب م از برران شنتش و ینبم]3[ .

وشکل اات]9[ .

دا این ویننن تننب آواا یکن از وهنمتنرین عواونل

اب ند اصل شه آایبپنذیرا و تننبآواا اا ترنت

ترقق پنیمااا اات .واود واژس تنب آواا به وعنحث

ت ییر قراا و دتنم ععنات نم از وؤلینهتننا فیزیکن ،

ومیریت اوانح از  2005وییدا دا تمنیش تیوگنو

اجتمنع  ،اینا  ،اقتزندا ،انزونن و اشولنوژیک .

وطرح سم و بنه تنمایج دا تنر دو زوی نة نظنرا و

[]10
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دا وه ما  ،تیشتنا اخیر بنهو ظنوا شمن شنردن
تنبآواا جنو ه به گهننا ب نم و نر سنمه اانت
تک یک ( ف ّ ) ،انزونن  ،اجتمنع و اقتزندا .بن این
حن براا ای که اقماون

وربوط به تنبآواا جنو نه

اجتمنع و تواننی براا بهرهگیرا از فرصتتنن .دا
ت ریف اوانس نا به و
سننمن و عقننبنشننی

تواننی فنرد بنراا دوا

شننردن دا وقنبننل وزنننئب و

حوادث ،ظرفیت انزگناا ووفق ،عملکرد وثعنت دا

دا اننوانح یعی ن وننؤیرتر بنس ن م ،بهتننر ااننت شننه

پ سو تنا یوالن وم

سنننخصتننن و ااننتننماادتنا انننمازهگیننرا ویننزان

 )2تنب آواا اقتزندا تنب آواا دا اقتزند به ع وان

تنبآواا بن تزمیمگیران و عموم وردم تمنت ن

و

و سمیم]15[ .

واش ش و اننزگناا ذاتن افنراد و جواونا دا برابنر

نظرسنن تم اعمن سود]11[ .

وخنیرا

ااتب بهیوااشه آنهن اا قنندا بنه شننتش

سهر تنبآوا ،سهرا اات شه ب نم از وقنو فنج نه

خسناا

انزد.

تواننی حیظ ت ند و بنزگشنت بنه حنلنت اولینه و

به دلیل بهتمپیواتگ وایا دا اطح اقتزند شنین،

ازارگیرا ف نلیتتن اا داسته بنسم]12[ .

تنبآواا اقتزندا نه فقط بنه ظرفینتتننا سنغل

سهرتنا تنبآوا قندا به وقنووت دا برابر سو تنا

افراد ،بلکه به ظرفیت تمة نهندتن وابسته اات.

سمیم ،بمون تر وور آن ین ویران و سکسنتگ

تمچ ین تنبآواا اقتزندا بهع وان تواننی جنو نه

دائم تست م]13[ .

براا انزگناا اجتمنع و اقتزندا شنه دا و نر

و زینن تنا بنلقوه ننس از وخنیرا

یک از وزاینا برننوهایزا بنراا تننبآواا سنهرتن

وخنیرا

این اات شه نینزا به تمرشز اوا الگوا خنص فرم

تنننبآواا اقتزننندا بننه سننم

سهرا ین توا ة سهرا نیست .اینن ان طنن پنذیرا

وااده ،ظرفیت ین تواننی جعران خسنناا

این اجنزه اا و دتم شه بن توجه به سرایط و رزر به

برگشت به سرایط سغل و داآوما و نانب ،وینزان

جوابگنوی و

ارونیة خننواا و داآومتنا قنبلتعمیل بنه انرونیه و

فرد سهرتن و برننوهتنا توا ه ،قما

یعی

قراا دااد ت ریف و سود .ب ننبراین
و ویننزان خسنننا
و توانننی

ووجب و سود شه خیقیت فکرا بنراا انمیشنیمن

ونل  ،بیمه ،شمک تزی هتن و توانننی احیننا دوبنناس

به ااه تنا گوننگون شسنب تننبآواا ای نند سنود،

ف نلیتتنا اقتزندا خننوااتن ب نم از ینک انننره،

بمون ای که دا گناگوب خنص ورمود سود]14[ .

اازینب و سنود .اینن بُ نم از تننبآواا ،پنینمااا

 )1تنب آواا اجتمنع

تنب آواا اجتمننع از دینم

ورققنن اینن اونر ت ننایف وتیننوت داادب ونثیا ،دا
ت ریی به و

توانننی گنروهتنن ینن جواونا بنراا

اقتزندا بهویژه پنیمااا و یشت اا دا اطح جنو نه
افزایش ین شنتش و دتم]16[ .
تمننگونه شه دا جمو سمناس  1ویحظه ون سنود،
گوننننگون پیراوننون اب ننند ،وؤلیننهتننن و

انطعنو بن ت شتنا خناج وآسنیتگ تنن و توانننی

وطنل ننن

واحننمتنا اجتمنننع دا تقلیننل وخنننیرا  ،ان نننم

سننننخصتننننا وطنننرح دا تننننبآواا سنننهرتن و

ف نلیتتنا بنزیننب بنراا شننتش ازتنمگسنیختگ

ایستمتنا سهرا بینن سمه اانت شنه تنر شنمام از
17

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396 ، 1

توانننی انطعنننو وجنود داسننته بنسنم .ایننن ووضننو

استغن  ،وض یت وسکن ،ویزان داترا به خنمون

اازینب تنبآواا اجتمنع و اقتزندا دا برابر زلزله

و ظر و دیمگنه خنص تنبآواا اا وم نظر قراا داده

براا افا ض فتنا اجتمنع و اقتزندا و داتینب

و به آن پرداختهانم.

به سهرا پنیماا و بنسم .پژوتش حنضنر بنه دنعنن

اوننروزه دا ایننران پننژوتشتنننی نیننز داخزننوص

پناخ به این اؤاال

تنب آواا ان نم گرفته اات .آوناتن نشنن و دتم شه

 -گننه ویننزان سننهر ب ننواد دا اب ننند اجتمنننع و

دا تشتند ان گذسته دا جهنن بیش از  1/5ویلینون

اقتزندا تنبآوا و بنسم؟

نیر و دا ایران بیش از  150تنزاا نینر دا اینر زلزلنه

 -بن گه الگوی ون تنوان سنهر ب نواد اا تننبآوا

جنن خود اا از دات دادهاننم .نکتنة قنبنلتوجنه آن

شرد؟

اات شه این اقم دا حنمود  10داصنم تلینن
جهنن دا این وم

شنل

ااتب دا حنل شه جم یت اینران

اات

تمچ ین به دنعن اد ین پذیرش دو فرضیة زیر اات
 )1بننه نظننر و ن ااننم بننین تنننبآواا اجتمنننع و

فقط حمود  1/2داصم جم یت شل جهنن اا تشنکیل

پنیمااا سهر اابطة و ندااا وجود دااد.

و دتم]18[ .

 )2بننه نظننر و ن ااننم بننین تنننبآواا اقتزننندا و

دا دتهتنا اخینر خطرپنذیرا سنهرتنا اینران ،دا

پنیمااا سهر اابطة و ندااا وجود دااد.

برابر حوادث و اوانح غیروترقعه افزایش داسته اات

اخمادتنا تنایخ زوینلرزه دا و طقة وواد وطنل نه

[ ،]16یعننق آیننینننوننة یراحنن انننختمنن ،ااننتنن

نشنن و دتم شنه تنن انن  1900سنهر ب نواد بنه

خراانن سمنل دا ادهب ما خطنر نسنع زلزلنه ،دا

دف ن

شننون وقو زلزلنهتننی بنوده شنه بنر یعنق

ورمودس آایبپذیرا زیند و خیل زیند اات]19[ .

سننواتم تنننایخ ووجننب ننننبودا اننک ه و ویرانن

از این او دلیل انتخنب پژوتش حنضنر بن تنوجه

آبندا تن و اواتنتنا بسنیناا گردینمه اانت]20[ .

وس والن و ومیران ااتنن براا س نانی نقنط قو
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و

سهر ب واد وتشنکل از  3و طقنه ون بنسنم (نقشنة

ض ف سهرتنا ااتنن خراانن سمنل دا برابر زلزله

سمناس  )1شه بهصوا

و طقة  2 ،1و وهر ننمگنذااا

و بنسم ،تمچ ین سنهر ب نواد از جملنه سنهرتنا

سمهاننم .ورنمودس ونواد وطنل نه دا پنژوتش سنهر

زلزلهخیز دا ااتنن اانت .تنم

از ان ننم پنژوتش

ا ش ویزان تنب آواا سهر ب واد و ااائه ااهشننا

18

ب واد بن جم یت  199791نیر یعق ارسمناا ان
 1390و بنسم]21[ .
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جمو سمناس  1وم تن و گناگوبتنا وطنل نت تنبآواا []17
ابعاد ،اجزای نگرش

مدل یا مطالعه
خزوصین
(EMA2)2001

سخز (ایوت ،داآوم ،انن ،ج سنیت ،وهننا تنن ،سنعکه ،انتخننب سنرایط زننمگ )ب وضن یت

زیرانخت (پوسش ،داترا  ،قنبلیت ایمی نن) ،سرایط اقتزندا و گرایشتن (اسنم و ننزو  ،انطوح اانتخمام،
ابننماعن )ب سننرایط جم یننتس نانن و گننرایشتننن (انننختنا انن  ،وهنننجر  ،ت ننند ج سننیت )ب سننرایط
وریطزیست (پنیمااا ،ت و  ،آلودگ )ب خزوصیت جغرافینی (دواا ،توپوگراف  ،آبوتوا)

Henestra et
)al (2004

Mayunga
)(2007

نگرشتنا فرت گن ب اویکنرد جننوا وخننیره نگنر ،اویکنرد جننوا آانیبپنذیر نگنرب پنینمااا و اانترکنمب
ان طن پذیراب ااتقنا ظرفیت بنزانزاب گسترش ظرفیت تطعیق
ارونیة اجتمنع (اعتمند ،ت ناتن ،سعکهتن)ب ارونیة اقتزندا (داآونم ،پنساننماز ،انرونیهگنذاااتنن)ب انرونیة
انسنن (ترزننیی  ،اننیوت ،وهنننا تننن ،دانش/اییعننن )ب اننرونیة فیزیک ن (وسننکن ،ت ایسننن
وشنغل/ص ت)ب ارونیة یعی

عمننوو ،

(و نبا ،زوین وآب ،اشوایستم)

آایبپنذیرا اجتمننع (نژاد و قووینت ،انن ،وضن یت اقتزنندا-اجتمننع  ،ج سنیت ،اانتخمام ،ترزنیی ،
Cutter et al
)(2008a

انختناخننوادهب داترا به خمون ب استغن ب وسکنب نینزتنا خنص)ب وریط وز و و زیرانختتنن (وسنکون ب
ت ناا و ص ت ب سریننتنا حینت ب زیرانخت ترابراب یندبودتن)ب ایستمتنا یعی
شنتش وخنیرا

(برننوهتنا وقنبلهب شمتن و ااتننماادتنا انختمنن ب برننونهتننا شننتش وخننیرا

آایبپذیراب برننوة جنواب برننوة ااتمراا خمون ب ااتعنین
Long staff
)et al (2010

و وواجههتنب برننوهاینزا و
و اازیننب

وتقنبلب برننوة بنزانزا و ). . .

اشولوژیک ب اقتزنداب زیرانخت فیزیک ب اجتمن سهراب دولتب (ویژگ تن اجراب ونزادب ت و ب حنفظنه اننزونن ب
یندگیرا وعتکرانهب قنبلیت برقرااا ااتعنط)
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نقشة سمناس  1آخرین تقسیمن

و طقهاا ب واد []22

2. Emergency Management Australia
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ورد و زن به دلیل نو برخواد بن برران ،پراش نوه تن

روش تحقیق
پژوتش حنضر از نظر تم

شنابردا اات و از نظر

سیوس ان نم بنه دو اوش توصنیی و ترلیلن ان ننم
سنننمه اانننت .دا اوش توصنننیی بنننن اانننتینده از
پننژوتشتنننا نظریننهپننردازان و اییعننن

ووجننود

بهیوا وتسنوا ااائه گردیم.
پراش نوة انش نن بهصنوا
ییف لیکر

شیین بنود و از یرینق

به شم تعمیل سمب به این صوا

شنه

گزی هتن از شنویا ننداات وسنوا  0تن شنویا داانت

ت نایف و و یناتنا وواد اازینب دا زوی ة اجتمنع

وسنوا 4و بنسم .تمنة پراشن نوه تننا اننش نن بنن

و اقتزندا ااتخرا و اپس بن توجنه بنه ووق ینت

ااتینده از نرمافزاا  SPSSترلیل گردیم.
دودوی و بنسنم شنه

اجتمنع و اقتزندا سهر ب واد و بن ااتینده از نظر

نمونه دوم پراش نوه بهصوا

شناس نانن و یناتنا و ناب و قنبل اازینب دا سنهر

گزی ه تنا آن بن اانتینده از نظنر افنراد وتخزنص و

وشخص سمب اپس براا ا ش وینزان تننبآواا

خعره دا زوی ة ومیریت برران یراحن سنمه اانت.

ووجود دا سهر و تمچ ین ان ش پنینمااا سنمن

ت ماد  32نیر ح م نموننه بنراا آن وشنخص و بنن

سهر  2پراش نوة یراح سم .دا اوش ترلیل ابتما

ااتینده از اوش السلهوراتعن دا ف ننا ننرمافنزاا

پراش نوهاا شنه بنراا ان ش تننبآواا اننش نن

 Expert Choiceبراا و بن توجه به خروج آن،

و بنسم بن ح م  20نیر براا اازینب پنینی و اوای

و یناتنا بن اتمیت تنر وشنخص گردینم .دا پنیننن،
پنژوتش وجهنت اازیننب
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آن جما آواا گردیم شه ویزان آن بن ااتینده از اوش

براا پناخ بنه فرضنین

آلینا شرونعنخ دا و ینا اجتمننع  0/85و دا و یننا

اوابننط تنننب آواا و پنیننمااا از اوش تمعسننتگ

اقتزندا  0/90و بنسم شه نشنن دت مس وطلوب بودن

پیراون ااتینده سمه اات ،دا بخش نتی هگیرا ب م

پنینی و اوای آن اات.

از وشخص سمن و یناتنا فنقم تنب آواا وطلنوب

براا وشخصشردن ح م نمونه بن ااتینده از جنمو

دا زلزله ،براا تریک ااهشناتنی و ناب بن ووق یت

وواگنن و فرونو شنوشران بنن ضنریب ایمی ننن 95

اجتمنع و اقتزندا سهر ب واد وطرح سم.

داصننم و ضننریب خطنننا  5داصننم از جم یننت

یافتهها

 199791نیر ،ت ماد  384نیر ح نم نموننه ورنانعه

انتخنب سنخص تن دا پژوتش بنر ااننم وطنل نن

سننم .پراشنن نوهتننن بننه اوش تزننندف دا وینننن

پیشی ة تنبآواا ،وطنل نن

سهرونمان قراا گرفت .جنو ة آونناا پنژوتش بنین

افراد وتخزص ااتخرا و اپس سنخصتن براان

ا ین  10تن  70انن ون بنسنم ،گراشنه یعنق نظنر

و اتعهب ما و براا اازینب ااتینده سم.

شناس نانن افنراد زینر 10انن و بننالا  70انن از

بننن توجننه بننه ت نننایف و اجننزاا و رف ن سننمه دا

تنب آواا پنیی

برخواداانم ،از این او ان

سنمه

اان ند فرادانت و نظنر

تنب آواا براا سنخص اجتمنع و یناتنا توانننی

اات براا اایمن به نتی ة بهتر ،جنو ة آوناا وواد

وقنبله ،وشناشت ،نگرش ،دانش ،انزگناا و وهننا

ااتینده اا ورمود شرد .تمچ ین از نظر ج سیت وینن

انتخنب سنم و بنراا سننخص اقتزنندا و یناتننا
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بیمه ،پسانماز ،ارونیة نهنن (وام ،تسنهیی  ،وجنود

ااننتخرا و اولویننت تننر و ینننا بننراا ااننیمن بننه

خسنننا ،

پنینننمااا دا سنننهر وشنننخص و انننپس ننننرخ

اوننی دا سننهرا دیگننر و ،) ...سننم

قنبلیت بنزگشت ،و داآوم انتخنب سم.یعق وطنل ن
صوا

انزگناا( )CRتمنو ونتریس ورناعه گردیم.

گرفته توانط نگناننمه دا پنژوتش حنضنر

ضریب نناننزگناا تمنة و یناتنن و زیرو یننا 0/01

شنه تننبآواا

و بنسم  ،گون از عنمد  0/1شمتنر ون بنسنم نشنننة

زیر  30داصم ننو ناب ،بین  30تن 60داصم و ناب

داانننت بنننودن اوزان اانننت .نمنننوداا سنننمناس 1

و بنالا  60داصم شنویا و ناب اات.

نشنندت نمس اتمینت تنر و یننا توانط وتخززننن

براا ت یین وزن و اتمیت تر یک از سننخص تننا

و بنسم.

تنب آواا اجتمننع و اقتزنندا 32 ،پراشن نوه دا

بن توجه به نموداا سمناس  1دا ب م اجتمنع  ،تواننی

یرح ااائه سمه اات بمین صوا

اننعت بنه

وقنبله و دا ب نم اقتزنندا ،بیمنه بننالترین اازش اا

قنلب اوش وزندت  1تن  9تووننم ا

وایلة شناس نانن و وتخززنن صنحبنظر دا زوی ة

دااد ،اون بهیوا شل وشنتمه و سنود شنه و یناتننا

وننمیریت برننران جمنناآواا سننم .اننپس بننراا

بیمه و پسانماز دا اتمیت بسینا بنالترا نسنعت بنه

وزنگیننرا از اوش ویننننگینگیننرا Arithmetic

و یناتنا اجتمنع قنراا دااد و سنم

از

 Meanااتینده سم ،اپس بن ااتینده از اوش AHP

پنیینترین اتمیت برخوادااات.

خسننا

دا نرمافزاا  Expert Choiceوزن وطلق سنخصتنن

دا اداوه ،تمة و یناتنا وشخصسمه براا پنیمااا نیز دا پراش نوة سهرونمان قراا گرفت ،تن ویزان تنبآواا تنر
و ینا دا وینن انش نن ا یمه سود .پراش نوة سهرونمان از اعتعنا شیی شنویا غلط تن شنویا داات از یرینق یینف
لیکر

بهصوا

شم از اازش  0تن  4وشخص سمه ااتب ی

گزی ة شنویا غلنط وسننوا صنیر و گزی نه شننویا

داات وسنوا گهنا و بنسم .نتنیج پراش نوة اجتمنع انش نن سهر به سرح زیر اات( .نموداا سمناس )2
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نموداا سمناس  .1وزن پنیمااا و یناتنا اجتمنع و اقتزندا (نویس مگنن)1396 ،
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نموداا سمناس  2و ینا اجتمنع دا و نیق اهگننه (نویس مگنن)1396 ،
بن توجه به نموداا سمناس  2وشنتمه و سود ویننگین تنبآواا اجتمنع دا و طقه  1وسنوا اات بن  89/03داصم،
و طقه  2وسنوا اات بن  87/04داصم  ،و طقة وهر  86/53داصم و دا شل سنهر  87/67داصنم ون بنسنم شنه بنه
ترتیب و طقه  1بیشترین تنبآواا و و طقة وهر شمترین تنبآواا اا دااد .یعق قننون نگنانمه و بن توجه به تزنویر
فوو و ااقنم بهدات آومه ،سهر ب واد دا سنخص اجتمنع بنالا  60داصم و بنسم شه و توان تننبآواا سنهر
اا دا این و ینا شنویا و ناب دانست.
ب م از براا سنخص اجتمنع سهر نینز اات سنخص اقتزندا اا دا سهر اازینب شرد ،زیرا ترگنه اقتزنند ینک
سهر بهتر بنسم بهااحت و توانم خود اا دا برابر زلزله تنبآوا نمنیم .نموداا سنمناس  3نمنینننگر وینزان تننبآواا
اقتزندا وردم سهر ب واد و بنسم.
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نموداا سمناس  3و ینا اقتزندا دا و نیق اهگننه (نویس مگنن)1396 ،
ویننگین تنبآواا اقتزندا دا و طقه  1وسنوا اات بن  49/31داصم ،دا و طقه  2وسنوا اات بن  47/69داصنم،
دا و طقة وهر  39/59داصم و دا شل سهر  45/50داصم و بنسم شه بن توجه به نموداا سمناس  3به ترتیب و طقنه 1
بیشترین تنبآواا و و طقة وهر شمترین تنبآواا اا دااد .یعق یرح پیش هندا نگنانمه و بن توجه به تزنویر فنوو
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و ااقنم بهدات آومه ،سهر ب واد دا سنخص اقتزندا بین  30ال  60داصم و بنسم شه و توان تننبآواا سنهر
اا دا این و ینا و ناب دانست.
بحث
ب م از به دات آومن اتمیت و وزن و یناتنا پنیمااا سهر یعق نظر شناس نانن و نتی ة ویزان تنبآواا اجتمننع
و اقتزندا انش ننب دا اداوه بن وزن دادن پراش نوة سهرونمان بن اانتینده از اوش  AHPو قنراا گنرفتن وزنتننا
تنبآواا و پنیمااا اوا نموداا وشخص و سود شه تر و ینادا تنبآواا انش نن تن گه ویزان بن و یننا پنینمااا
اختی

دااد.نموداا سمناس  4و 5نمودااتنا ع کعوت اجتمنع و اقتزندا و بنس م.

نموداا سمناس  4تینو

نموداا پنیمااا اجتمنع (نویس مگنن )1396،نموداا سمناس 5تینو

نموداا پنیمااا اقتزندا (نویس مگنن)1396،

ب واد دا و یناتنا انزگناا ،وهنا  ،وشنناشت و

داسته بنس م تمعستگ آن و ندااا نمااد.

تواننی وقنبله ،از نظر شناس نانن به حنم وطلنوب از

براا ت ییم ینن اد فرضنیه و براان و نندااا بنین

پنیننمااا نراننیمه ااننت ،ولنن دا اب ننند نگننرش،

پنیمااا و تنبآواا بهدات آومه ضریب تمعستگ

وشناشت و دانش داااا تنبآواا و ناب اات.

پیراون گرفته سم ،شه نتی ة ضنریب تمعسنتگ دا

بن توجه به نمنوداا سنمناس  5ون تنوان گینت سنهر

سنخص اجتمنع  -0/020بن  0/936 Sigون بنسنم،

ب واد دا و یناتنا پسانماز و بیمه به حم وطلوب

به این و

شه بین ویزان تنبآواا و پنیمااا اابطة

از پنیمااا نرانیمه ،ولن دا اب نند داآونم ،انرونیه

و ندااا وجود نمااد ،زیرا اطح اختی

نهنننن ،قنبلیننت بنزگشننت و سننم

خسنننا

آن خیلن

زیند اانت ،تمچ نین ضنریب تمعسنتگ اقتزنندا

پنیمااا اات.

 0/632بن  0/005 Sigنشنن و دتم بنین پنینمااا و

ترگه وزن پنیمااا و وینزان تننبآواا ووجنود دا

تنبآواا اقتزندا سهر اابطة و نداا وجود دااد.

سننهر نزدیننک بننه تننم بنسننم تمعسننتگ آن داااا
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بن توجه به نمنوداا سنمناس  4ون تنوان گینت سنهر

و ندااا و بنسم و اگر این وزنتن اختی

داااا

بیشنترا

اازینب تنبآواا اجتمنع و اقتزندا دا برابر زلزله

نتیجهگیری

فرضیة دوم پذیرفتنه اانت ،زینرا بنین تننبآواا و

براا ن و پننژوتش دا وننواد ویننزان تنننبآواا دا

پنیمااا اقتزندا اابطة و نداا وجود دااد.

و نننیق زلزلننهخیننز یک ن از بهتننرین ااه حننلتنننا

پس و توان براا افزایش تننب آواا دا و یناتننی

جلوگیرا از خسنناا

جعنرانننپنذیر ب نم از وقنو

زینر اا وطنرح

شه به پنیمااا نرایمهانم ،پیشن هندا

زلزله و بنسم ،زیرا زونن شنف اا به اجتمنن سنهرا

شرد

و دتم تن شمعود تن و شنات تن اا افنا و نسنعت بنه

 -توجیه انش نن سهر دا بیمه شردن اوننشن خنود بنن

پنیمااا سهر اقمام ش م .بهیوا شل ون تنوان گینت

ااتینده از یرحتنا تشویق ب

جنو ة تنب آوا دا برابر اوانح ،جنو نهاا اانت شنه

 -توجه بیشتر به وسنئل اقتزندا و اجتمنع ب

بیشترین او یت اا دااد و و تنوان داننش یراحن و

 -توجیه انش نن براا پیشبی

انننخت اا بننراا شنننتش آاننیبپننذیرا دا زوی ننة

آی مه بهخزوص وقو زلزله و توجه به پسانمازب

وخنیرا

یعی

به وایلة و یناتننا شننتش خطنر

اوانح بنه شننا گرفنت شنه دا واقنا و موعنهاا از
اقننماون

یننن فرای ننمتنی ااننت شننه دا ااننیمن بننه

تنننبآواا دا اننطح جنو ننه وهننم ااننت .تننم

از

 -ان نم ترقیقن

اتینقن

احتمننل دا

اقتزندا دا سهر بنراا وشنخص

سمن وشننغل ونواد نیننز و اانتینده از نینروا شننا
جوانب
 -ااتینده از نقش وشناشت وردم دا آگنهانزا براا
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پننژوتش براانن ویننزان تنننبآواا اجتمنننع و

وقنبله بن زلزلهب

اقتزننندا دا سننهر ب ننواد بننوده شننه دا اداوننه بننه

 -اجراا یرح تننا وهننات و نرنوس اننزگناا دا

فرضیهتنا وطرح سمه پناخ داده و سود.

برران براا انش ننب

براا پناخ به اؤا او و توان گیت ،سهر ب واد

 -بنالبردن اطح آگننت اننش نن دا ونواد زلزلنه و

دا سننننخص اجتمننننع بنننن  87/67داصنننم داااا

ونتیت آنب

تنب آواا شنویا و ناب و دا سننخص اقتزنندا بنن

 -اجراا یرحتنا آووزش تمگنن دا سهر.

 45/50داصم داااا تنب آواا و ناب و بنسم ،اونن

سپاسگزاری

نعنیم و یناتنی شه به تنبآواا شنول نرانیمهاننم اا

نویسنن مگنن بننمین واننیله از تمکننناان شننه دا

نندیمه گرفت .به تمین دلیل بنراا پنانخ بنه انؤا

جما آواا این پنژوتش وسننعم

دوم ااه شناتنی بنن توجنه بنه ووق ینت سنهر بنراا

تننی احمننر ااننتنن خراانننن سننمنل  ،ااننتننمااا،

تنب آوا شردن سهر وطرح سمه اات .حن نینز اات

آتشنشنن ب واد ،ادااس برو ااتنن ،نیروا انتظننو

به دو فرضیة وطرح سنمه پنانخ داد .فرضنیة او دا

ب واد و سهردااا قمادان به عمل و آوانم.

ایننن پننژوتش اد ون سننود زیننرا بننین تنننبآواا و
پنیمااا اجتمنع اابطنة و ننداا وجنود ننمااد ،اونن
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 ورمماضن وعهو،حسین حنتم نژاد،نغمه ج یرینن
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Abstract
Background: Management of natural disasters requires understanding the nature, precise
assessments, planning, also providing the right solutions. Today, most earthquake
management programs refer to the period during and after the crisis and less attention is
paid to pre-earthquake planning. However, resilience can be considered as more accurate
among risk reduction programs and measurable dimensions due to its attention to the
socioeconomic dimensions of a city. According to the building code, Bojnord city that is
located in north Khorasan province is one of the most vulnerable cities and there have
been many extensive earthquakes over the years based on the city history. The aim of this
research is to measure the level of resilience of socioeconomic dimensions and to identify
the weaknesses of the evaluated sub-criteria.
Method: In this descriptive-analytical and applied research, all appropriate evaluation
criteria and definitions of Bojnord city was extracted by using library studies. Then by
field method, the level of resilience is measured based on analytical hierarchy process
and SPSS. Finally, the significance level is evaluated in socioeconomic criteria in order
to measure meaningfulness between city resilience and sustainability using Pearson
correlation method.
Findings: According to these results, in Bojnord city with three available regions the
social resilience mean were 89.03%, 87.04 % and 86.53 % respectively in districts1, 2
and Mehr area and 87.67% for the city. In addition, the economical resilience mean of
area 1, 2 and Mehr equal were 49.31%, 47.69% and 39.59 % and 45.50 % in the whole
city.
Conclusion: The results show that Bojnord city with the correlation coefficient value
equal to -0/020 and 0.936 sig has no significance in social criteria also it is significant in
economic criteria (0.632 with 0.005 sig).
Keywords: social resilience, economic resilience, earthquake, Bojnord
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