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  چكيده
شرايط اجتماعي "و  "هاي حمل ونقل وضعيت زيرساخت" ،"هاي ذينفعان  ويژگي" در اين پژوهش پس از مرور ادبيات و مصاحبه با خبرگان،

ي تأثيرگذاري  هاي بازيابي زلزله مورد بررسي قرار گرفتند تا نحوه به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار برروي عملكرد پروژه "و اقتصادي
همبستگي  - ز نوع توصيفيها اي گردآوري دادهنظر نحوه كاربردي و ازروش اين پژوهش از نظر هدف، از نوع  هريك مشخص شوند.

باشد كه  نفر مي170معاونان و كارشناسان سازمان هالل احمر شهرستان ساوه به تعداد  ،جامعه آماري اين پژوهش از بين مديران باشد.مي
آوري  عجم ها بين آنها توزيع و نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه118گيري تعداد  طريق فرمول نمونه به طور تصادفي از

افزار  ها و بررسي روابط بين متغيرها و آزمون فرضيات از رويكرد مدلسازي معادالت ساختاري و نرم جهت تجزيه و تحليل داده گرديد.
PLS  هاي متعدد برازندگي از نتايج تحليل عاملي استفاده شد. نتايج نهايي بررسي و آزمون  ها و تعيين شاخص براي ارزيابي روايي سازهو

  "حمل و نقل هاي وضعيت زيرساخت"، "شرايط اجتماعي و اقتصادي"، "هاي ذينفعان ويژگي"هاي  سازه تأثير مستقيمفرضيات نشان از 

  "هاي حمل و نقل وضعيت زيرساخت"و  "اجتماعي و اقتصادي شرايط"گر  مداخله متغيرهاي و تأثير ،يابي زلزلههاي باز بر عملكرد پروژه

 و ضوابط بردن بكار بدون ها، سازه احداث از جلوگيري .هاي بازيابي زلزله دارد عملكرد پروژه وهاي ذينفعان  در رابطه بين ويژگي
خطرات از  ايجاد در مؤثر يا نزديك هاي گسل اطالعاتي بانك احتمالي و تهية خطرات با مقابله براي امداد ويژة هايگروه استانداردها، تشكيل

 پيشنهادات كاربردي اين پژوهش است.

 

زلزله، هاي بازيابي  صادي، عملكرد پروژههاي حمل ونقل، شرايط اجتماعي واقت هاي ذينفعان، زيرساخت ويژگي: كليديهاي  هواژ

  پذيري آسيب

  

  مقدمه -1
 يسياره زمين به عنوان مكان زندگي و فعاليت بشر، محيط

توصيف شده است كه در آن وقوع حوادث طبيعي (نظير سيل، 

وفان، گردباد و...) در اغلب موارد خسارات و تلفات طزلزله، 

اين  .كندياجتماعي و اقتصادي متعددي را بر جوامع تحميل م

هاي جوامع درباره  ظرفيت  و  دانش وداثرات ناگوار عليرغم بهب

طور روزافزوني در حال دهنده به  هاي كاهش مخاطرات و فناوري
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امروزي در نقاط مختلف دنيا به داليل متعدد  شهرهايرشد است. 

 رعايت عدم نامناسب، فيزيكي توسعه گزيني، از جمله نوع مكان

 بالياي از ناشي خطرات معرض در همواره... و الزم استانداردهاي

 كشورهاي از بسياري كه خطرات اين از يكي. دارند قرار طبيعي

است. ايران  لرزهزمين كند،مي تهديد را ما كشور جمله از جهان

 شهرهاي و شودمي محسوب دنيا كشورهاي خيزترينيكي از زلزله

 تهران. اندديده فراوان هايآسيب طبيعي پديدة اين با رابطه در آن

   مستثني قاعده اين از تنها نه كشور اول كالنشهر عنوان به نيز

 عدم متراكم، جمعيت اي،سازه تراكم به توجه با بلكه باشد،نمي

  داردها، توسعه فيزيكي نامناسب و... با خطر استان رعايت

با توجه به  .)1385آبادي و تبريزي، (زنگي روبروست تريجدي

 يها يژگيو ريتاث يانجام اين تحقيق با هدف بررساهميت موضوع 

 يعيسوانح (فاجعه) طب يابيباز يهابر عملكرد پروژه نفعانيذ

به  ههمواجدر  .باشديم (شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 راه آهن، ها،همچون تصادفات گسترده در بزرگراه هاييبحران

   ،ييايميدر معرض قرارگرفتن مواد ش ،ييهوا هايمسافرت

  را بر منابع  اينهيكالن و به تيريمد ...انفجارها و ها،لزرهنيزم

افراد  دگان،ديبآسي ماندن احتمال زنده شي. جهت افزاطلبديم

و  ينيرا هم در فاز بال ييكارا اريموثر و بس ماتيتصم ديول بائمس

 نهيبه ماتي. جهت اتخاد تصمندياتخاذ نما ينيبال شيهم در فاز پ

درباره نوع و محل و  درنگيو ب قيالعات دقطموثر، داشتن ا

نابع مورد م بودن وسعت زلزله به عالوه محل و نوع و دسترس

 ).2001 سوس،ي(آلو باشديم يهت مواجه با بحران ضرورج ازين

 در تهران ايران، در زلزله نسبي خطر بنديطبق تقسيمات پهنه

عامل توسعه شتابان  نيهم. قرار دارد اديبا خطر بسيار ز ايمنطقة

 ر،ياخ هايدر دهه يشهر تيروزافزون جمع اديشهرها و ازد

با مشكل  شياز پ شيو كنترل شهرها را ب تيريمد ،يزريبرنامه

و  يعيطب يهامشكل در زمان وقوع بحران نيمواجه كرده است. ا

 اريبس شوند،يهمراه م ياجتماع هاييكه با ناهنجار يزمان ژهيبه و

البته چرخه مديريت سانحه  ).1396(زهدي،  گردديم تردهيچيپ

ريزي در كاهش اثرات  يك مدل هنجاري براي مداخالت برنامه

سانحه است و هدف آن پيشگيري و اقدامات آمادگي قبل از 

(اميدوار سانحه و پاسخ انسان دوستانه به دنبال بروز سوانح است 

و  طيمح ،ياجتماعات انسان يرپذيبيآس. )1389 ،و همكاران

را  يابعاد مختلف يطيدر برابر مخاطرات مح يشهر هايرساختيز

از  يبيمخاطرات شامل ترك نياز ا ي. صدمات ناششوديشامل م

و اختالل در عملكرد عناصر مختلف فضا  يكالبد هايرانهيو

 ها،دسترسي و هاراه شبكه ها،ساختمان و هااست. انهدام سازه

باط تلفن، خطوط ارت ها،روگاهيمخازن آب، ن ،ياساس ساتيتأس

و  وركيينيخسارات هستند (ام نيبرق، آب و گاز از جمله ا

در ابعاد مختلف  يرپذيبيآس ،ني). بنابرا1393همكاران، 

 ني)، و هميطيمح - يكيزي(ف يكيو اكولوژ ياقتصاد ،ياجتماع

 قرار  جهمورد تو ياجتماع -ييطور در سطوح مختلف فضا

است كه  تيريهاي مداز تئوري يكي نفعاني. تئوري ذردگييم

 1963استنفورد و در سال  قاتيبار توسط موسسه تحق نياول

 يمتنوع ايمحدود  نفعانيداراي ذ تواننديها ممطرح شد. پروژه

آنها  تيريباشد، مد شتريپروژه ب كي نفعانيباشند. هر چه تعداد ذ

 نيهمچن .است رآنها سختت يهاي همگو تحقق همزمان خواسته

راهكارهاي گوناگون است. پروژه  ازمنديمتنوع، ن نفعانيذ زشيانگ

بزرگ  ينفعيپروژه چندذ كي ،يعيسوانح (فاجعه) طب يابيباز

 افراد شهري و مانند ذينفعاناز  يعيوس فيط .شوديمحسوب م

جاده ها و خدمات  يخدمات اورژانس دولت ي،محل سياستمداران

و اوو،  يتهدد (مجنفاجعه دار يابيدر باز يدينقش كل ييايدر

به انجام  ازيفاجعه ن يابي) باز2009، بوشر و همكاران، 2014

موثر  تيريدارد. مد نهيباال و كم هز تيفيبه موقع با ك اتيعمل

 فاجعه را بهبود بخشد يابيباز يهاتواند عملكرد پروژهيم نفعانيذ

 ضعيفعملكرد  باعث تواند يم فيضع تيريكه مد ير حالد

بازده  ست،يز طيمح ت،يفيك نه،يهز ،يزيرپروژه را از لحاظ برنامه

 ن،يعالوه بر ا گردد.منجر  يكاربرد يها و برنامه يگذارهيسرما

خود منجر به  يبه خود يبازساز يهاپروژه فيضع تيريمد

 ،ي پايينريموقت و انعطاف پذ يهامانند ساختمان يعيطب يايبال

 نيو باالتر ستيز طيمح بيتخري، مصالح ساختمان يزباله ها

و همكاران،  ويشود (يبه خسارات م يابيباز يها نهينسبت هز

 يابيباز يپروژه ها تيريدر مد نفعيذ يهايژگيوتاكنون  ).2015

با  در اين پژوهش نابراينب قرار نگرفته است. يفاجعه مورد بررس

، به يت)فور وحقانيت  (توانايي، تمركز بر سه خصوصيت ذينفع

با توجه  خواهيم پرداخت.هاي بهبود مديريت ذينفعان براي پروژه

در  ت،و ضرور تيمانند قدرت، مشروع نفعانيذ يژگيو به مقاالت

بهبود عملكرد تاثير مثبتي دارد و فاجعه  يابيعملكرد پروژه باز

و  يو اقتصاد ياجتماع طيشرابه  يفاجعه بستگ يهاپروژه
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اين پژوهش سازمان مورد در  .دارد حمل و نقل يهارساختيز

باشد كه يكي از احمر شهرسان ساوه ميمطالعه سازمان هالل

باشد كه عالوه بر ، اين ميمسائلي كه اين سازمان در نظر دارد

ها بايد آن ،سپارند تا انجام دهندها ميها و هر آنچه را كه به آنكار

ني ها و اهدافشان حركت كنند تا به نقطه آرمابر اساس ماموريت

بايد تمام پرسنل كنوني همچنين  كه مطلوب جامعه است برسند.

نظر قرار در استخدام هاي آتي اين موضوع مدهالل احمر و حتي 

هاي هاي اوليه را داشته باشند و همچنين آموزشبگيرد كه شاخص

تخصصي را گذرانده باشند و حتي اين مورد در گماردن مديران 

كه سوال اصلي اين پژوهش آن است  نيز بايد انجام شود.

هاي  پروژه هاي ذينفعان به چه ميزان بر روي عملكرد ويژگي

  ثير دارند؟  بازيابي سوانح طبيعي از جمله زلزله تأ

  
  پيشينه تحقيق -2

داخلي و خارجي در مورد  قيتحق به بررسي پيشينهبخش  نيدر ا  

 يدر زمان وقوع حوادث قهر يشبكه حمل و نقل اضطرار

وهشي با عنوان ژ) پ1386برحقي و همكاران (  .پرداخته شده است

هاي طبيعي به انجام طراحي سيستم اطالعات مديريتي بحران

اي و اينترنتي بوده و بر رسانيدند. پژوهش حاضر از نوع كتابخانه

هاي سايتاساس منابع اطالعاتي موجود در مقاالت و وب

هالل احمر و صليب سرخ سايت اطالعاتي مختلف از جمله وب

هاي طبيعي مورد هاي مديريت بحرانجهاني معماري سيستم

 بررسي قرار گرفته و بر اساس شرايط و امكانات كشورمان 

سازي گرديده است. در اين مطالعه معماري پيشنهادي عالوه بومي

سازي -هاي مشابه بررسي شده، بوميبر داشتن مزاياي سيستم

شدن ات و شرايط موجود قابليت عملياتيشده و با توجه به امكان

توان با استفاده از هاي مختلف را دارد و ميها و سازماندر ارگان

هاي ناشي از حوادث طبيعي را به حداقل اين سيستم خسارت

 اندازي رساند. به كارگيري اين معماري اولين قدم در راه

ازي اين اندباشد. با راههاي طبيعي ميهاي مديريت بحرانسيستم

ها و يكپارچگي اطالعات منابع مختلف موجود در سيستم

هاي مختلف در هنگام رخداد حوادث طبيعي ها و ارگانسازمان

توان مديريت منابع را به صورت بهينه انچام با گستردگي زياد مي

) 1389اميدوار و همكاران ( ها كاسته شود.داد تا از ميزان خسارت

يابي اسكالن موقت با استفاده از كاناي تحت عنوان مدر مقاله

GIS يابي اسكان مكان براي مناسب معيارهاي تعيين مسئله به 

 اين به دستيابي اند. ايشان برايپرداخته زلزله ديدگان سانحه موقت

 جهت اسكان بهينه ي هاكردن مكان مشخص همچنين و هدف

 و اند داده قرار مطالعه مورد را تهران يك شهرداري منطقه موقت

 شده فرعي تدوين معيار تعدادي و اصلي معيار سيزده در نهايت،

 كرده معرفي شود، مي را شامل معيار چهار و بيست درمجموع كه

مكان  GIS ،14افزار گرفته در نرممحاسبات صورت اساس بر و

آل اسكان موقت سانحه ديدگان در هاي ايدهنارا به عنوان مك

صمدي مياركالئي  نمايد.معرفي ميشهرداري تهران سه منطقه 

نقش سيستم هاي اطالعاتي و فناوري با عنوان  ي) تحقيق1391(

انجام داد. او در تحقيق خود آورده  اطالعات در مديريت بحران ها

از ويژگيهاي مهم جهان امروز بروز ناپايداريها و تغييرات است كه 

و اداري شديد و گسترده در نظامهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي 

باشد. در عصر انفجار اطالعات، با افزايش روز افزون نيازها،  مي

محيطي و  -انتظارات، اطالعات و تحوالت مختلف زيست 

تكنولوژيكي، به يكباره جوامع بشري دچار نوعي تزلزل، 

سردرگمي، التهاب و پيچيدگي خاصي شدند كه پيامد آن بروز 

ين جوامع است. در دنياي انگيز در ا رويدادها و بحرانهاي مخاطره

كنوني روند سياسي، اقتصادي و اجتماعي دائماً در معرض 

باشد كه جز با مديريتي  التهابات و تهديدهاي بسيار خطرناكي مي

هاي  بست مدبرانه و مبتني بر دانش و حكمت امكان خروج از بن

ها وجود ندارد. اطالعات همانند خوني است حاصل از اين بحران

يابد و به ان حيات مي بخشد، مي سازمان جريان  كه در كالبد

، گيري را در مورد ساختار تواند فرايند تصميماطالعات مي

در  ).1391(صمدي مياركالني،  تكنولوژي و نوآوري تغذيه نمايد

اين مقاله ابتدا به تعاريف بحران، منابع بحران، مديريت بحران و 

هاي اطالعات و ه سيستمهاي آن در ابتدا پرداخته و در ادامويژگي

 هاي طبيعي و سازماني تاثير آن بر مديريت بحران

 ارايهاققصادي) بيان شده و در پايان هم به جمع بندي و  -(اداري 

 ي) در پژوهش1391و همكاران ( يميمق اند.پرداختهپيشنهادات 

چندمنظوره با  يارهيزنج يهاطرح فروشگاه«تحت عنوان 

زلزله  يابيباز يبه بررس» سانحه پس از تيبه وضع يكرديرو

عمال ابا  توانديم يعاد يارهيفروشگاه زنج كيپرداختند. 

را دارد  تيقابل نيا ساتيسازه و تاس يدرطرح معمار يمالحظات
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 حتاجيو ما رسانيلوازم كمك نيبحران عالوه بر تام انكه درزم

مركز ارتباط بازماندگان با  كيبه  ليمردم تبد يضرور

 نيمفقود تياز وضع ياطالع رسان زينقاط و ن ريدرسا شاوندانيخو

 كيجنگ  اي يعيطب يايبروز بال طيحادثه گردد كه در شرا

و همكاران  درزادهيح مهم خواهد بود. اريو بس نياديبن رساختيز

 يبازساز يهااستيس يبررس«تحت عنوان  ي) در پژوهش1392(

زلزله پرداختند.  يابيباز يبه بررس »رانيمسكن پس از سانحه در ا

چون: توجه به  ييهادر برنامه رانيبه ضعف ا يبررس نيا جهينت

  ضوابط استحكام  تيرعا ،يمستعد خطر در بازساز يهامكان

بودن مصالح  يچون اقتصاد ييهادر برنامه يو برتر ،يالرزه

قادر  ييكه مردم به تنها يدر ا مر يدولت يگذار هيو سرما يمصرف

 نيجبران ا يبرا تياشاره دارد كه در نها ستنديبا انجام آن ن

 يبازساز يهادر جهت ارتقاء برنامه ييراهكارها ارايهها به يكاست

 ي) در پژوهش1392و همكاران ( يچ وهيگ شود.يپرداخته م رانيا

اسكان موقت پس از  يابيجهت مكان  ييالگو ارايه«تحت عنوان 

مقاله، در مرحله  نيزلزله پرداختند. در ا يابيباز يبه بررس» زلزله

 يو نرم افزار آرك ج يسلسله مراتب يابياول با استفاده از مدل ارز

و در  ييسامستعد جهت اسكان موقت شنا يهااس مكان يآ

و در  سيشده توسط مدل تاپس نشيگز يمكان ها نيمرحله دوم ا

توان گفت  ياساس م نياند. بر ا دهيگرد ياكسل رتبه بند طيمح

دو مرحله  يزلزله، ط دگانياسكان موقت سانحه د يابيمكان 

مكان  نانياطم بيتواند ضريپژوهش، م نيدر ا يشنهاديپ ياصل

نشان داد  جينتا ،نيدهد. همچن شيفزامنظور را ا نيبد يانتخاب يها

 ريسا نيموجود در ب يمكان اتيو خصوص يدسترس يارهايمع

 تيمناطق مناسب جهت اسكان موقت از اهم يابيمكان يارهايمع

را  ياول كه عامل دسترس هيفرض ،برخوردار است. لذا يشتريب

 دانست، رد يمراكز اسكان موقت م يابيعامل مكان  نيمهمتر

 اتيعمل يها جهت اجرامكان نيبهتر نيبر ا وهگردد. عاليم

 نيا ريبا يهانيها و زمباز خصوصاً پارك ياسكان موقت فضاها

 قرار  ديدوم مورد تأئ هيفرض نيباشد. بنابرايم يمنطقه شهر

  تحت عنوان  ي) در پژوهش1392و همكاران ( بيعندل .رديگيم

پس از  يبازساز يكالبد يزيربر برنامه يموضوعات اجتماع ريتاث«

 يزلزله پرداختند. حاصل مطالعات نظر يابيباز يبه بررس» سانحه

 يرانيتخصصان باتجربه ادانشگاه و م ديبا اطالعات اسات

 قيعم حبهدرجلسات مصا يعيپس ازجنگ وسوانح طب يدربازساز

 يزيپژوهش انجام شده درمرحله برنامه ر تيشد درنها ليتكم

 ازهاين يرفتارجمع يازسانحه شناخت مسائل اجتماع پس يبازساز

 ييدرمرحله اجرا تيودرنها دهيد بيسآافراد يهاو خواسته

درسطح  يشبكه افرادمحل انيوارتباطات م ياستفاده ازتوان اجتماع

) 1392و همكاران ( يسلطان. كنديم هيرا توص دهيجامعه سانحه د

امداد و اسكان موقت پس از  يابيمكان «تحت عنوان  يدر پژوهش

: بافت يمطالعه مورد MADMو مدل  GISزلزله با استفاده از 

 نيزلزله پرداختند. در ا يابيباز يبه بررس »زديشهر  يخيتار

 يابيموثر در امر مكان  يارهايپژوهش پس از مشخص شدن مع

مورد  يهاو شاخص ارهايمع يبه وزن ده قداممساكن موقت، ا

شود و با  يبحران م تيريمطالعه طبق نظر كارشناسان خبره مد

سلسله  نديفرآ يو اكستنشن الحاق يزوج سهيمقا كياستفاده از تكن

 طيچند شاخصه در مح يريگ يمتصم يهااز روش يكيكه  يمراتب

   قيتلف گريكديباشد با يم ينرم افزار سامانه اطالعات مكان

 زديشهر  يخيبافت تار يبندآن نقشه پهنه يشوند و خروجيم

چهارده  تجهياست كه در ن دگانياسكان موقت سانحه د يبرا

 ييارهايامداد و اسكان پس از زلزله مشخص و بر اساس مع تيسا

باز و پراكنش مراكز  يبه معابر و مساحت فضا يمانند دسترس

مناسب،  كامالً تيسا هارشدند كه چ يبند تيامداد و اسكان الو

 جيشد. نتا نييمناسب، تع تيمناسب و دو سا اريبس تيهشت سا

قرار تجهت اس يكاف ينشان دهنده كمبود فضاها نيهمچن قيتحق

و  يليرجليم باشد.يم زديشهر  يخيزلزله زدگان در بافت تار

 يها ستگاهيعملكرد ا«تحت عنوان  ي) در پژوهش1392همكاران (

 ستگاهيا يپس از وقوع زلزله (مطالعه مورد يشهر ينشان آتش

زلزله  يابيباز يبه بررس)» زديمحله فهادان  ينشان آتش 6شماره 

 تيعوامل مؤثر در مطلوب يمقاله به بررس نيپرداختند. در ا

عملكرد در زمان وقوع  كرديبا رو ينشان آتش يها ستگاهيعملكرد ا

 يبه صورت مختصر به چگونگ نيزلزله پرداخته شده است. همچن

ها  ساختمان نيگسترش آتش در داخل و ب سميو مكان قيحر جاديا

پرداخته شده و  ينشان آتش يها ستگاهيواكنش ا يبه منظور بررس

در  قعوا ينشان آتش 6شماره  ستگاهيا تيوضع ليبه تحل تيدر نها

 يها پرداخته شده است. استفاده از نقشه زديفهادان  يخيمحله تار

GIS ستگاهيا نيدر ا يرسان خدمات تيمطلوب يبررس يها و مدل 

شناخت بهتر مناطق  تيقرار گرفته است. در نها يمورد بررس

از اطالعات منطقه شامل  يبانك جامع هيو ته ستگاهياطراف ا
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و  يرسان به خدمات ازمنديكه ن يو اماكن تيجمع ها، يكاربر

 خجسته .شود يم شنهاديمنطقه پ نيهستند، در ا يشتريب يساز  منيا

پس  يبازساز«تحت عنوان  ي) در پژوهش1393و همكاران (نسب 

 يبوم ياز بازساخت تا تحول معمار ؛يياز سوانح مساكن روستا

 يابيباز يبه بررس» (مورد: دهستان چاالنچوالن شهرستان دورود)

پرسشنامه بدست  قيالزم، عمدتاً از طر يهازلزله پرداختند. داده

 يدهد كه عملكرد ستادهايپژوهش، نشان م جيآمده است. نتا

 يازهايبا ن يبازساز طيشرا قيدر تطب يرغم كاست يعل ،يبازساز

در منطقه  ييمساكن روستا يبوم يمعمار تيو هو دگانيد بيآس

همراه بوده است؛ كه ارتقاء  زين يياهتيزلزله زده، با موفق

زلزله زده، سند  يسكونت در روستاها يكيزيف تيفيك ريچشمگ

) در 1393و همكاران ( زارع ادعا است. نياثبات ا يبراالزم 

اسكان موقت  يابيعوامل موثر بر مكان «تحت عنوان  يپژوهش

 نيزلزله پرداختند. در ا يابيباز يبه بررس» بازماندگان سانحه زلزله

آن به  تيريبحران و مد اتيادب يهو مطالع يمقاله، ابتدا با بررس

زلزله پرداخته و در  دگانياسكان موقت سانحه د ي مسئله فيتعر

 هاي بر پژوهش يو مرور يادامه با استفاده از مطالعات كتابخانه ا

اسكان  يابيگذار برمكان ريتاث يشاخص اصل 5 نهيزم نيدر ا نيشيپ

از  يدور ،يدسترس ،يعيطب ،يتيموقت تحت عنوان عوامل جمع

 ارهايمع نياز ا كيكرده كه هر يرا معرف يو كالبد ماتينامال

 بيترك ،يتيخود شامل تراكم جمع صخا يارهايمع ريز يدارا

به مراكز  يدسترس ،يدسترس تيقابل ت،يجمع يو جنس يسن

و مراكز پرخطر و مراكز  ماتياز نامال يدور ،يتيو امن يامداد

 يهاو دوام ساختمان هيابن تيفيك ،يخيو تار يفرهنگ راثيم

 تيكه قابل يمجاز يهايو كاربر دهيمساحت قطعه برگز ،يانتخاب

 تي. در نهاباشنديامر را دارا هستند و  م نيا يبرا نشد ديكاند

 ارهايمع نيشده است كه از ا نيامرتدو نيبر ا رگذاريتاث اريمع 30

مراكز  يابيمكان يمدلساز نديتوان در جهت كمك به فرآيم

 ي) در پژوهش1393و همكاران ( يالفت اسكان موقت بهره برد.

دراسكان  يباز شهر يفضاها و نقش پاركها«تحت عنوان 

 » غرب النيشهرگ :يپس از زلزله مطالعه مورد ياضطرار

فضاها  نيمقاله به نقش ا نيزلزله پرداختند. در ا يابيباز يبه بررس

 يپرداخته شده و بعنوان مطالعه مورد يدر اسكان اضطرار

 قرار گرفته است يغرب مورد بررس النيباز شهر گ يفضاها

نقش و «تحت عنوان  ي) در پژوهش1394پور و همكاران ( يمهد

 يبه بررس» از ان شيبحران پس از وقوع زلزله و پ تيريمد تياهم

كردند كه  انيپژوهش ب نيزلزله پرداختند. محققان در ا يابيباز

 يها موجب زبان ايدن يدر كشورها يعيهرساله وقوع سوانح طب

شود در جامعه مختلف يم ياديز اريبس يو تفاوت انسان ياقتصاد

و  يافتگيتوسعه  زانيبه م يخسارات وتلفات بستگ نيا زانيم

روستاها و شهرها در برابر زلزله  يساختمانها يمنيا تيتراكم جمع

دارد  يمنينكات ا تيجامعه جهت رعا د واافر يوآمادگ يو آگاه

 شيزلزله است كه رد حال حاضر پ يعيسوانح طب نيمهمتر از يكي

و  يو سع ستين يريوقوع آن امكان پذ قيو مكان دق انزم ينيب

باشد  يم قيانجام آن هنوز در مرحله تحق يان برادكوشش دانشمن

 ياوقات جوامع بشر شتريزلزله در ب يوقوع ناگهان ليدل نيبه هم

توجه بوده  يكه نسبت به احتمال وقوع آن ب يجوامع ژهيرا به و

   يرياند. غافلگكردهن تيدر برابر زلزله را رعا يمنيواصول ا

نسب  و  خجسته گذارد.يم يبه جا ينامطلوب جيكند و نتايم

 كرديرو يابيارز«تحت عنوان  ي) در پژوهش1394همكاران (

 ييپس از سوانح در مناطق روستا يبازساز يهادر برنامه يمشاركت

زلزله  يابيباز يبه بررس» : دهستان چاالنچوالن)ي(مطالعه مورد

و  يامطالعات كتابخانه قياز طر زيالزم ن يهاپرداختند. داده

نشان  جينتا شده است. يمصاحبه و پرسشنامه، جمع آور ،يدانيم

 كيدر  ،يبازساز يهادر برنامه انيدهد كه مشاركت روستائ يم

و هم به  يمال قي(هم از طر بوده شيرو به افزا يخيروند تار

   يبازساز نيمع يستادها كه يطوره )، بيصورت كارگر

 بياز مشاركت آس يريگ) در بهرهيمسكن انقالب اسالم ادي(بن

 تيزلزله زده لرستان، موفق يروستاها يبازساز نديفرآ يط دگانيد

 دگانيد بيمشاركت آس تياولو نياند؛ همچنكسب نموده ياديز

نظم فر و  بوده است. يتيريو مد يمال ،ييدر ابعاد اجرا بيبه ترت

 يريپذ بيآس يابيارز«تحت عنوان  ي) در پژوهش1395همكاران (

 ياشبكه ليوارده به شهرها در برابر زلزله براساس مدل تحل

زلزله  يابيباز يبه بررس» تهران) يشهردار 9(نمونه مورد: منطقه 

 نهيشيو ب ينظر يپژوهش بعد از مطالعه مبان نيپرداختند. در ا

قدمت  ،ينوع نما، تراكم ساختمان مصالح،شاخص (نوع  10 قيتحق

   يها، سازگارتعداد طبقات، مساحت همكف ساختمان بنا،

و  يشناسنيزم يسازندها همجوار، فاصله از گسل، يهايكاربر

 جيعرض معابر) مرتبط با عنوان پژوهش انتخاب شده است. نتا

 يريپذ بيدرصد منطقه آس 16حاصل از پژوهش نشان داد كه 
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 بيدرصد از آس 52كم،  يريپذ بيدرصد از آس 14كم،  يليخ

درصد منطقه  0و  اديز يريپذ بيدرصد از آس 18متوط،  يريپذ

و همكاران  ييرضا  در برابر زلزله دارند. اديز يليخ يريپذ بيسآ

 يتاب آور زانيم يابيارز«تحت عنوان  ي) در پژوهش1395(

در مواجهه با سوانح  يمحالت شهر يطيمح- يو كالبد ياجتماع

 يابيباز يبه بررس» : كالنشهر مشهدي(زلزله) مطالعه مورد يعيطب

تاب  نيدهد كه بيمطالعه حاضر نشان م جهيزلزله پرداختند. نت

در ابعاد  آنها يموجود در محالت نمونه و سطح تاب آور يآور

 يدرحال نيوجود داردا يرابطه معنادار يطيمح -يكالبد ،ياجتماع

مورد مطالعه در كالنشهرمشهد  يكل خانوارها ياست كه تاب آور

 يمتوسط تيتوان گفت در وضعيباشد كه م يدرصد م 64،77

در  10و  7محالت نمونه محالت  نيدر ب ،نيهمچن .قرار دارد

 صفرزاده قرار ندارند. يمناسب تيدر وضع 2و  1 يبامحله  سهيمقا

 تميكاربرد الگور« تحت عنوان  يدر پژوهش) 1395( و همكاران

 يهااردوگاه يابيازدحام ذرات چند هدفه در مكان يساز نهيبه

 يابيباز يبه بررس» اسكان موقت شهر تهران پس از وقوع زلزله

اماكن اسكان  يساز نهيبه منظور به قيتحق نيزلزله پرداختند. در ا

 نهيبه تميالگور از يكيزيف يفاكتورها ساسموقت پس از زلزله برا

 تميالگور نياستفاده شده است. در ا MOPSOچند هدفه  يساز

به  يكينزد ر،يپذ بيبه مناطق اس يكيشامل نزد ياهداف اصل

 كيدرجه  يصل يهابه راه يكيباال و نزد تيمناطق با جمع

 راستنتاج گ ستميبا استفاده از س ريپذ بياند. مناطق آسشده فيتعر

به  يكيبه گسل، نزد يكينزد يو با در نظر گرفتن فاكتورها يفاز

و  ديمشخص گرد يبه مراكز اتش نشان يكيها و نزدمارستانيب

 تمي. با توجه به چند هدفه بودن الگورديگرد تميوارد الگور

MOPSO يجواب با تعداد يدر جبهه رندهيگميتصم تيدر نها 

 يويكه تحت سنار دمواجه خواهد بو كسانيجواب با ارزش 

 نيتواند بهتريموجود م طيو شرا تيمختلف و با توجه به اولو

انجام  يجواب موجود انتخاب كند در تستها انيجواب را از م

و  ييمشخص شده كه از نظر همگرا تميالگور يشده بر رو

توان به عنوان  يم قيتحق نيا جيقابل قبول است نتا يريتكرارپذ

و  رانيدر مواقع بروز بحران به مد يريگ ميتصم يحاك ستميس كي

اسكان  حيصح يابيو مكان يزيردر خصوص برنامه زانيربرنامه

) در 1395( ينوروز .ديزلزله كمك نما دگانيد بيموقت آس

در شهر ها با  سكير تيريمد يپژوه ندهيآ«تحت عنوان  يپژوهش

زلزله  يابيباز يبه بررس» خطرات زلزله يريپذ بيبر آس ديتاك

 بيها و ابعاد مطرح در آسپژوهش ابتدا مولفه نيپرداختند. در ا

خبرگان و  دگاهي. سپس با استفاده از دديگرد هيته يشهر يريپذ

 ليو با تحل هيته يينها يهاابعاد و مولفه يقيتطب اتمطالع زين

 بيآس زانيها و انجام مطالعات و محاسبات الزم مپرسشنامه

مختلف مورد  يهادر ابعاد و مولفه زيكالنشهر در تبر يريپذ

نقاط  يابيضمن ارز تيو سنجش قرار گرفت و در نها يابيارز

 ياراهبرده SWOTو فرصت با روش  ديضعف و قوت و تهد

) 1395فر و همكاران (نظم شد. ارايه زيكالنشهر تبر 8منطقه  ندهيآ

وارده به شهر در  يريپذ بيآس يابيارز« تحت عنوان  يدر پژوهش

(مطالعه مورد: منطقه  ANP FUZZYبرابر زلزله بر اساس مدل 

 نيزلزله پرداختند. در ا يابيباز يبه بررس» تهران) يشهردار9

و  هيتجز يو برا يبكه اش لياز مدل تحل يپژوهش جهت وزنده

پژوهش نشان داد  جياستفاده شده است. نتا يفاز لاز مد ليتحل

ساختمان موجود در منطقه در صورت  22454كه در مجموع از 

كم  يليخ يريپذ بيساختمان با آس 5848 يمركال 6بروز زلزله 

، 9درصد 56كم ( يريپذ بيساختمان با آس 12655درصد)،  26(

 251درصد)،  17متوسط ( يريپذ بيساختمان با آس 3695

 يريپذ بيساختمان با آس 5و  اديز يريپذ بيبا آس تمانساخ

) در 1395و همكاران ( يدشتخاك شود. يمواجه م اديز يليخ

 يهاو شاخص ارهايمع نيو تدو يبررس« تحت عنوان  يپژوهش

 يزلزله نمونه مورد يعيمركز شهر در برابر حوادث طب يتاب آور

 نيزلزله پرداختند. درا يابيباز يبه بررس» كرمان يمحدوده باغ مل

 يمتون مرتبط با مفهوم تاب آور ييمحتوا ليپژوهش ازتحل

مفهوم را درلحظه وقوع بحران زلزله  نيو مشخصه ا ارهايمع

  شهر  CBDمركزشهر  تياستخراج نموده و آن را با وضع

شد و  ليلتح گيسسنجش توسط  نيحاصل ازا جينتا ميسنجيم

نقاط قوت  ينقاط ضعف و تاب آور يريپذ بياس يدرجه بند

ها قوت شيها و افزااستخراج شده و درجهت كاهش ضعف

تحت عنوان  ي) در پژوهش1395( نيمت. شد هيارا ييراهكارها

ها  كارخانه يو صنعت يتجار يها تيفعال يريو از سرگ يبازساز«

پس  يكارخانه سون: تجربه ي(مطالعه مورد يعيپس از سوانح طب

 يابيباز يبه بررس» ژاپن) 2011مخرب سال  ياز زلزله و سونام

و  ريتعم ،يعيوقوع سوانح مخرب طب يزلزله پرداختند. در پ

ها و  در كارخانه آالت نيو ماش هيابن سات،يمجدد تأس يانداز اهر
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 يو روان يروح يساز آماده ها، تيبراساس اولو يمراكز صنعت

جهت  ديبه موقع خطوط تول يانداز كاركنان و كارگران، راه

از  يبرا ديو جذب سفارشات جد يبه سفارشات قبل ييگو پاسخ

 اريمجموعه بس يارو تج يديتول يها تيو ادامه فعال يريسرگ

واقع در  يكارخانه سون يو بازتوان ياست. تجربه بازساز تيبااهم

 11شرق ژاپن در بزرگ  يپس از زلزله و سونام يشهر سندا

حساب  يو بازتوان يبارز از بازساز يا نمونه 2011مارس سال 

 يا بر اثر سانحه دهيد بيآس يمجموعه صنعت كي يشده و اصول

گروه  يابيباز افتي. در مقاله حاضر رهديآ يبه شمار م يعيطب

و  يبازساز  عنوان روش موفقهپس از سانحه ب يسون يصنعت

 يمورد بررس يعيپس از سوانح طب يمجموعه صنعت كي يبازتوان

انجام  ،يزير برنامه رينظ ييندهايو مطالعه قرار گرفته است. فرا

 ،يو پاكساز ياز خسارات، آواربردار حيصح يها يابيارز

 التيخدمات و تسه يانداز جهت راه يبند تيو اولو يزير طرح

منابع در دسترس  ييشناسا ،يبازساز اتيعمل ازيمورد ن ياتيح

از  نهيو استفاده به صيجهت تخص يزير و برنامه يبازساز يبرا

است  ياز جمله موارد اصل ،يبازساز يها يزير آنها و انجام برنامه

 ،يسندا يكارخانه سون يو بازتوان يبازساز اتيعمل انيكه در جر

 ارايهآن در ادامه  جيقرار گرفته كه نتا يمورد مطالعه مورد

  تحت عنوان  ي) در پژوهش1395و همكاران ( ييبابا .گردد يم

 كيلجست اتيمساله عمل يبرا ياضير يزيرمدل برنامه كي ارايه«

پرداختند.  التيتسه يابيمكان يبه بررس» انصاف تيامداد با رعا

 نشده رخ  ينيب شيحادثه پ كي يواقع يايكه در دن يهنگام

بحران جزو ملزومات است. همانطور كه قبل از  تيريمد دهد،يم

بحران، فاز  تيريدم يفازها نياز مهمتر يكيگفته شد،  زين نيا

فاز به آنها پرداخته خواهد شد،  نيكه در ا يواكنش است. مسائل

 ،ييصحرا مارستاني(ب يموقت التيتسه يابيعبارتند از: مكان

و اسكان موقت،  ياضطرار هيواسطه و ...)، تخل يپناهگاه، انبارها

 صيتخص ه،يوسائل نقل يابيريمس ،يامداد يو ارسال كاالها عيتوز

 ن،يكاالها به مصدوم صي) به انبارها، تخصيوجودكاالها (م

به مراكز  دگانيد بيآس يجمع آور يمعكوس برا كيلجست

 يبرا يزيرمدل برنامه كي ارايهمقاله،  نيا ي.هدف اصليدرمان

. در مدل باشديانصاف م تيامداد با رعا كيلجست اتيمساله عمل

 تيو ظرف التيتسه نهيمكان به الت،يتسه نهيتعداد به ،يشنهاديپ

با  )RDCامداد ( عيمركز توز كيعنوان ه هر مكان ب ازيمورد ن

 قيطر نيخواهد شد تا از ا نييموجود تع يهاتيمحدود هيتوجه 

سطح  نيزمان و باالتر نيرا با كمتر ياضطرار يبتوان كاالها

الزم به ذكر . ارسال نمود دهيد بيبه نقاط و افراد آس سيسرو

 شوديم فيتعر نصورتيمدل به ا نيانصاف در ا تياست كه رعا

سطح  كي يامداد ياز هر كاال ده،يد بيكه هر گروه از افراد آس

 نيبطور منصفانه ب يامداد يكنند. كاالها افتيدر ديحداقل با

 كي يهمه تقاضا خواهند شد. لزوماً ميتقس دهيد بيآس يگروهها

بر اساس  يامداد يكاالها عيبلكه توز شود، يگروه پاسخ داده نم

موضوع در مورد همه  نيصورت خواهد گرفت. ا نصافا تيرعا

با  دهيد بيآس يهاصادق است و همه گروه يامداد يكاالها

 خواهند كرد.  افتيدر يامداد يانصاف از همه كاالها تيرعا

مراكز  يابيمكان« تحت عنوان  ي) در پژوهش1395( يو حنف يلطف

 همطالع ؛يباز هينظر كرديدر بحران با رو ياسكان موقت شهر

پرداختند.  التيتسه يابيمكان يبه بررس» شهر مراغه يمورد

از  يكيدر سطح شهر  تيفعال كي يانتخاب مكان مناسب برا

 ازمنديطرح گسترده است كه ن كيانجام  يبرا يداريپا ماتيتصم

باشد از آنجا كه مكان  يمختلف م يهادگاهيدر مكان از د قيتحق

از  ي، حجم بزرگاردد ياديز تيبه اطالعات و اهم ازين يابي

، يجمع آور ديمختلف با يهامكان يمعرف يبرا ياطالعات جزئ

كه  ياز عوامل يحيصح يابيشوند تا ارز ليو تحل هيو تجز بيترك

 ،ني. بنابرارديداشته باشند صورت پذ ريممكن است در انتخاب تأث

 يهاييها و تواناتياست كه قابل يتيفعال يابيشهر مكان  اسيدرمق

و ارتباط آن با  يمناسب و كاف نيرا از لحاظ وجودزم طقهمن كي

 يكاربر يمناسب برا يانتخاب مكان يشهر برا يها يكاربر ريسا

دهد. پژوهش حاضر به يقرار م ليو تحل هيخاص مورد تجز

 نيتأم يبحران در راستا تيريمد يبانيمراكز پشت يابيمنظور مكان

پس از وقوع  معموالً. باشديبحران م تيريمراكز مد يهايازمندين

مانند جنگ، اسكان موقت به  يمصنوع يهابحران ژهيوه بها بحران

 يهادشمن (گروهك طيشرا ني. در اشوديم ليتبد يمسئله اصل

امر  نيو ا ديآياماكن بر م نيبه ا بي) در صدد آسيستيترور

 يتيو امن ياسيس ،يفرهنگ ،ياز معضالت اجتماع ياريموجب بس

 يهاگاهيكه گروهكها در صدد حمله به پا ي. در واقع زمانشوديم

 يخسارات است، دولت در راستا شيبحران و افزا تيريمد

  از  يبانيپشت التيتسه يابيكاهش خسارات به دنبال مكان

است. در  يستياسكان موقت در مقابله با حمالت ترور يهاگاهيپا
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و  هداد ارايه يباز كرديمسئله را با رو يابيمقاله ابتدا مدل مكان نيا

 يبانيپشت يهاگاهيپا يابيمدل به مكان نيسپس با استفاده از ا

(شهر مراغه) پرداخته شده  يمطالعه مورد كيبحران در  تيريمد

و همكاران  شكور . اند و جواب مسئله مفروض به دست آورده

تحليل ريسك آسيب پذيري سكونت گاه در پژوهشي به  )1396(

شهرستان هاي روستا هاي روستايي در برابر زلزله (مطالعه موردي:

 روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش،پرداختند.  )المرد

 به آماري مستندات از استفاده با آن در كه است تحليلي –توصيفي

 مورد هايداده آوريجمع از پس. شودمي پرداخته موضوع تحليل

  مدل از استفاده با شهرستان، اين روستاهاي سطح از نظر

TOPSIS هاي اين بندي دهستانبندي و سطحنسبت به رتبه

اقدام گرديد. نتايج شاخص مورد مطالعه،  22شهرستان براساس 

حاصل از اين پژوهش در سطح شهرستان المرد نشان داده است 

 اي با استفاده از مدلپذيري لرزهكه از نظر سطح آسيب

TOPSIS دهستان سيگار با امتياز 5284/0، دهستان كال با امتياز ،

داراي رتبه هاي اول  4754/0و دهستان اشكنان با امتياز  5221/0

دهستان با  2د. همچنين درسطح شهرستان المرد، باشنتا سوم مي

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

كيانگ  .پذيري در برابر خطر زلزله قرار دارندپايين از نظر آسيب

) در تحقيقي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و 2004يو (

گيري معيارهاي اصلي تحليل سلسله مراتبي و با به كار فرآيند 

هاي شهري، خيابانچون نحوه پراكندگي خطوط قطار درون

شهري، تراكم جمعيت و ابنيه و زيرمعيارهاي مربوطه به تهيه نقشه 

 كشور چين پرداختند. پذيري شهر يوسي از منطقه شانچيآسيب

 AHPو تكنيك  GISوهشي ابتدا از ژ) در پ2010سوله تودس (

مختلف از جمله نوع كاربري، شيب و  با ستفاده از معيارهاي

  يكي از  كيفيت زمين، ارتفاع و ... براي شهرستان آدانا

بندي خطر نسبي زلزله خيزترين مناطق كشور تركيه نقش پهنهزلزله

اي هاي از كاربرييابي پارهرا تهيه كرده و سپس از آن براي مكان

مخرب وهشي زلزله ژ) در پ2011لو (جيفو گيرند.شهري بهره مي

نفر  2698كشور چين با  بخش يوشو 2010ريشتري سال  1/7

 در موثر عوامل بيان كشته را مورد مطالعه قرار داده و در آن ضمن

 و بازسازي تجربيات به منطقه، بر خسارات وارده گرفتن شدت

و  هاسازمان نقش و زلزله وقوع از قبل حالت به بازگرداندن منطقه

 اسكان از جمله ديدگان آسيب به امدادرساني در دولتي نهادهاي

 و منطقه خاص شرايط محيطي پژوهش است. اين پرداخته آنها

 عوامل جمله از را امدادرساني زيرساختي براي امكانات كمبود

) در 2015ژانگ و همكاران ( است. دانسته شدت تلفات در موثر

در چين  هفي بندي آسيب پذيري اكولوژيكي شهرتحقيقي به پهنه

هاي دست آوردن شاخصه پرداختند. در اين تحقيق آنها پس از ب

بندي منطقه مورد مطالعه پرداختند. دهي به پهنهمورد نظر و وزن

كالس از آسيب پذيري بسيار باال تا  5نتايج مدلسازي آنها در 

شد. در نهايت آنها به  ارايهآسيب پذيري بسيار پايين طبقه بندي و 

هينه توسعه شهر متناسب با وضعيت آسيب پذيري الگوي ب ارايه

به ) در پژوهشي 2017مجتهدي و بي ( اكولوژيكي پرداختند.

 يابيباز يهاعملكرد پروژه يبر رو نفعانيذ يهايژگيو يبررس

نشان  ايخطر بال تيريمد جينتاپرداختند. بررسي سوانح (فاجعه) 

ارتباط  يانيم يهاسميمكان يبر رو قاتيبه تحق ازيدهد كه نيم

 نيادر . بسيار ضروري است پروژه نسبت به عملكرد نفعانيذ ريتاث

و  يو اقتصاد ياجتماعشرايط  ي با توجه بهانجيمدل م كيمطالعه 

 يابيدر عملكرد باز نفعانياثر ذ ويژگيحمل و نقل  رساختيز

 ي. مدل معادالت ساختارمورد مطالعه قرار گرفت هافاجعه پروژه

و  تيمانند قدرت، مشروع نفعانيذ يژگيدهد كه وينشان م

 جي. نتاتاثير مثبتي داردفاجعه  يابيدر عملكرد پروژه باز ت،ضرور

 طيشرابه  يفاجعه بستگ يهادهد كه بهبود عملكرد پروژهينشان م

. عالوه دارد حمل و نقل يهارساختيو ز يو اقتصاد ياجتماع

 ديفاجعه با مديريت ريسك در هاي درگيرسازمان ن،يبر ا

قدرت،  تيمتعهد به تقو كياستراتژ يتيريمد يكردهايرو

بهبود  يبرا ريدرگ نفعانيذ يهايژگيو ضرورت و تيمشروع

 يبند. طبقهرا در نظر بگيرندفاجعه  يابيباز يهاعملكرد پروژه

 يابيبر عملكرد باز نفعانيذ يبندطبقه ريتأث يو بررس نفعانيذ

. عالوه بررسي شده استنيز  ستيز طيمح نهيپروژه فاجعه در زم

 يمانند چگونگ شتر،يب اتيجزئ با نفعانيذ يژگيكشف و به ن،يبر ا

 ذينفعانو ضرورت آنها در  تيقدرت، مشروع شيو افزا ييشناسا

بالقوه  يايبه مزا دنيتحقق بخش يحداقل برا ايبا منابع محدود و 

پرداخته شده فاجعه  يابيباز يهاپروژه تيرينسبت به مد نفعانيذ

 يبر رو نفعانيذ يهايژگيو يمقاله به منظور بررس ني. در ااست

 يسوانح از روش معادالت ساختار يابيباز يهاعملكرد پروژه

)SEM (افزار  و نرمPLS  .بر اساس بررسي بر استفاده شده است

شود كه تحقيقات محدودي روي تحقيقات انجام شده مشخص مي
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 يابيباز يها بر عملكرد پروژه نفعانيذ يهايژگيو ريتاث يبررسبه 

   (شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله) يعيطبسوانح 

ي، اجتماع يتاب آورهاي مديريت ريسك، با در نظر گرفتن مولفه

به طور همزمان  حمل و نقلي و مسائل اقتصاد ي،طيمح -يكالبد

پردازيم. عالوه بر اين پرداختند. در اين پژوهش ما به اين مهم مي

تر از آنچه كه امروز متداول  يعلم يكرديشود كه رويم ينيب شيپ

و  بحران تيريرا در حوزه مد مثبتياست خواهد توانست اثرات 

جدول  .دينما ءايفا هاي بازيابي سوانح طبيعيبهبود عملكرد پروژه

تأكيد در اين  اي از پيشينه تحقيق و موضوع مورد خالصه 1

  .دهد ها را نشان مي پژوهش

  خالصه پيشينه تحقيق .1جدول 

  
   يابيارز

  يريپذ بيآس

مدريت 

  ريسك

 يتاب آور

  ياجتماع

-يكالبد

  يطيمح

مسائل 

  اقتصادي

حمل و 

  نقل

اسكان  يابيمكان 

  موقت

              �  )1395نظم فر و همكاران (

        �  �      )1395و همكاران ( ييرضا

  �              )1395صفرزاده (

            �    )1395( ينوروز

          �      )1395و همكاران ( يدشتخاك

            �    )1394پور و همكاران ( يمهد

        �        )1394خجسته نسب  و همكاران (

  �              )1393خجسته نسب  و همكاران (

  �              )1393زارع  و همكاران (

  �      �        )1393و همكاران ( يالفت

  �      �        )1392و همكاران ( بيعندل

      �          )1392و همكاران ( يسلطان

                )1392(  نيمت

                )1392و همكاران ( درزادهيح

            �    )1392و همكاران ( يچ وهيگ

      �          )1391و همكاران ( يميمق

    �    �        )2004( وي انگيك

      �  �        )2010( سوله تودس

  �  �  �          )2011( لو فويج

      �  �  �      )2017ي (و ب يمجتهد

  �  �  �  �  �  �    حاضر پژوهش
  

  مدل مفهومي تحقيق -3

و بررسي ويژگيهاي  ييشناسابه پژوهش ابتدا  ندر اي   

ي (زلزله) با استفاده از عيسوانح طب يابيدر پروژه باز نفعانيذ

  ها، مقاالت و نامهانيها، پاكتاباي (مطالعات كتابخانه

و  يمرتبط با موضوع پژوهش (داخل ياطالعات يهاگاهيپا

و مصاحبه با خبرگان خواهيم پرداخت. سپس با  )يخارج

استفاده از پرسشنامه و بر مبناي مدل معادالت ساختاري به 

  عملكرد  يبر روها بررسي ميزان تاثير هر يك از مولفه

  (زلزله) خواهيم پرداخت. سوانح يابيباز يهاپروژه
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  )2017(مجتهدي و بي الن او،  مدل مفهومي پژوهش .1شكل 

  

  شود. مي ارايهبا عنايت به مدل مفهومي پيشنهادي، فرضيات تحقيق به صورت زير 

  زلزله تاثير مستقيم دارد. يابيباز يهاعملكرد پروژه يبر رو نفعانيذ يها يژگيو .1

  زلزله تاثير مستقيم دارد. يابيباز يهاعملكرد پروژه يبر رو يو اقتصاد ياجتماع طيشرا .2

  زلزله تاثير مستقيم دارد. يابيباز يها عملكرد پروژه يحمل و نقل بر رو يها رساختيز تيوضع .3

  ي زلزله است.ابيباز يهاعملكرد پروژه يبر رو نفعانيذ يها يژگيو گر رابطه بين ي متغير مداخلهو اقتصاد ياجتماع طيشرا .4

 زلزله است. يابيباز يها عملكرد پروژه يبر رو نفعانيذ يها يژگيو گر رابطه بين متغير مداخلهحمل و نقل  يها رساختيز تيوضع

  

  قيتحقشناسي  روش -5
  روش اين پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش كاربردي     

انجام  يمسئله خاص علم ايچرا كه به منظور حل مشكل  باشدمي

 كيدر  يپژوهش توسعه دانش كاربرد نيگرفته است و هدف از ا

) يعيسوانح (فاجعه) طب يابيباز يخاص (عملكرد پروژه ها نهيزم

 - ها از نوع توصيفيي گردآوري دادهنحوه. از نظر دباشيم

باشد. توصيفي است از اين جهت كه تصويري از همبستگي مي

دهد و همبستگي است، به اين دليل كه مي ارايهوضعيت موجود 

 پرداخته است.به بررسي رابطه بين متغيرها در مدل مورد نظر 

هاي مهم هر مطالعه و پژوهش وجود اطالعات يكي از ضرورت

با داشتن  ؛باشد قابل اتكاء و سرعت و سهولت دسترسي به آن مي

شود كه جريان مطالعه اين اطالعات فرصتي براي محقق فراهم مي

هاي ها را براي ارزيابي اهداف و فرضيهو تحليل داده و تجزيه 

پژوهش پيگيري نمايد. همچنين محقق اين امكان را به دست 

وقت به اهداف مورد نظر  آورد كه با صرف حداقل هزينه و مي

و روش  ايدست يابد. در اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه

اولين گام  .پرداخته شده استآوري اطالعات دقيق ميداني به جمع

ها و دريافتن آوري داده راه دستيابي به اهداف پژوهش جمع در

ها علمي مورد اي در تمام پژوهشها است. روش كتابخانه واقعيت

هاي مباني ها درزمينهآوري داده گيرد. براي جمعاستفاده قرار مي

ها، مقاالت نامهها، پاياننظري و ادبيات پژوهش و پيشينه از كتاب

هاي اطالعاتي مرتبط با موضوع پژوهش استخراج و و پايگاه

برداري ي كتاب، فيشاستفاده خواهد شد. همچنين روش مطالعه

 يعملكرد پروژه ها

 زلزله يابيباز

H2 

 نفعانيذ يهايژگيو

و  ياجتماع طيشرا

 ياقتصاد

 يهارساختيز تيوضع

 حمل و نقل

H1 

H3 
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  برداري از مقاالت و ضوع، فيشهاي مرتبط با مواز كتاب

در روش  .هاي معتبر در اين پژوهش لحاظ شده استنامهپايان

ميداني محقق با توجه به برخي مفاهيم و ابزار مطالعه كه در اختيار 

ي ها در حجم و نمونه آماري در حوزهدارد به گردآوري داده

م مطالعاتي مربوطه پرداخته و با مشاهدات عيني از قبيل انجا

 پردازد.ها مشخص ميآوري دادهمصاحبه و پرسشنامه به جمع

جامعه آماري اين تحقيق از بين مديران، معاونان و كارشناسان 

شوند و تعداد آنها  مي سازمان هالل احمر شهرستان ساوه انتخاب

گيري روش نمونه گيري دراين پژوهش، نمونه .باشدنفر مي 170

هايي به صورت تصادفي پرسشنامه بود كه درآن تصادفي ساده خواهد

خواهد شد. در اين تحقيق به منظور تعيين حجم  ميان خبرگان توزيع

 :شود مي استفاده زير گيرينمونه آماري از فرمول 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  95توجه به مقدار سطح اطمينان در رابطه باال، با 

مقدار خطاي  dباشد. هم چنين مي 96/1جدول نرمال استاندارد 

در نظر گرفته خواهد شد. اجزاي اين درصد  5تحقيق است كه 

  فرمول در ادامه بيان شده است:

N=حجم جامعه 

Za/2=1.96 

P=0.5 

q=0.5 

d=0.05 

  نفر تعيين شده است. 118است، حجم نمونه تحقيق نفر بوده  170با توجه به اين مورد كه تعداد جامعه مورد بررسي 

  

  هاي پژوهش يافته -6

  روايي و پايايي پرسشنامه-6-1

گيري، بتواند  مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه    

ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن خصيصه و 

تواند هر  هاي نامناسب و ناكافي ميگيري جهت است كه اندازه

در ). 1378ارزش و ناروا سازد (خاكي،   پژوهش علمي را بي

با توجه به تعداد   CVRحداقل ميزان مورد قبول براي 2جدول 

 از افراد خبرهنفر  8در پژوهش حاضر از  ارزيابان آمده است.

 ايبر مناسب بودن  يخود را مبن يخواسته شد تا نظر كارشناس

 CVR زانيم )2( كنند كه با توجه به جدول انينبودن پرسشنامه ب

در اين تحقيق همچنين  .باشد 75/0حداقل ارزياب بايد  8براي 

براي بدست آوردن ضريب اعتبار پرسش نامه، ابتدا از طريق پيش 

پرسش نامه بين يك نمونه تصادفي توزيع شده آزمون پانزده 

  سپس ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد.

  

  

تك نمونه اي براي بررسي وضعيت متغيرهاي  Tآزمون -6-2 

  پژوهش

در اين بخش به منظور دستيابي به تصويري كلي از نمونه     

 آزمون، با استفاده از به بررسي وضعيت متغيرهاي پژوهشآماري 

t  فرض صفر  ،. در مورد هر متغيرپرداخته مي شودتك نمونه اي

اين  حد متوسط مي باشد. كه مقدار آن متغير درمبتني بر اين است 

   3مقدار متوسط در مورد متغيرهاي پژوهش حاضر، مقدار 

تك  t، نتايج حاصل از آزمون هامتغيرتمامي در مورد باشد. مي

و با زمون رد مي گردد نمونه اي نشان مي دهند كه فرض صفر آ

درصد،  95توجه به اينكه هر دو حد پايين و باالي فاصله اطمينان 

توان گفت كه درصد اطمينان مي 95مثبت مي باشند، حداقل با 

. در ادامه جدول باشد بيش از حد متوسط مي متغيرها، ميانگين

  .نتايج آزمون متغيرها آمده است
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 ارزيابان موردقبول باتوجه به تعداد CVRل حداق .2جدول 

  

  نفعانيذ يهايژگيودر مورد متغير  تك نمونه اي tآزمون نتايج  .3جدول 

درصد براي  95فاصله اطمينان 

 هاتفاوت ميانگين
تفاوت 

 ميانگين

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغير  tمقدار 

 حد پايين حد باال

 نفعانيذ يهايژگيو 42/24 117 000/0 01/1 94/0 09/1

  يو اقتصاد ياجتماع طيشرادر مورد متغير  ايتك نمونه tآزمون نتايج  .4جدول 

درصد براي تفاوت  95فاصله اطمينان 

 هاميانگين
تفاوت 

 ميانگين

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغير  tمقدار 

 حد پايين حد باال

 يو اقتصاد ياجتماع طيشرا 94/20 117 000/0 97/0 89/0 08/1

  حمل و نقل يهارساختيز تيوضعدر مورد متغير  تك نمونه اي tآزمون نتايج  .5جدول 

درصد براي تفاوت  95فاصله اطمينان 

 هاميانگين
تفاوت 

 ميانگين

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغير  tمقدار 

 حد پايين حد باال

 حمل و نقل يها رساختيز تيوضع 445/24 117 000/0 95/0 88/0 03/1

  زلزله يابيباز يهاعملكرد پروژهدر مورد متغير  تك نمونه اي tآزمون نتايج  .6جدول 

درصد براي تفاوت  95فاصله اطمينان 

 هاميانگين
تفاوت 

 ميانگين

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 متغير  tمقدار 

 حد پايين حد باال

 زلزله يابيباز يهاعملكرد پروژه 413/30 117 000/0 21/1 14/1 29/1

  

  

  آزمون نرمال بودن-6-3

  مورد قبول CVR حداقل مقدار  تعداد ارزيابان مورد قبول CVRحداقل مقدار   تعداد ارزيابان

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  
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  آزمون نرمال بودن-6-3

متغيرهاي تحقيق از جهت بررسي نرمال بودن  در اين قسمت   

فرض صفر اين  شود. مي استفاده رنوفمياس -آزمون كلوموگروف

آزمون آن است كه جامعه مورد بررسي از لحاظ متغير مورد نظر از 

  همانطور كه در جدول مشاهده توزيع نرمال برخوردار است. 

براي  اسميرنوف -كولموگروف داري آزمون شود سطح معنيمي

در مورد  ، بنابراين،باشدكمتر مي05/0از  پژوهشهمه متغيرهاي 

  مورد تاييد قرار  H 1رد و فرضيه  0Hفرضيه همه متغيرها، 

اين  جامعه مورد بررسي از لحاظ گردد كه مشخص ميگيرد و مي

  . نرمال نيستداراي توزيع متغيرها 

  
  اسميرنوف براي آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها -نتايج آزمون كولموگروف .7جدول 

 ميانگين متغير رديف
انحراف 

 معيار

 تعداد

 مشاهدات

آماره  كولموگروف 

 اسميرنوف
Sig. 

 000/0 152/0 118 69/0 01/4 نفعانيذ يهايژگيو 1

 000/0 161/0 118 89/0 99/3 يو اقتصاد ياجتماع طيشرا 2

 000/0 119/0 118 70/0 95/3 حمل و نقل يها رساختيز تيوضع 3

 000/0 176/0 118 75/0 21/4 يابيباز يعملكرد پروژه ها 4

  

 مدلسازي معادالت ساختاري آزمون فرضيات با استفاده از-6-4

جهت آزمون فرضيات مدل، از مدلسازي معادالت  در اين قسمت 

ستفاده شده است. )PLS(اس ال پي ساختاري به وسيله نرم افزار

   8مقادير بارهاي بيروني و مقدارتي مدل اندازه گيري در جدول 

  .به نمايش در آمده است

  

  اطالعات مربوط به مدل اندازه گيري .8جدول 

  Tمقدار   مقدار بار بيروني  ها گويه  متغير  رديف

1  

  
  نفعانيذ يها يژگيو

Stakeholder 1 865151/0  976616/53 

Stakeholder 2 434813/0  609546/4 

Stakeholder 3 822498/0  671276/39 

  ياقتصاد و ياجتماع طيشرا  2

SoEco1 818480/0  713845/39 

SoEco2 794831/0  309718/28 

SoEco3 877643/0  521304/53 

SoEco4 856831/0  140931/51 

SoEco5 914772/0  825816/89 

SoEco6 914772/0  825816/89 

  نقل و حمل يها رساختيز تيوضع  3

Trans 1 863643/0  943549/40 

Trans 2 809353/0  003959/35 

Trans 3 702286/0 736188/15 

Trans 4 846367/0 235998/42 

Trans 5 846367/0 235998/42 
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  زلزله يابيباز يها پروژه عملكرد  4

Perf1 748245/0 742658/23 

Perf2 736902/0 561820/30 

Perf3 877136/0 863868/78 

Perf4 765654/0 919902/25 

Perf5 863511/0 153006/70 

Perf6 830098/0 607131/37 

Perf7 826996/0 499990/44 

Perf8 902818/0 322541/106 

Perf9 830098/0 607131/37 

  

 4/0همانطور كه مشاهده مي شود همه بارهاي عاملي بيشتر از 

مي باشد كه نشانه  96/1متناظر با آنها نيز بيشتر از  t بوده و مقادير

  ها بر روي متغيرها مي باشد. در ادامه بارگذاري معنادار گويه

به آزمون فرضيات مدل با توجه به ضرايب مسير و مقادير تي 

  .پردازيممربوطه مي

  

  

  

 يابيباز يهاعملكرد پروژه يبر رو نفعانيذ يهايژگيو فرضيه اول:

جدول زير، ضريب مسير و مقدار تي بين  دارد. ميمستق ريزلزله تاث

  عملكرد و متغير وابسته  نفعانيذ يهايژگيومتغير مستقل 

دهد. همانطور كه مشاهده مي را نشان مي زلزله يابيباز يهاپروژه

و مقدار تي بيشتر از  483/0شود ضريب مسير بين اين دو متغير 

  باشد و در نتيجه فرض صفر رد و فرضيه اول تأييد مي 96/1

  شود. مي

  نتايج آزمون فرضيه اول .9جدول 

  يه اولنتيجه آزمون فرض  ضريب مسير  مقدار تي  متغير وابسته  متغير مستقل

  عدم رد (تأييد)  483/0  125/10  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  نفعانيذ يهايژگيو

  

  عملكرد  يبر رو يو اقتصاد ياجتماع طيشرا فرضيه دوم:

جدول زير، ضريب  دارد. ميمستق ريزلزله تاث يابيباز يپروژه ها

  و  يو اقتصاد ياجتماع طيشرامسير و مقدار تي بين متغير مستقل 

  

  

دهد. را نشان ميزلزله  يابيباز يعملكرد پروژه هامتغير وابسته 

شود ضريب مسير بين اين دو متغير همانطور كه مشاهده مي

باشد و در نتيجه فرض صفر مي 96/1و مقدار تي بيشتر از  267/0

  رسد.شود و فرضيه دوم به تأييد ميرد مي

  نتايج آزمون فرضيه دوم .10جدول 

  نتيجه آزمون فرضيه دوم  ضريب مسير  مقدار تي  متغير وابسته  متغير مستقل

  عدم رد (تأييد)  267/0  463/5  زلزله يابيباز يها عملكرد پروژه  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا

  

 يحمل و نقل بر رو يهارساختيز تيوضع فرضيه سوم:

   دارد. ميمستق ريزلزله تاث يابيباز يهاعملكرد پروژه

جدول زير، ضريب مسير و مقدار تي بين متغير مستقل     

  عملكرد و متغير وابسته حمل و نقل  يها رساختيز تيوضع

  

  

  دهد. همانطور كه مشاهده را نشان مي زلزله يابيباز يهاپروژه

و مقدار تي بيشتر از  233/0شود ضريب مسير مربوط به متغير مي

شود و اين قسمت از باشد و در نتيجه فرض صفر رد ميمي 96/1

خالصه نتايج مربوط  12در جدول فرضيه سوم به تأييد مي رسد. 

  .به آزمون فرضيات آورده شده است
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  جدول آزمون فرضيه سوم .11جدول 

  نتيجه آزمون فرضيه سوم  ضريب مسير  مقدار تي  متغير وابسته  متغير مستقل

  عدم رد (تأييد)  233/0  151/5  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع

  
  خالصه نتايج .12جدول 

 نتيجه فرضيه رديف

 تاييد شد هاي بازيابي زلزله هاي ذينفعان بر روي عملكرد پروژه ويژگي  مستقيمتاثير 1

 تاييد شد هاي بازيابي زلزله عملكرد پروژهشرايط اجتماعي و اقتصادي بر روي   مستقيم تاثير 2

 تاييد شد هاي بازيابي زلزله وضعيت زيرساخت هاي حمل و نقل بر روي عملكرد پروژه  مستقيمتاثير 3

 تاييد شد بازيابي زلزلههاي  پروژهذينفعان بر روي عملكرد هاي  پروژهاجتماعي و اقتصادي متغير مداخله گر در رابطه بين  شرايط 4

 تاييد شد بازيابي زلزله.هاي  پروژههاي ذينفعان بر روي عملكرد  هاي حمل و نقل متغير مداخله گر در رابطه بين ويژگي وضعيت زير ساخت 5

  

  آلفاي كرونباخ

اين شاخص معيار سنجش انسجام يا همساني دروني متغيرهاي   

قبول براي اين مشاهده پذير هر متغير پنهان است. مقدار قابل 

باشد (محسنين و اسفيداني، مي 7/0شاخص مقادير باالتر از 

). جدول زير مقادير آلفاي كرونباخ مربوط به هر يك از 1393

  دهد. همانطور كه مشاهده متغيرهاي پنهان مدل را نشان مي

باشد كه حاكي از انسجام مي 7/0شود همه مقادير باالتر از مي

  مدل مي باشد.دروني قابل قبول براي 

 مقادير آلفاي كرونباخ .12جدول 

  آلفاي كرونباخ  متغير  رديف

  813580/0  نفعانيذ يهايژگيو  1

 884156/0  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا  2

 860315/0  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع  3

 815144/0  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  4
  

  )AVEاستخراج شده (ميانگين واريانس 

باشد. مقدار قابل قبول براي شاخص سنجش روايي همگرا مي 

). 1393باشد (محسنين و اسفيداني، به باال مي 5/0اين شاخص 

جدول زير مقادير ميانگين واريانس استخراج شده مربوط به مدل 

تر شود همه مقادير باالرا نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي

باشد كه حاكي از روايي همگراي قابل قبول براي مدل مي 5/0از 

  باشد. مي

  )AVE(مقادير ميانگين واريانس استخراج شده  .13جدول 

  AVE  متغير  رديف
 729355/0  نفعانيذ يهايژگيو  1

 743245/0  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا  2

 640828/0  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع  3

 641007/0  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  4
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  پايايي مركب

معيار سنجش همبستگي دروني متغيرهاي مشاهده پذير هر متغير   

به باال  7/0پنهان است. مقدار قابل قبول براي اين شاخص 

). جدول زير مقادير پايايي 1393باشد (محسنين و اسفيداني،  مي

دهد. همانطور كه مربوط به متغيرهاي مدل را نشان ميمركب 

باشد كه حاكي از مي 7/0مشاهده مي شود همه مقادير باالتر از 

  باشد. يايي مركب قابل قبول براي مدل ميپا

  

  مقادير مربوط به پايايي مركب .13جدول 

  پايايي مركب  متغير  رديف

 889759/0  نفعانيذ يهايژگيو  1

 920316/0  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا  2

 898696/0  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع  3

 876952/0  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  4

  

  جدول اشتراك با روايي متقاطع

گيري انعكاسي توسط شاخص اشتراك با روايي كيفيت مدل اندازه

شود. اين شاخص در واقع مي) محاسبه CV Comمتقاطع (

پذير از طريق  بيني متغيرهاي مشاهدهرا در پيش توانايي مدل مسير

مقادير متغير پنهان متناظرشان مي سنجد. مقادير مثبت اين شاخص 

گيري مدل انعكاسي است  ان دهنده كيفيت مناسب مدل اندازهنش

ر ). جدول اشتراك با روايي متقاطع د1393(محسنين و اسفيداني، 

شود همه مقادير مثبت شاهده ميپايين آمده است. همانطور كه م

  باشد. قبول براي مدل مي از روايي قابل كه حاكيبوده 

  

  جدول اشتراك با روايي متقاطع .14جدول 

  CV Com  متغير  رديف
 445519/0  نفعانيذ يهايژگيو  1

 743246/0  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا  2

 640828/0  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع  3

 641007/0  زلزله يابيباز يهاعملكرد پروژه  4

  نيكويي برازش

گيري و ) هر دو مدل اندازهGOFشاخص نيكويي برازش (  

دهد و به عنوان معياري براي سنجش ساختاري را مدنظر قرار مي

صورت ميانگين ضريب رود. اين شاخص به كل مدل به كار مي

  .شودتعيين و مقادير اشتراكي به صورت دستي محاسبه مي

��� = ������������	 × !" 
اين شاخص جذر ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراكي و 

متوسط ضريب تعيين است. اين شاخص بين صفر و يك بوده و 

گردد (محسنين و قوي توصيف مي 36/0باالتر از مقادير 

). جدول زير مقادير اشتراكي را براي مدل نشان 1393اسفيداني، 

آيد. به دست مي 645/0مي دهد. مقدار متوسط مقادير اشتراكي، 

همچنين مقدار ضريب تعيين براي مدل اين پژوهش كه داراي تنها 

ت. بنابراين مقدار به دست آمده اس 658/0يك متغير وابسته است، 

به دست  651/0شاخص نيكويي برازش با توجه به فرمول فوق، 

  باشد. آيد كه حاكي از برازش بسيار خوب مدل مي مي
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  مقدار اشتراكي .15جدول 

  مقدار اشتراكي  متغير  رديف

 729355/0  نفعانيذ يهايژگيو  1

 743245/0  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا  2

 640828/0  حمل و نقل يها رساختيز تيوضع  3

 641007/0  زلزله يابيباز يعملكرد پروژه ها  4

  

  گيري  نتيجه -7
توسعه،  يزريمهم و قابل توجه در برنامه هاياز جنبه يكي   

 يرپذيبيكشور و از همه مهمتر آس يرپذيبيو توجه به آس ديتأك

 رامونياز جهان پ يبخش يعيحوادث طب ست. از اين روكهشهرها

 مي رود.توسعه به شمار  يبرا يخطر جد كي شهيما بوده و هم

و  يشهر رانيمد يتمام ياصل يها از دغدغه يكيهمواره 

 بوده هاحوادث و بحران نيمقابله با ا يها وهيش يشهروندان بررس

 معرض در هموارهامروزي در نقاط مختلف دنيا  شهرهاي .است

 كه خطرات اين از يكي. دارند قرار طبيعي بالياي از ناشي خطرات

 كند،مي تهديد را ما كشور جمله از جهان كشورهاي از بسياري

 ،"هاي ذينفعان ويژگي"در اين پژوهش سه متغير  است. لرزهزمين

شرايط اجتماعي و "و  "هاي حمل ونقل وضعيت زيرساخت"

هاي  برروي عملكرد پروژهبه عنوان متغيرهاي تأثيرگذار  "اقتصادي

در نهايت تحليل و آزمون فرضيات  بازيابي زلزله شناسايي شدند.

پژوهش با استفاده از رويكرد مدلسازي معادالت ساختاري و 

  تحليل عاملي تأييدي، به نتايج زير منجر شد: 

هاي بازيابي زلزله  هاي ذينفعان بر روي عملكرد پروژه ويژگي •

 تأثير مثبت دارند.

هاي  شرايط اجتماعي و اقتصادي بر روي عملكرد پروژه  •

 بازيابي زلزله تأثير مثبت دارند.

هاي حمل و نقل بر روي عملكرد  وضعيت زيرساخت  •

 هاي بازيابي زلزله تأثير مثبت دارند. پروژه

در گر  به عنوان متغير مداخلهاجتماعي و اقتصادي  متغير شرايط •

هاي  وي عملكرد پروژههاي ذينفعان بر ر رابطه بين ويژگي

 تأثير مثبت دارد.  بازيابي زلزله

هاي حمل و نقل به عنوان متغير  متغير وضعيت زيرساخت •

هاي ذينفعان بر روي عملكرد  گر در رابطه بين ويژگي مداخله

 هاي بازيابي زلزله تأثير مثبت دارد.  پروژه

در زمان  يزمان شبكه حمل و نقل اضطرار تيريبراي مدل مد    

اي و مصاحبه ي با توجه به مطالعات كتابخانهوع حوادث قهروق

. تعيين گرديد زير هايو زيرشاخص هاشاخصبا خبرگان 

 )2017ي (مجتهدي و بي اجتماع - ياقتصاد يهاشاخص

 :آن عبارتند ازهاي شاخص زيركه 

 تيجمع يتراكم نسب −

 بعد خانوار −

  يدر واحد مسكون تيتمركز جمع −

 )1395و همكاران  ييبابا، 2015ي (ژانگ شاخص كالبد

 :آن عبارتند ازهاي  شاخص زير

 به شبكه معابر يدسترس −

 يتعداد طبقات ساختمان −
 يساختمان هايقدمت واحد −
 ينشان-فاصله از آتش −
  يفاصله از مراكز درمان −

، 2017ي (مجتهدي و بي اضطرار هيجهت تخل يابيريمسشاخص 
 )1395و زارع  يدريح
 :آن عبارتند ازهاي شاخص زيركه 

 پس از وقوع زلزله ريعرض مس −

 پس از وقوع زلزله طول مسير −

 يمراكز سوخت رسان −
 ريوجود پل در مس −
 گاز يخطوط اصل −

  پست برق −
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 شهرهاي بيشتر كه موضوعاتي از يكي شد ذكر كه طور همان     

موضوع بالياي طبيعي  ، هستند روبرو آن با تهران جمله از بزرگ

 و شهري فضاهاي بر حاكم طبيعي شرايط و هاويژگي كه است

 به توجه محيطي، لزوم هايبارگذاري و گذاري سرمايه تراكم

 آنها كمتر آسيب و شهرها مصونيت پيرامون الزم هايريزي برنامه

 يا و داشته را الزم اجزاي و عناصر است. از ساخته ضروري را

 وظايف واگذاري سياست در باشند. بنابراين آنها از برخي فاقد

 و پرداخته ها نقصان شناسايي به بايد هاشهرداري به جديد

  از پيشگيري جهت در گردد. بنابراين اراية الزم پيشنهادهاي

 زير موارد حداقل، به آن كاهش يا و جبران ناپذير هاي آسيب

  شود:مي پيشنهاد

 ها، معابر،پل تأسيسات، ها،ساختمان اطالعاتي بانك ايجاد -1

 شيميايي مراكز صنعتي، كليه و مخابرات آب، برق، گاز، مراكز

 از تهران شهر و مطالعه منطقه مورد خطرناك شيميايي غير و

 اطالعات اين به دسترسي با بتوان متولي، تا هايسازمان سوي

را مورد  كشور مختلف مناطق شهرهاي پذيري ميزان آسيب

 ارزيابي قرار داد.

 به رساني اطالع و تبليغاتي آموزشي، هايسياست تصويب -2

   زندگي محيط و اماكن مسكوني پذيريآسيب ميزان در مردم

 اين سازي مقاوم و بازسازي انگيزه براي ايجاد راستاي در هاآن

 مخاطرات از ناشي پذيري آسيب جهت كاهش در مناطق

 .محيطي

 در شهرها پذيري ارزيابي آسيب براي تحليلي هايمدل توسعه -3

 براي پذيري هاي آسيبنقشه يتهيه مخاطرات طبيعي و برابر

 و ساماندهي اقدامات جهت هدايت در كشور خيز زلزله مناطق

 .مناطق اين پذيري آسيب ي كاهشزمينه در ريزي برنامه

 تأسيسات،: مانند حياتي هايسازه در ايمني نكات رعايت -4

   ... و ارتباطي مراكز ،هابيمارستان ،هافرودگاه ،هانيروگاه

 توزيع نقل، و حمل هايسيستم ديدگي آسيب هازلزله در(

 و بوده برخوردار بيشتري از اهميت آب انتقال و انرژي

 بوجود نجات امر در فراواني مشكالت آنها بر وارده صدمات

 .)آورد خواهد

 نظارت گذشته، در مشابه حوادث به مربوط اطالعات بررسي -5

 هايسيستم كارگيري به و احتمالي ظهور هاينشانه بر دايمي

 خطر. اعالم قوي

 آب گاز، نشت سوزي، آتش: مانند ثانويه خطرات مديريت -6

 هاي چين، زلزله مانند بزرگ هايزلزله اكثر در... ( و گرفتگي

 ).اند آورده بار به زيادي تلفات ثانويه خطر عوامل

 پايدار اجتماعي عدالت و ايمنطقه تعادل ايجاد -7

 و ضوابط بردن بكار بدون ها،سازه احداث از جلوگيري -8

 .زلزله استانداردهاي

 .احتمالي خطر با مقابله براي امداد ويژة هايگروه تشكيل -9

 .خطر ايجاد در مؤثر يا نزديك هايگسل اطالعاتي بانك تهية - 10

 ارايهبه صورت زير  پيشنهادهايي براي تحقيقات آتيهمچنين 

  شود: مي

ديگر هاي از روش رتبه بندي شود در خصوصيم شنهاديپ-

    گيري (تاپسيس، الكترا، ويكور و ....) استفاده گردد.تصميم

 يو معادالت ساختار يعامل لياز روش تحلشود يم شنهاديپ-

   .رديقرار گ يمورد بررس عواملاز   كيهر  ريتاث زانيم

هاي رتبه بندي از منطق فازي نيز روششود در يم شنهاديپ-

 استفاده گردد.

 

  مراجع -8
- مكان" ،)1389( ،، م.و برادران شركاء ، م.،نوجوان ب.،اميدوار، -

(مطالعه موردي: منطقه يك  GISيابي اسكالن موقت با استفاده از 

، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري، "شهرداري تهران

  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد. 

- قنبري  و .ف ،شمسايي زفرقندي .م ،مديري .س ،وركياميني-
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 ، 93نامه هفته پدافند غيرعامل  ، ويژه3مديريت بحران، دوره 
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ششمين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران  ،"بازسازي پس از سانحه

ند غيرعامل، مشهد، انجمن ژئوپلتيك ايران، دانشگاه فردوسي پداف

  .مشهد
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تاثير موضوعات اجتماعي بر برنام هريزي كالبدي "، )1392(
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  .محيطي، تهران، دانشگاه خوارزمي
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فضاهاي باز شهري دراسكان اضطراري  و نقش پاركها" ،)1393(

دومين كنفرانس   ،"پس از زلزله مطالعه موردي:شهرگيالن غرب

هاي حياتي، صنايع و  در شريان HSE ملي مديريت بحران و

ملي مديريت  مديريت شهري، تهران، دبيرخانه دايمي كنفرانس

   .بحران

 ، س.م.،و نجيبي ، م.امين عطار ، م.قديري س. ،گيوه چي-

يابي اسكان موقت پس از الگويي جهت مكان ارايه" ،)1392(

اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار،  ،"زلزله
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مكانيابي مراكز اسكان موقت " ،)1395( ، ع.،و حنفي .لطفي ا-

مطالعه موردي شهر  ،شهري در بحران با رويكرد نظريه بازي

المللي علوم زمين و توسعه شهري،  ، دومين كنگره بين"مراغه
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و مديريت شهري، تهران، موسسه  عمران، معماري، محيط زيست

  ا.مديران ايده پرداز پايتخت وير
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ABSTRACT 

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 red crescent 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 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. 
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