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 چکیده

خیزی بابل از لرزه مردم شهر آگاهی میزان ارزیابی و بررسی منظوربه پژوهش این

منظور بدین .است گرفته صورت برای مقابله با این وضعیت آنان منطقه و آمادگی

 روریض نیازهای منطقه، بودن خیززلزله از مردم آگاهی میزان به دستیابی و برای

 روش ترینمتداول زلزله، آمادگی در برابر آن و وقوع هنگام آنان رفتارهای آنان،

 در اینامهپرسش موارد مشابه و مربوط به زلزله مفاهیم انتقال و دریافت آموزشی

سههاده و با  تصههادفی روش به نامهپرسههش 624 تعداد توزیع شههد. شهههر مردم میان

 و هااداره ها،دانشههگاه ها،چهارراه ها،میدان در هجده سههال باالی افراد از سههلال

ی های دریافتپاسخ سپس،. تکمیل گردید مالقات( وقت های شهر )دربیمارستان

 رارق وتحلیلمورد تجزیه اساسپیاس تحلیهل آمهاری   افزارنرم بها اسهههتفهاده از  

درصههد پرسههش شههوندگان، مطال    42آمده، دسههتبه نتایج اسههاس بر. گرفت

 18درصههد از آنها و همینین  07اند ولی آموزشههی پیرامون زلزله دریافت درده

خیز ال، بابل را شهری زلزلهسه  22-81درصهد از پرسهش شهوندگان گروه سهنی     

خیز بودن آن نههدارنههد. یکی از دالیههل چنین و یهها اعال ی از زلزلههه داننههدنمی

. اردریشه دخیزی معنای زلزله تصور غلط آنان از دیدگاهی در نظر مردم بابل در

خیز بودن شههههر را، در چندین بار تجربه دردن زلزله در آنها منظور خود از زلزله

 مطال  دردند. در نتیجه، آموزشرخداد زلزله در این شههههر بیان میسهههال و یها  

 باید هرشهه خیزیلرزه وضههعیت بخشههی نتهههت بههمراه آگاهی به مربوط به زلزله

 .شود گرفته نظر در اولویت منزلهبه

 .زلزله، آگاهی، آمادگی، بابل :کلیدی واژگان

 

 مقدمه -1

اً خود الزامخودیای عهیعی است ده رخداد آن بهزلزله پدیده

 شودنتایج نامطلوب و ناگواری در پی ندارد بلکه آنیه سه  می

 وارده و پیامدهایهای بال بهه آن اعال  گردد آسهههی   واژهدهه  

بهار ناشهههی از  دم آمادگی مهت مقابله و رویارویی با این  زیهان 

[. ایران به دلیل موقعیت خاص مغرافیایی و 8عهیعی است ] دهیپد

خیز هیمالیا از دشورهای لرزه –قرار گرفتن بر روی دمربند آلپ

عوردلی [. در عول تاریخ، در ایران، به2شود ]مهان محتوب می

رخ داده  یمتعدد هایعور خاص، زلزلهمازندران، بهن و در اسههتا 

ه ناپذیر در پی داشههتهایی سههنگین و مهرانده تلفات و ختههارت

است. بنابراین، زلزله خطری بتیار محتمل است ده برای موامهه 

بار،  برای نختهههتین در این مقاله با آن باید آماده بود. بر این مهنا،

دم بابل از زلزله و آمادگی آنان اعال اتی درباره میزان آگاهی مر

 .اسهههت نامه گردآوری شهههددر برابر این پدیده در قال  پرسهههش

 شوندگان شامل سادنان باالی ده سال بابل بودند.مصاحهه

دیلومتری منوب دریای مازندران واقع  82 شهرستان بابل در

نوب ، از مدنارو فریدونشهده است. از شمال به شهرستان بابلتر  

وه الهرز، از غرب به شههههرسهههتان آمل و از شهههر  به  دبه رشهههته

شههر و سواددوه و سیمر  محدود است. بابل  های قائمشههرسهتان  

شود. شهر ترین شههرستان استان مازندران محتوب می پرممعیت

بابل مردز شهههرسههتان بابل اسههت. این شهههر دو دانشههگاه دولتی به 

دو شهههر های صههنعتی نوشههیروانی و  لوم پزشههکی دارد و به   نام

 [.3شهر و آمل نزدیک است ]مواصالتی قائم

 83/81/39دریافت:  تاریخ
 8931سال ششم، شماره سوم، پاییز  42/11/31تاریخ پذیرش: 
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شهر بابل نهوده  در خودهای اخیر در سهال رخ داده  یهازلزله

 جادیشههههر اتفها  افتاده و با   ا  نیا پیراموندر  آنهها  شهههتریبو 

 در اعرافبه هر روی، در شهههر مذدور شههده اسههت.   ییهالرزش

های دور نیز زلزلهو در سالیان  ومود دارد یراوانف یهاگتلبابل، 

شهدیدی در این منطقه به وقوع پیوسته است. وقوع زلزله بر روی  

های شههدید به ها سههه  وارد آمدن ختههارتهریک از این گتههل

 شد. شهر خواهد

 

 مرور بر ادبیات تحقیق -2

 دشهههورهای در مرتهط با زلزله، چه همگانی زمینه آموزش در

 و بح  مای هنوز توسعه حال در در دشورهای چه و یافتهتوسهعه  

 انجام به قادر تنهاییبه هادولت ده آنجا از. ومود دارد بتیار مطالعه

 ایبالی بارزیان پیامدهای با موامهه و مقابله الزم برای تمهیهدات 

 از یکی  نوانبه همگانی نیتهههتند، آموزش همیون زلزلهه  عهیعی

 ینا بر است. برخوردار بتهزایی  اهمیت از آمادگی ترین امزایمهم

 اب موامهه و آمادگی مناس  برای آموزشهی  هایبرنامه باید اسهاس 

 قهل طشرای در بدانند تا تدوین گردد، مردم برای زلزله ازممله بالیا

 وقوع صورت در و شوند آن آماده با موامهه برای چگونه وقوع، از

 و راهند در امهدادی  ههای هنوز گروه دهه  شهههرایطی در و زلزلهه 

 و الیم ختههارات دمترین دنند تا  مل چگونه نیتههت فریادرسههی

 یک  نوانبه را باید زلزله [. در نتیجه،6شهههوند ] متقههل  را مهانی 

 دقیق امرای، آموزشهههی مناسههه  هایبرنامه با و پذیرفت واقعیت

، هاساختمان سهازی مثل مقاوم بالیا مخرب اثرات داهش هایبرنامه

 داهش برای الزم هایدتههه  آمادگی و ایمنی اصهههول آموزش

 [.2مهیا شد ] مالی ختارات و مانی تلفات

طقه من مردم دمک به زلزله وقوع هنگام در ده دتههانی اولین

دنند، می آغاز را امدادی  ملیات و شهههتابندمی دیدهآسهههیه  

. هتتند موارهم مناعق اهالی و همتهایگان  یا و حادثه بازماندگان

 مردم توسههط شهههر و روسههتا، محله، دوچه، خانه داخل از دمک

 حضههور از پس حتی و امدادی هایگروه رسهیدن  تا و آغاز شهده 

 وقوع از ناشهههی بارزیان پیامدهای [. دنترل4یابد ]می آنان ادامه

 رتهطم نیز منطقه در زلزله بروز و پذیریسههابقه آسههی   به زلزله

 رخداد سههابقه ده دنندمی زندگی مناعقی ده در مردمی. اسههت

 ت مرابه، است داشته ومود آن متعاق  های شدیدآسی  و زلزله

 هب تمایل، دنندمی زندگی دیگر منهاعق  دهه در  مردمی از بیش

[. 0دارند ] را آمادگی دتهه  و های آموزشههیبرنامه در شههردت

 غیرقابل ایحادثه زلزله ده دارند مردم ا تقاد از دیگر گروهی

 یرقابلغ نیز آن بارزیان اثرات و بنابراین پیامدها و اسههت  دنترل

 احتاس مردم ده شهود می سهه   [. این نگرش1باشهد ] می دنترل

 یریتأث لرزهزمین مخرب پیامدهای آمادگی بر دتههه  ده دنند

 و دادهازدسههت را خود امید ده آن اسههت باور این نتیجه. ندارد

 رومیمرگ باالی آیند. آماربر نمی اقدامات آمادگی انجام درصدد

 [.9میزند ] دامن تفکر این به نیز بزرگ هایلرزهمتعاق  زمین

ر دهد، در اثگزارشهی از زلزله شههر لوردا در اسپانیا نشان می  

 نماهای سهههقوط اثر ریشهههتری، بتهههیاری از مردم بر  2/2زلزلهه  

 مانساخت تخری  و ریزش سقف قدیمی، و تاریخی هایساختمان

 از بعد هبالفاصل افراد از با تعدادی، مطالعه این در. انددیده آسی 

 حس ده را هالرزش افراد ادثر. اسههت شههده مصههاحهه زلزله وقوع

 هایانخیاب در افراد از بعضی. انددرده خیابان فرار سمت به درده

 نشهههان اقدامات این. دردند حردت عرف دیوارهابهه  بهاریهک  

 صورت خاصهی  آموزش قهل از منطقه این برای مردم ده دهدمی

از  و ندانداشهههته آمادگی زلزله با رویارویی برای و افراد نگرفته

دهد یم نشان گزارش این در دیگر نکته. اندشده رو دسهتپاچه این

شههتر بی و بوده اشههغال زلزله وقوع از بعد تلفن هایخط ادثر ده

 مورد در، گرفتندمی تماس حوادث با مرتهط مرادز با ده مردمی

 دادمی الت نشانسلا نوع این. دردندمی سهلال  بعدی زلزله زمان

 گراند. انداشته موضوع زلزله از آگاهی گونههیچ منطقه مردم ده

 مردم ده انتظار داشهههت توانمی، شهههود داده آگهاهی  افراد بهه 

 از مناسههههی هایالعملحدی  کس تا و گیرند فرا را هاآموزش

 [.87دهند ] نشان خود

محققان دره منوبی، پس از وقوع زلزله اودسان، ده در تمام 

دشههور احتههاس شههد، برای درن میزان آگاهی و آمادگی مردم 

ای را در میان آنان توزیع دردند. زلزله اودسان، نامهمنطقه پرسش

 1/6دقیقهه و بها قدرت    27:24، در سههها هت  2770ژانویهه   27در 
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نامه مصههاحهه ل  پرسههشنفر در قا 866ریشههتر رخ داد. محققان با 

ونده شدرصد آنان مرد بودند. بیشتر افراد مصاحهه 3/21دردند ده 

 درصد( 01/22سال قرار داشتند. بیشتر مردم ) 67-37در گروه سنی 

های آینده زلزله با قدرت معتقد بودند ده ممکن اسهههت در سهههال

شههوندگان درباره اقدامات الزم دمتری روی دهد. بیشههتر پرسههش

بودند. نمودار  گونه آموزشهههی ندیدهوع زلزله هیچهنگهام وق 

شوندگان را درباره میزان مفید بودن اعال ات پرسهش  (8شهکل ) 

شوندگان دهد. از دل مصههاحههزلزله در زمان وقوع آن نشهان می 

های خود را در مورد زلزله خیلی مفید  نوان درصههد دانتههته  2/2

اعال ات خود را در نیز شوندگان درصهد پرسهش   3/1اند و درده

 اند.این مورد غیر مفید دانتته

نشهان داده شده ده مردم از عریق آن   هاییروش(، 8در مدول )

ن اند. تلویزیون باالتریمطهاله  آموزشهههی را دربهاره زلزلهه فرا گرفته    

 مایگاه را در این زمینه دارد و اینترنت در مرتهه دوم قرار گرفته است.

 

 

 درصد نسبی مفید بودن دانش زلزله. (:1)شکل 

 

دهد. ( رفتارهای مردم را هنگام وقوع زلزله نشان می2مدول )

بیشتر مردم، به دلیل روی دادن زلزله در ش ، هنگام وقوع آن در 

 اند. آنان پاسخ دادند ده در آن زمان فکرهای خود ماندهخانه

 

 های سنی )به همراه همپوشان(.مقایسه میزان استفاده از منابع آموزش درباره زلزله به نسبت گروه (:1)جدول 

 درصد مجموع دانمنمی سایر های علمیکتاب روزنامه مجله اینترنت رادیو تلویزیون 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 سال 87زیر 

 (%2) 3 3 7 7 7 7 7 7 87-27سال 

37-27 6 7 6 8 8 7 80 20 (1/80%) 

67-37 88 7 0 2 8 7 28 62 (4/20%) 

27-67 81 8 8 6 7 8 4 38 (6/27%) 

47-27 86 7 8 6 8 7 88 38 (6/27%) 

07-47 6 7 7 7 8 7 2 0 (4/6%) 

 (%2/0) 88 87 7 8 7 7 7 7 سال 07بیش از 

 (%877) 822 07 8 2 88 83 8 28 مجموع

  (%877) (%86/64) (%0/7) (%3/3) (%2/0) (%4/1) (%0/7) (%4/33) درصد

 

 (: رفتارهای مردم هنگام وقوع زلزله )به همراه همپوشانی(.2جدول )

 مجموع دانمنمی سایر مشاهده وضعیت تخلیه پس از مدیریت امنیت تخلیه منزل بدون اقدام 

 861 8 88 30 88 32 23 هاپاسخ

 (%877) (%0/7) (%6/0) (%22) (%6/0) (%0/23) (%1/32) درصد
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هایشهههان در امنیت دردند در صهههورت ماندن در خانه خانوادهمی

 یدوچک اند. بخشقرار دارند و احتاس ترس و سردرگمی داشته

گیری در عول زلزله )مدیریت پناه از پس ده آنهان نیز گفتند  از

 [.88اند ]خارج شده امنیت(، از منزل

 آگاهی میزان بررسههی [ به82 زیزی ] ای، ز فرانی ومقاله در

 شههرستان  موردی مطالعه، زلزله رویداد برابر در مردم آمادگی و

 مرد نفر 846 ده پاددشت سهادن  ممعیت نفر 282 از پاددشهت، 

 خصههوص در، بودند سههال 42 تا 86 سههنی عیف با زن نفر 361 و

 لزلهز برابر در آمادگی میزان، زلزله به نتهت آنها اعال ات میزان

 ینینهم و رویداد این برابر در احتمالی العمل کس بینیپیش و

 مورد اعال ات نوع و همگانی آموزش در استفاده مورد ابزارهای

 از لحاصهه نتایج. شههد تهیه پرسههشههنامه، آمادگی دتهه  برای نیاز

دهد، میزان آگاهی مردم پیرامون زلزله ) لت می نشان پرسهشنامه 

خیز و ...( متوسههط است و وقتی در مورد وقوع زلزله، مناعق لرزه

نگرانی افراد از وقوع حوادث عهیعی مهاننهد سهههیل، زلزله، رانش   

ران نهایت نگزمین و نشهتهت زمین سهلال شهد، بیشترین مردم بی    

ست. از مردان بوده ا وقوع زلزله بودند و این نگرانی در زنان بیشتر

نفر بتهههیار نگران  879نههایت نگران بودند و  نفر از مردم بی 860

دننده نیز، اصالً نگران زلزله نفر از افراد شردت 69زلزله بودند و 

 شهههان به سهههایر حوادثدنندگان نگرانیاند و باقی شهههردتنهوده

دننههده در مورد عهیعی معطوف بوده اسههههت. از افراد شهههردههت

ده متهههنوالن دشهههور باید برای ایجاد آمادگی در برابر   اقداماتی

ترتی  اولویت، زلزله انجام دهند، سههلال شههد ده این اقدامات به 

ها، نظارت بر سهههازی سهههاختمان تعیین و معرفی مکان امن، مقاوم

ها وساز، افزایش آگاهی مامعه از عریق آموزش در رسانهساخت

های ت از سازمانهای آموزشهی  مردم پاددش و برگزاری دالس

متهنول انتظار دارند. شیوه آموزش ترمی  داده شده توسط مردم  

، ترتی ، تلویزیونبرای آموزش و آگهاهی قههل از وقوع زلزلهه به   

رادیو، مطهو ههات، نشهههریههات و مزوات ویژه، فیلم ویههدیویی و 

اینترنت، دالس آموزشهی و پوسهتر است، ده در نتیجه تلویزیون   

آموزش زلزله از دیدگاه مردم پاددشهههت ترین وسهههیله برای مهم

ترین دهد، مهمباشههد و همینین مطالعه انجام شههده نشههان می  می

ها و منابع برای دتهه  اعال ات در مورد زلزله، مردم و دانشههگاه

 باشههد و باید تدابیری ارائه شههود تا درمرادز تحقیقاتی و رادیو می

  دتهه ها بیشههتر به این موضههوع رسههیدگی شههود، زیرا دانشههگاه

ه ومود آمدن شایع سهینه )توسط مردم( با   به بهاعال ات سهینه 

های شهههد. در هنگهام وقوع زلزلهه امکهان قطع بر  و راه    خواههد 

ذاری گتوان به متنوالن برای سرمایهارتهاعی ومود دارد، پس می

های ترین و معتهرترین رسهههانه نوان در دسهههترسبر روی رادیو به

توانهد اخهار را به اعالع مردم  لهه می گروهی دهه پس از وقوع زلز 

 برساند، پیشنهاد داد.

 

 یزی استان مازندرانخلرزهوضعیت  -3

دارای دو گتل  های فراوان فر ی، الوه بر گتهل  اسهتان مازندران 

اصههلی فعال و بزرگ اسههت ده از ومود خطر بالقوه وقوع زلزله در این 

 (.2دند )شکل استان حکایت می

 نتنکاب نزدیکی تا گرگان آباد لی از الهرز، شهههمال گتهههل -

 و تاس خزر گتل موازاتگتهترش یافته اسهت. این گتهل به   

. پیونددمی گتههل این به چالوس غرب دیلومتری 82-87 در

 ند.ابندپی را نیز به این گتل نتهت داده 8334تیر  88زلزله 

 الهیجان از دیلومتر 227 عول به، الهرز شمالی دامنه در خزر، گتل -

ت. اس شهده  دشهیده  خزر دریای موازاتبه گنهدداووس منوب تا

 [.83آمل به این گتل نتهت داده شده است ] 8810آذر  84زلزله 

 

 

 [.13استان مازندران ] در فعال اصلی هایگسل (:2)شکل 
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خیزی اسههتان، در زیر، به چند نمونه از منظور بررسهی وضهعیت لرزه  به

ایم ده سههه  به ومود اشههاره دردههای مخرب تاریخی در آن زلزله

 های مالی و مانی در شهرستان بابل شده است:آمدن ختارت

در منههاعق شهههیرگههاه و  8810آذر  84لرزه ویرانگری در مینز -

های هراز و تاالر( روی داد. گنیرود و موالب )بین رودخانه

این زلزلههه پههل بههارفروش )بههابههل( را ویران درد و آسهههیهه   

سههاند و همینین، امامزاده ابراهیم )ع( در ای به بابل رگتههترده

 2/4نزدیکی دروازه بهابهل نیز ویران شهههد. بزرگای این زلزله   

 ریشتر مشخص شده است.

ای لرزه، زمین8386فروردین  23ش  چند سا ت پس از نیمه -

روستا را ویران درد و  24بخش چهاردانگه ساری را لرزاند و 

اند. بر اپذیری آسی  رسنهشتاد روستای دیگر نیز به حد ترمیم

تن دشته شدند و بزرگای این زلزله  617اثر این زلزله، حدود 

د اند. در بابل، به با  شاه آسی  رسیریشهتر تعیین درده  3/4را 

 و چند خانه شکاف برداشت.

ای ویرانگر منطقههه لرزه، زمین8334تیر  88دم هنگهام سهههپیهده   -

دلی روسهههتا به 827دوهتهههتانی بندپی را ویران درد. حدود 

تن برآورده شهههده  8277ویران شهههد، دهه تلفات آنها حدود  

 اند.ریشتر تعیین درده 1/4است. بزرگای این زلزله را 

ریشهههتر، بنههدپی  2/2، بهها بزرگههای 8327مرداد  81لرزه زمین -

روستا  62خانه در  977)سهنگیال( را لرزاند. در اثر این زلزله  

 [.86جروح شدند ]نفر م 39آسی  دید و یک نفر دشته و 

 
 روش تحقیق -4

ین ا .ایمبهره برده نامهپرسش از تحقیق، هایداده آوریممع برای

بخش عراحی شده است:  سه در سلال است ده 24 شامل نامهپرسش

: افراد  مومی مشههخصههات  اول، شههامل چهار سههلال درباره  بخش

 84 دوم، شامل شغل. بخش و تحصیالت سط ، سنی گروه، منتهیت 

 سهوم، شههامل  زلزله. بخش به نتههت  آگاهی مردم میزان دربارهسهلال  

ها نامهزلزله. پرسش مردم هنگام وقوع رفتار شش سلال درباره سنجش

ها پاسخ، نامهپرسش 624 تکمیل از را در سط  شهر بابل توزیع و پس

 وتحلیل گردید.تجزیه اساسپیاس افزارنرم با استفاده از

 جامعه آماری -4-1

گیری احتمالی و تصهادفی ساده  پژوهش، از روش نمونه این در

 از نامه(نمونه )حداقل تعداد پرسههش حجم تعیین بهره گرفته و برای

 آخرین اسهههاس بر. [ اسهههتفهاده شهههده اسهههت  82دودران ] فرمول

 8397در سههال  بابل شهههر ممعیت ایران، آمار مردز سههرشههماری 

 فرمول از اسهههتفاده با اسههت.  بوده نفر 289/640با  شههمتههی برابر  

 شههههر ممعیت تومه به و با آمهاری  مهامعهه   تعیین برای دودران

 ت.اس دافی شهر بابل برای نامهپرسش 624 ده تعداد شد مشخص

 

 شوندگانمشخصات عمومی مصاحبه -4-2

حجم  برای انتخاب اساس فرمول دودران برای تحقیق حاضر، بر

توزیع شههد. نامه در شهههر بابل پرسههش 624، تعداد گیریمهنای نمونه

درصد آنان  33سال هتتند و  81شوندگان شامل افراد باالی مصهاحهه 

( مشاهده 3گونه ده در نمودار شکل )دهند. همانرا زنان تشهکیل می 

نی در محدوده س شوندهمصاحهه زنان و مردان تعداد شهود بیشترین می

 باشند.درصد می 20درصد و  61ترتی  با فراوانی سال و به 81-22

 

 

 .شوندگانهای سنی پرسشدرصد جنسیت به نسبت گروه (:3)کل ش

 

شههوندگان بر اسههاس منتههیت در  میزان تحصههیالت پرسههش 

( نشههان داده شههده اسههت. تمامی افراد در مقطع  6نمودار شههکل )

 اند.سوادان مرد بودهتحصیلی ددترا و بی
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 گان.شونددرصد جنسیت به نسبت میزان تحصیالت پرسش (:4)شکل 

 

 اساس منتیت شوندگان بر( شغل مصاحهه2نمودار شکل )در 

شههونده دارای مشههاغل  یک از زنان مصههاحههشههود. هیچدیده می

 اند.پروری و نظامی و انتظامی نهودهدشاورزی و دام

 

 

 شوندگان.درصد جنسیت به نسبت شغل مصاحبه (:5)شکل 

 

 نتیجه ارزیابی -5

هر خیزی این شزلزله در این بخش، نگرش مردم شهر بابل درباره

و چگونگی دریهافهت مطال  آموزشهههی در خصهههوص زلزله و بیمه   

 وتحلیل شده است.منازل و رفتار مردم در وضعیت بحرانی تجزیه

 

 اید؟ای را حس یا تجربه کردهسؤال: آیا تاکنون زلزله -5-1

 92پاسهههخ به این سهههلال با دو گزینه بله و خیر بوده اسهههت و 

 زلزله را تجربه درده بودند.شوندگان درصد پرسش

 خیز است؟سؤال: آیا شهر بابل زلزله -5-2

 07شهههود، ( مشهههاهده می4عور ده در نمودار شهههکل )همان

دانند و یا خیز نمیشهههوندگان بابل را زلزلهدرصهههد از مصهههاحههه  

 خیزی بابل ندارند.اعال ی از زلزله

 

 

 هر بابل.خیز دانستن ششوندگان نسبت به زلزلهدرصد پاسخ پرسش (:6)شکل 

 

سؤال: آیا داشتن تجربه )احساس کردن( زلزله عاملی  -5-3

 خیز دانستن بابل است؟مؤثر بر زلزله

هدف از این پرسهش یافتن این پاسهخ است ده آیا فردی ده   

یا  داندخیز میای را تجربه درده این شههههر را زلزلهدر بابل زلزله

خیر. به دلیل آنکه نتیجه آزمون دای اسکوئر در این مقایته بیش 

معناسههت. در نتیجه، داشههتن تجربه  شههده این مقایتههه بی  72/7از 

خیز دانتهههتن شههههر بابل محتهههوب  زلزلهه  هاملی ملثر در زلزله  

درصد از  42شود ده (، مشاهده می0شهود. در نمودار شکل ) نمی

ا تجربه نکرده بودند بابل را ای ری ده زلزلهشهههوندگانمصهههاحههه 

درصهههد از افرادی ده دارای  27. در مقابل، داننهد نمیخیز زلزلهه 

موع، دانتهههتند. در مجنمی زیخزلزلهتجربه زلزله بودند نیز بابل را 

درصد افراد بدون تجربه  82درصد افراد دارای تجربه زلزله و  38

 .دانندیمخیز زلزله بابل را زلزله

 

 

 ستن بابل.خیز دانمقایسه درصد نسبت داشتنِ تجربه زلزله با زلزله (:7)شکل 
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ت سنی و میزان تحصیال هایگروه سؤال: آیا جنسیت و -5-4

 د؟خیز دانستن شهر بابل باشتواند عاملی مؤثر بر زلزلهمی

د ده آیهای پیشین، این سلال به ومود میپس از پاسهخ به سلال 

موانان شهههر بابل، نتهههت به میانتههاالن و  آیا زنان نتهههت به مردان و 

ادان و سههوهمینین، افراد دارای تحصهیالت دانشهگاهی، نتههت به بی   

ند یا خیزی شهر بابل دارسهوادان، آگاهی بیشهتری نتههت به زلزله   دم

اس خیز دانتههتن شهههر بابل، بر اسخیر. مقایتهه منتهیت با میزان زلزله  

( مشاهده 3ده در مدول )گونه اسکوئر، بامعناست. همانآزمون دای

 دانندیمخیز درصد زنان بابل را زلزله 21درصد مردان و  38شود، می

 .دانندنمیخیز درصد زنان نیز بابل را زلزله 63درصد مردان و  22و 

نی با های سههاسههکوئر در مقایتههه گروهبا تومه به نتیجه آزمون دای

، این مقایتهههه بوده اسهههت 72/7خیز دانتهههتن بهابهل دهه دمتر از    زلزلهه 

ا ندانتتن خیز دانتتن یبامعناست. بر این اساس، سن،  املی ملثر بر زلزله

های سنی را ه( مقایته نتهت گرو6شود. مدول )شهر بابل محتوب می

خیز دانتههتن شهههر بابل به درصههد نشههان داده اسههت. نکته حائز   به زلزله

بل را سال، با 22-81شوندگان درصهد پرسش  89اهمیت این اسهت ده  

ز خیدرصهد از این گروه سنی شهر بابل را زلزله  18دانند اما خیز میزلزله

این گروه  دهیدرحال خیز بودن آن ندارند،یا اعال ی از زلزله دانندنمی

بها تومهه به سهههن خود باید در مدارس و در مانورهای زلزله، اعال اتی   

همینین،  .باشههندخیزی محل زندگی خود داشههته پیرامون زلزله و زلزله

 و دانتتندیمخیز سال بابل را زلزله 69-62شوندگان درصهد پرسش  27

دانتتند. در گروه سنی بیش از خیز نمیدرصد آنان این شهر را زلزله 32

د و دانتتنخیز میدرصد از این گروه سنی بابل را زلزله 62سهال، نیز   27

 دانتتند.خیز نمیدرصد از آنان بابل را زلزله 64
 

 خیز دانستن بابل.مقایسه درصد نسبت جنسیت با زلزله (:3)جدول 

 
 جنسیت

 مجموع
 مرد زن

ز خیآیا بابل زلزله

 است؟

 بله

 829 19 67 فراوانی

 877 49 38 درصد سطری

 37 38 21 درصد ستونی

 خیر

 280 820 47 فراوانی

 877 02 21 درصد سطری

 28 22 63 درصد ستونی

 دانمنمی

 17 39 68 فراوانی

 877 02/61 22/28 درصد سطری

 89 86 29 درصد ستونی

 مجموع

 624 212 868 فراوانی

 877 40 33 درصد سطری

 877 877 877 درصد ستونی
 

 

 خیز دانستن بابل.های سنی با زلزلهمقایسه درصد نسبت گروه (:4)جدول 

 مجموع 27بیش از  62-69 36-68 24-33 81-22 سن

ز خیآیا بابل زلزله

 است؟

 بله

 829 27 20 20 21 20 فراوانی

 877 82 28 28 22 28 درصد سطری

 37 62 27 36 21 89 درصد ستونی

 خیر

 280 22 89 66 22 17 فراوانی

 877 87 9 27 26 30 درصد سطری

 28 64 32 22 23 22 درصد ستونی

 دانمنمی

 17 4 1 9 89 31 فراوانی

 877 1 87 88 26 60 درصد سطری

 89 82 82 88 89 24 درصد ستونی

 مجموع

 624 61 26 17 99 862 فراوانی

 877 88 83 89 23 36 درصد سطری

 877 877 877 877 877 877 درصد ستونی
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های سنی از مقایته گروه آمدهدستبهبر اساس اعال ات 

خیز دانتهههتن بابل مناسههه  اسهههت ده نتههههت میزان    با زلزله

ل نیز خیز دانتتن شهر بابشوندگان با زلزلهتحصیالت مصاحهه

متر از اسکوئر، ده دمقایته شود. با تومه به نتیجه آزمون دای

شهههد، این مقایتهههه با معناسهههت. بر این اسهههاس میزان     72/7

 خیز دانتتن شهر بابل محتوباملی ملثر بر زلزلهتحصیالت  

درصد  08شود ( دیده می2گونه ده در مدول )شود. همانمی

درصد با  60شهوندگان با سهط  تحصهیالت ابتدایی،    مصهاحهه 

درصههد دارای دیپلم یا  42تحصههیالت راهنمایی و دبیرسههتان، 

درصد دانشجویان دارشناسی یا دارای مدرن  27فو  دیپلم، 

درصد دانشجویان دارشناسی ارشد یا دارای  32ناسهی،  دارشه 

 33درصد دانشجویان پزشکی و  62مدرن دارشناسی ارشد، 

سواد مصاحهه شده، بابل درصد دارای مدرن ددترا و تنها بی

 دانتتند.خیز نمیرا زلزله

 خودسهههاختهتوان در مفهوم را می آمدهدسهههتبه لت نتیجه 

 خیزی مشاهده درد:لزلهشوندگان درباره معنای زمصاحهه

بی ای ده با   خرازلزله تادنونخیز نیتهههت، زیرا بهابل زلزله  -

 است. بتیار شود نداشته

 آید.خیز نیتت، زیرا در آن زیاد زلزله نمیبابل زلزله -

 خیز نیتت، زیرا بر روی دمربند زلزله نیتت.بابل زلزله -

سهههت و اگاه منهع زلزله نهوده خیز نیتهههت، زیرا هیچبابل زلزله -

 لرزاند.زلزله شهرهای مجاور بابل را می

گرم و خشک قرار ندارد  منطقهخیز نیتهت، زیرا در  بابل زلزله -

 و همینین، نزدیک دریا و منگل و مرعوب است.

 چنین نتیجه گرفت توانیم شههوندگانمصههاحهههای از پاسههخ

خیزی ندارند. در ده شههماری از مردم بابل اعال ی از معنای زلزله

بودن مایی به معنای تجربه دردن چندین بار  زیخزلزلهه آنهان  نظر 

زلزلهه در سهههال در آن منطقه اسهههت و یا اینکه یک منطقه را در   

ده منهع زلزله باشههد. پاسههخ شههماری   دانندیمخیز صههورتی زلزله

دهد ده مردم اسهههتان می شهههوندگان نیز نشهههاندیگر از پرسهههش

اعال ات  مومی و  آن شههههر بهابل دچار فقر  تهعبهه مهازنهدران و   

 آموزشی درباره زلزله هتتند.

 

 خیز دانستن بابل.مقایسه درصد نسبت میزان تحصیالت با زلزله (:5)جدول 

 مجموع دکترا دانشجو پزشکی لیسانسفوق لیسانس دیپلم دبیرستان ابتدایی سوادبی تحصیالت

یز خآیا بابل زلزله

 است؟

 بله

 829 4 1 27 47 22 87 7 7 فراوانی

 877 2 4 82 60 89 1 7 7 درصد سطری

 37 40 67 69 21 26 33 7 7 درصد ستونی

 خیر

 280 3 9 83 871 46 86 2 8 فراوانی

 877 8 6 4 27 37 6/4 2/2 6/7 درصد سطری

 28 33 62 32 27 42 60 08 877 درصد ستونی

 دانمنمی

 17 7 3 1 60 86 4 2 7 فراوانی

 877 7 6 87 29 81 0 2 7 درصد سطری

 89 7 82 89 22 86 27 29 7 درصد ستونی

 مجموع

 624 9 27 68 282 873 37 0 8 فراوانی

 877 2 1/6 87 27 26 0 2 2/7 درصد سطری

 877 877 877 877 877 877 877 877 877 درصد ستونی
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شوندگان مطالب آموزشی درباره سؤال: آیا مصاحبه -5-5

اند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ زلزله دریافت کرده

 اند؟ آیا دریافتاز چه طریقی این مطالب را دریافت کرده

ز خیمطالب آموزشی درباره زلزله عاملی مؤثر بر زلزله

های سنی گوناگون از چه دانستن شهر بابل است؟ گروه

 ند؟ای مطالب آموزشی را درباره زلزله فرا گرفتههایروش

شهوندگان مطال  آموزشی درباره زلزله  درصهد مصهاحهه   42

( مشههاهده 1گونه ده در نمودار شههکل )اند و هماندریافت درده

شههوندگان از عریق آن مطال  هایی ده مصههاحههشههود، روشمی

اند به شهههش گروه تقتهههیم  آموزشهههی را دربهاره زلزله فرا گرفته 

منهع آموزش  نیتریاصلدرصد  63شهود. مدرسه و دانشگاه با  می

دوم، نیز رادیو و تلویزیون و  رتههههدر این زمینههه بوده اسهههت. در 

 .ردیگیمدرصد قرار  32اینترنت با 
 

 

شککوندگان نسککبت به منابع دریافت مطالب درصککد پاسککخ پرسککش (:8)ل شککک

 آموزشی درباره زلزله.
 

در ادامهه، نتههههت دریافت مطال  آموزشهههی درباره زلزله با   

خیز دانتتن شهر بابل مقایته گردید. این مقایته به این دلیل زلزله

اهمیهت دارد ده دریابیم آیا افرادی ده به هر عریقی درباره زلزله  

 خیزی شهر بابل آگاهیاند از زلزلهمطال  آموزشی دریافت درده

د اسکوئر در این مورده نتیجه آزمون دایدارند یا خیر. ازآنجایی

معناسهههت. در نتیجه، دریافت شهههده این مقایتهههه بی 72/7بیش از 

خیز دانتهههتن مطال  آموزشهههی درباره زلزله  املی ملثر در زلزله

 شود.شهر بابل محتوب نمی

 47شهههود، ( مشهههاهده می9گونه ده در نمودار شهههکل )مانه

 درصد 29دانتتند و نیز، خیز نمیدرصهد از افرادی ده بابل را زلزله 

ی بابل نداشهههتند درباره زلزله زیخزلزلهاز دتهههانی ده اعال ی از 

دریهافهت درده بودنهد. در اینجها نیز با همان     مطهاله  آموزشهههی   

خیز های سنی با زلزلهگروه هتتیم ده در مقایته روروبهمشهکلی  

دانتههتن شهههر بابل با آن موامه شههدیم. در آن مورد هم درصههد   

درصههد( یا بابل را  18سههال ) 22-81شههوندگان باالیی از مصههاحهه

در  ی آن نداشتند. اینزیخلرزهدانتتند یا اعال ی از نمی زیخزلزله

 خود، احتماالً یسنحالی است ده این گروه، با تومه به محدوده 

اند و اعال اتی درباره آن دت  در مانورهای زلزله حضور داشته

ده  میشویماند. بر این اساس، در پایان با این پرسش موامه درده

یی مطال  آموزشههی را درباره زلزله هاراههای سههنی از چه گروه

 های. ددام روش سههههم بیشهههتری در آموزش گروه اندفراگرفتهه 

ه خیزی منطقوانان از وضعیت لرزهمختلف سنی دارد؟ ناآگاهی م

 بر  هده ددام منهع آموزشی است؟
 

 

خیز دانسککتن بابل نسککبت به دریافت مطالب مقایسککه درصککد زلزله (:9)شکککل 

 آموزشی درباره زلزله.
 

های دریافت مطال  آموزشی های سنی با روشمقایته گروه

ونه گاسکوئر، بامعناست. هماندرباره زلزله، بر اساس آزمون دای

 02سههال  22-81شههود گروه سههنی ( مشههاهده می4ده در مدول )

 28درصهد مطال  آموزشی را درباره زلزله از مدرسه و دانشگاه،  

های درصههد از رسههانه  6درصههد از رادیو و تلویزیون و اینترنت، 

درصههد نیز از دیگر  8و بتههیج و  احمرهاللدرصههد از  2مکتوب، 

درصد در  2/82سهال،    69-62اند. در گروه سهنی  منابع فرا گرفته

درصهههد از عریق رادیو و تلویزیون و  30مهدرسهههه و دانشهههگاه،   

درصد از  2/82های مکتوب، رسهانه  قیعر ازدرصهد   20اینترنت، 

تحصیلی و  رشههتهدرصهد به دلیل   84و بتهیج و   احمرهاللعریق 

 اند.اره زلزله آموزش دیدهداری درب
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 های دریافت مطالب آموزشی درباره زلزله.های سنی با روشمقایسه درصد نسبت گروه (:6)جدول 

 مجموع 27بیش از  62-69 36-68 24-33 81-22 سن

د؟
ردی
 د
ت
یاف
در
له 
زلز
ی 
زش
مو
  آ

طال
ا م
دج
از 

 

 مدرسه و دانشگاه

 882 1 6 9 80 06 فراوانی

 877 0 6 1 82 44 درصد سطری

 63 21 2/82 81 36 02 درصد ستونی

 تلویزیون و رادیو و اینترنت

 16 82 82 23 84 28 فراوانی

 877 86 86 21 89 22 درصد سطری

 32 68 30 64 32 28 درصد ستونی

 رسانه مکتوب

 38 6 0 88 2 6 فراوانی

 877 83 23 32 84 83 درصد سطری

 82 86 22 22 87 6 درصد ستونی

 هالل احمر و بتیج

 83 7 6 2 2 2 فراوانی

 877 7 38 82 39 82 درصد سطری

 2 7 2/82 6 87 2 درصد ستونی

 رشته تحصیلی و داری

 89 2 2 6 2 7 فراوانی

 877 3/24 3/24 28 6/24 7 درصد سطری

 0 80 84 1 87 7 درصد ستونی

 مواردسایر 

 6 7 7 8 2 8 فراوانی

 877 7 7 22 27 22 درصد سطری

 8 7 7 2 6 8 درصد ستونی

 مجموع

 243 29 32 27 27 872 فراوانی

 877 88 82 89 89 39 درصد سطری

 877 877 877 877 877 877 درصد ستونی

 

 ت:در نظر گرف توانیم هاتناقضچهار پاسخ احتمالی برای این 

یی ده مهادرت به آموزش مطال  مربوط به زلزله هادسهههتگهاه  -

احمر و ...(، اعال اتی بتهههیار نازل و دننهد )مدارس، هالل می

ی محل آموزش دارند. در زیخلرزههای نهاچیز دربهاره ویژگی  

 .دهندینمنتیجه، به مخاع  آموزش صحی  

زله دقت شده و وقت به آموزش زل هامدرسههای اخیر، در در سهال  -

آموزان رسد ده دانشاما به نظر می انددادهبیشتری به آن اختصاص 

ومهی دنند و تها تنها به چشهههم رفع تکلیف نگاه میبه این آموزش

 گیرند.را مدی نمی هاآموزشبه آن ندارند و این 

بتیاری از مردم رادیو و تلویزیون و اینترنت را منهع آموزشی برای  -

د به رس. به نظر میانددانتتهدریافت اعال ات در خصهوص زلزله  

دلیهل آنکهه صهههداوسهههیمای مردزی اعال ات مربوط به زلزله را   

دند، در نتیجه، اعال اتی از وضهههعیت دلی بیهان می  صهههورتبهه 

 .ردیگینماختیار مخاعهان قرار  ای یا استانی درخیزی منطقهلرزه

 خیزی ده سههه دمهود اعال ات  مومی مردم درباره زلزله و زلزله -

 زلزله شده است. مورد دربه ومود آمدن مفاهیمی خودساخته 

 

 سؤال: آیا جنسیت عامل مؤثری در بیمه بودن منزل است؟  -5-6

دربهاره بیمهه زلزله نکته بتهههیار مهمی ومود دارد ده نیازمند   

ها را بدون بیمه های بیمه خانهرسهانی  مومی است. شردت اعالع

دننههد  یعنی، عور مههداگههانههه، بیمههه زلزلههه نمیسهههوزی، بهههآتش

ا سهوزی داشته باشد ت سهاختمان مورد نظر نختهت باید بیمه آتش  

بتوانهد بیمهه زلزلهه نیز دریهافهت دنهد. به دلیل آنکه نتیجه آزمون       

متر ت با بیمه بودن منزل، داسهکوئر، در مقایتهه نتهت منتی  دای

( نشان 0در مدول ) دهچنانشده این مقایته با معناست.  72/7از 

شوندگان در برابر زلزله بیمه درصد از مصاحهه 20داده شده منزل 
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درصههد از زنان  21درصههد از مردان و  82بوده اسههت. همینین، 

 .اندهتنداشاعال ی از بیمه بودن یا نهودن منزل خود در برابر زلزله 
 

  مقایسه درصد نسبت جنسیت با بیمه بودن منزل. (:7)جدول 

 مجموع مرد زن جنسیت

منزل دارای آیا 

 ؟بیمه زلزله است

 بله

 886 04 31 فراوانی

 877 40 33 درصد سطری

 20 20 20 درصد ستونی

 خیر

 234 803 43 فراوانی

 877 03 20 درصد سطری

 22 48 62 درصد ستونی

 دانمنمی

 02 34 39 فراوانی

 877 61 22 درصد سطری

 81 82 21 درصد ستونی

 مجموع

 622 212 867 فراوانی

 877 40 33 درصد سطری

 877 877 877 درصد ستونی

 

 به وجهت با زلزله، از پس مردم رفتار در جنسیت سؤال: آیا -5-7

 ؟دارد تأثیر مایحتاج، نبود

در این سهلال، از رفتار مردم در وضعیت دشوار نهود مایحتاج  

زندگی، پس از زلزله، پرسههش شههده اسههت. آیا در نهود مایحتاج  

ی اولیه برای هایازمنهد یه نفراهم آوردن  منظوربهه زنهدگی مردم،  

را خواهند شههکتههت یا  هامغازه شهههیشههفرزندان و بتههتگان خود، 

ون دلیل آنکه نتیجه آزم منتظر دمک خواهند ماند؟ این مقایته به

شههده با معناسههت. بر این  72/7اسههکوئر در مورد آن دمتر از دای

اسهههاس، منتهههیهت  هاملی ملثر بر رفتهار مردم در نهود مایحتاج     

 37ایم، ( نشهههان داده1در مدول ) دهچنانشهههود. محتهههوب می

درصد زنان در وضعیت دشوار و نهود مایحتاج  26درصد مردان و 

. در نتیجه، در وضعیت بحرانی مردان شکنندیما ر هامغازه شهیشه 

درصد زنان و  33دنند. بیش از زنان نقش حمایتی خود را ایفا می

وارد  زوربهده در وضهعیت بحرانی   اندگفتهدرصهد مردان نیز   32

 ای نخواهند شد.مغازه

 

مقایسکه درصکد نسبت جنسیت با رفتار مردم پس از زلزله، در نبود    (:8)جدول 

 مایحتاج.

رفتار مردم پس از زلزله در 

 اثر نبود مایحتاج
 دانمنمی خیر بله

فکر 

 مانکرده
 مجموع

ت
تی
من

 

 زن

 868 30 26 64 36 فراوانی

 877 24 80 33 26 درصد سطری

 33 33 28 32 21 درصد ستونی

 مرد

 212 02 23 877 10 فراوانی

 877 20 1 32 37 درصد سطری

 40 40 69 41 02 درصد ستونی

 مجموع

 624 882 60 864 828 فراوانی

 877 24 88 36 29 درصد سطری

 877 877 877 877 877 درصد ستونی

 

 یبندجمع -6

درصهههد از افرادی ده بابل را  47نتایج پژوهش،  به تومه بها 

درصهههد از دتهههانی ده اعال ی از   29دانتهههتند و خیز نمیزلزله

ی بابل نداشهههتند، مطال  آموزشهههی در ارتهاط با زلزله  زیخزلزلهه 

سال، مطال   22-81درصهد گروه سنی   02دریافت درده بودند. 

 18ی د ولانآموزشهی زلزله را توسهط مدرسه و دانشگاه فرا گرفته  

 دانند و یا اعال ی ازخیز نمیدرصد این گروه سنی، بابل را زلزله

سههال،  68-36درصههد گروه سههنی  64خیز بودن بابل ندارند. زلزله

فرا  «رادیو و تلویزیون و اینترنت»مطال  آموزشی زلزله را توسط 

یا  تتند ودانخیز نمیدرصد آنها نیز، بابل را زلزله 44گرفتند ولی 

 ی از آن نداشتند.اعال 

به  صهههحی  در نتیجهه با دقت و تومه به نتایج پژوهش، آموزش 

لویت باید در او آگاهی آنان نتهت به زلزله افزایش و مردم شههر بابل 

اما در موامع بدون آگاهی و  اسههت پرهزینه آموزش. قرار داده شههود

زلزله،  از ممله عهیعی وقوع حوادث از پس ها،ختهههارت آمادگی

 خواهد درد. هزینه ها را متحملدولت از آموزش برابر بیشصهههدها 

 از هترپیشههگیری ب باشههیم ده داشههته یاد به ضههمن اینکه همواره باید

اسههت.  اصههولی و صههحی  همان آموزش، پیشههگیری .اسههت درمان

آموزش صهههحی  و اصهههولی بهاید برای موانان و نوموانان مذاب و  
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 دیده باشد، خانوادهخوشهایند باشد. چنانیه فرزندی آموزش صحی   

 ها بیشترین بهره را خواهند برد.وی نیز از این آموزش

 شود:پیشنهاد می

ترین و ملثرترین برنامه آموزشهههی منزله بزرگمهانور زلزله، به  -

در  ریزی شده و دارآمدصورت مداوم و برنامهغیر رسهمی، به 

های شهههرسههتان بابل برگزار شههود. آموزش مدارس و دانشههگاه

حتی یک روز در سههال، نیز بتههیار راهگشهها خواهد حضههوری، 

ترین گزینه برای بود. دانشهههجویهان مهنهدسهههی زلزله مناسههه    

 هتتند. آموزش به مردم

شی های آموزصداوسیمای استان مازندران با ساخت و تولید برنامه -

بخش دیدگاه مردم اسهههتان را نتههههت به و  لمی متنوع و آگهاهی 

 آنان را در این باره بههود بخشد.زلزله در استان و سط  اعال ات 

های نوین برای ارتقای سط  آگاهی مردم نتهت به از رسهانه  -

 های اخیرزلزله و آمادگی در برابر آن اسهتفاده شود. در سال 

های شدن و در دسترس قرار گرفتن اینترنت و تلفن با فراگیر

های هوشهههمنهد در مهامعه و به همراه آنها پدید آمدن برنامه  

های های نوین(، راههای امتما ی )رسههانهان و شهههکهرسههپیام

ارتهاط سنتی به حاشیه رانده شده است. در نتیجه، باید از این 

ها برای افزایش سط  آگاهی مردم به نحو احتن بهره پدیده

ربط، مانند سازمان های ذیتر اسهت ده سهازمان  برد. مناسه  

  هده ا برمهندسههی اسههتان مازندران، این و یفه خطیر ر نظام

گیرنهد تها بها پاالیش اعال ات مطال  مفید و صهههحی  را از    

 ها به مردم انتقال دهند.عریق این رسانه

شهری، های درونشهرداری شهرستان بابل، با استفاده از بیلهورد -

 مردم نتهت به زلزله دند. اقدام به افزایش آگاهی

ن با بیمه آدفاتر بیمه شهرستان بابل درباره بیمه زلزله و تفاوت 

 سوزی اعال ات مناس  را در اختیار مردم قرار دهند.آتش
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