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   چکیده
 اجتناب ایران کشور در لرزهزمین بحران وقوع. است نموده تجربه را لرزهزمین ویژه به متعددي هايبحران اقلیمی و ساختاري وضعیت دلیل به که است کشورهایی از ایران کشور
 و شناسایی. است ثیرگذارتأ لرزهزمین بحران از ناشی اقتصادي هايخسارت و انسانی تلفات میزان بر مختلفی عوامل که است این بیانگر گذشته هايبحران تجربیات و بوده ناپذیر
 بحرانهاي اثر تشدید در ثرمؤ عوامل به توجه عدم و بکاهد زلزله بحران هايخسارت و تلفات از زیادي میزان تا تواندمی ايلرزه خطرپذیري مدیریت راستاي در عوامل این از آگاهی
 مختلفی فاکتورهاي منطقه، یک اقلیم اگرچه. است اقلیم عامل لرزه،زمین رویداد تلفات در ثیرگذارتأ عوامل از یکی. سازدمی ناممکن را ايلرزه خطرپذیري مدیریت تحقق لرزه،زمین

 در اما ،کندمی ایجاد را ايویژه شرایط خود خودي به دما کمینه. است ثرمؤ لرزهزمین رویداد تلفات در اقلیمی عوامل سایر از بیش دما، کمینه عامل میان، این در اما ،است شامل را
 شده تفکیک و صحیح اطالعات نبود. است انکار غیرقابل لرزهزمین بحران مدیریت در دما کمینه نقش ،بنابراین. انجامدمی بحـران وضعیت شدن وخیم به لرزه،زمین بحران شرایط

 با بحران، مدیریت مختلف مراحل نیز و بحران با مقابله سطح يارتقا منظور به. دهد قرار ثیرتأ تحت هوایی و آب سرد شرایط در را لرزهزمین بحران مدیریت تواندمی زمینه، این در
 تلفات يپیشگیر اقدامات با بحران، گیرانتصمیم و ریزانبرنامه تا گردید بنديپهنه متوسط دماي کمینه نظر از کشور بحران، مدیریت هايفعالیت بر دما کمینه نقش اجمالی بررسی
 .دهند کاهش زیادي حد تا را لرزهزمین بحران
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Abstract  
Iran is one of the countries experiencing various disasters, especially earthquakes, due to its structural and climatic conditions. The occurrence of 
earthquake disaster in Iran is unavoidable and the experience of past disasters suggests that various factors affect the human casualties and economic 
losses caused by the earthquake disaster. Identifying and knowledge of these factors in relation to seismic risk management can reduce the severity of 
casualties and damages of the earthquake disaster, and failure to pay attention to effective factors in exacerbating the effects of earthquake disaster 
makes it impossible to realize seismic risk management. One of the factors affecting the earthquake event casualties is the climate factor. Although 
the climate of a region includes various factors, the minimum temperature factor is more effective than other climatic factors in earthquake events. 
The minimum temperature itself creates a special condition, but in the conditions of the earthquake disaster, it will lead to the deterioration of the 
disaster. Therefore, the role of minimum temperature in earthquake disaster management is undeniable. The lack of accurate and differentiated 
information in this area can affect seismic disaster management in cold weather conditions, in order to enhance the level of disaster response and the 
various stages of disaster management, Country in terms of average annual minimum temperature was zoning. So that disaster planners and decision 
makers, with the prevention measures, can greatly reduce the disaster of the earthquake. 
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-1 قدمهم 

 از اطالع لرزه،زمین بحران مدیریت در نیاز مورد اطالعات ترین مهم از یکی
 به منطقه هر اقلیمی هايویژگی از اطالع. است منطقه اقلیمی هايویژگی

 استفاده با تا کندمی کمـک رزهلزمین بحران مدیریت ریزانبرنامه و مدیران
 ایجاد از ،همچنین و ایندنم مدیریت بهتر را بحران موجود؛ منابع از بهینه
 لرزهزمین بحران مدیریت. بکاهند لرزهزمین بحران از ناشی جانی تلفات

 39                                                                                   1397، بهار 22مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره دوازدهم، شماره 

mailto:fatemedehghan@yahoo.com


 فاروجی فاطمه دهقان                                                                       لرزهزمین بحران مدیریت در ضرورت یک عنوان به کشور ساالنه متوسط دماي کمینه بررسی 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 دیگر و طبیعی جغرافیاي دانش مرزهاي با اغلب واست  ايچندرشته ايمقوله
 . نمایدمی تداخل علوم
 مــدیریت در ضروري اطــالعات از یک هر به توجه عدم ،حال هر به     

 . باشد داشته دنبال به را ناپذیريجبران آثار تواندمی لرزه،زمین بحـــران
 و رددا کلیدي نقش لرزه،زمین بحران مدیریت فرآیند در دما کمینه عامل    

 همچنین و مقابله و پاسخ مرحله تا آمادگی و پیشگیري از آن مختلف مراحل
 متوسط دماي کمینه از ثرمتأ شدت به بازسازي یعنی بحران از بعد اقدامات
 کمینه عامل آمده، دست هب تجربیات به توجه با رسدمی نظر به است. منطقه

 بحران مدیریت یندفرآ رد دما افزایش به نسبت شودمی ذکر که دالیلی به دما
 دیگر، اقلیمی عوامل میان از ،منظور همین به و دارد بیشتري ثیرگذاريتأ

 بر کیدتأ ضمن که است این مقاله این هدف. گرفت قرار بررسی مورد
 کمینه وضعیت از آگاهی ایجاد با دماست، کمینه ثیرتأ تحت که موضوعاتی

 هوایی و آب بد شرایط در را لرزهزمین بحران مدیریت کشور، متوسط دماي
 سرد هوایی و آب شرایط در هابحران قربانیان و تلفات از و دهد ارتقا

 .نماید جلوگیري
 
 لرزهزمین بحران مدیریت یندفرآ در دما کمینه نقش -1-1

 تغییر یا تشدید باعث اقلیمی تغییرات با همراه هابحران هاياثر از بسیاري
 عملی تجربیات از و گرددمی زلزله ویژه به مخـاطرات از ناشی تهدیدهاي

 تواندمی پیشگیرانه و سازشی اقدامات پیشین، هايبحران مدیریت از حاصل
 ].1[ باشند سودمند مورد این در

 ایجاد بحران مدیریت در که کالتیـمش از نظر صرف میـاقلی تغییرات     
 براي کاتالیزور یک عنوان به و نمایدمی فراهم نیز را هاییفرصت کند، می

 تشخیص والنؤمس و مردم که وقتی ویژه به. کندمی عمل بحران بهتر مدیریت
 با سازش براي بحران آمادگی در گذاريسرمایه به نیاز که دهندمی

 یک اقلیمی، تغییرات واقع، در. دارد وجود شده ایجاد هاي خطرپذیري
 از بسیاري صدر در که است عاملی بلکه نیست، مجزا یا جدید خطرپذیري

 آن در. است خاص شهر یک در بحران خطرپذیري کننده تعیین دیگر، عوامل
 هااولویت که است ریزيبرنامه براي موضوع یک اساسا اقلیمی تغییرات حالت،

 افـزایش براي را ملی جوامـع و دهـدمی قرار ثیرتأ تحت را هابرنامه و
 نمـاید می ترغیـب هایشفـعالیت بر دوباره تمـرکز یا عملـکردها و اقدامـات

]2 .[ 
 است، برانگیز مباحثه اقلیمی تغییرات با طبیعی هايبحران ارتباط اگرچه     

 سیل و یتیهای زلزله نارگیس، کتسانا، طوفان نظیر گذشته  طبیعی هايبحران
 طبیعی هاي بحران برابر در پاسخ و مقابله که است داده نشان پاکستان
 تغییرات با بحران کاهش اقدامات که وقتی بنابراین،. است بوده نامناسب

 شاهد را بهتري پاسخ با مقابله اقدامات باشد، داشته پوشانی هم اقلیمی
 ]. 3[ بود خواهیم

 براي شــیوه، ثرترینمؤ تهدیدها، این از ناشی خطرپذیري کردن کم براي    
 ایجاد در که است زیـربنایی عوامل شــناسایی آن، با رویارویی
 دنبال را اي توسعه نـیازهاي که زمانی در ویژه به. دارند نقش ها پذیري آسـیب

 هاي پذیريآسیب برابر در پذیري برگشت دیگر، جهت از کار این]. 1[ کنیممی
 توانـایی و ظرفــیت و داد خواهـد افـزایش را آینده مخــاطرات و موجود

 ]. 3[ کندمی ایجاد را ســازشی
 کمینه نقش. دماست کمینه تغییرات اقلیمی، تغییرات ترین مهم از یکی    
 در. است توجه درخور و مهم بسیار لرزهزمین وقوع هنگام در ویژه به دما

 مدفون آوار زیر در زیادي بسیار افراد معموالً لرزه زمین وقــوع هنـــگام

 که هستند معیشتی امکانات و سرپناه فاقد لرزهزمین بازماندگان و شوند می
 سرد، هواي شرایط ،همچنین و است بر زمان آنها براي سرپناه نمودن فراهم

 در شرایط این. دهدمی قرار ثیرتأ تحـت را امدادگران هايفعالیـت و اقدامات
 اسپیتاك لرزهزمین و افغانستان 1998 لرزهزمین ایران، 1997 سال لرزهزمین

 تخریب باعث لرزه زمین وقتی هرحال، هب]. 4[ بود مشهود ارمنستان 1988
 جدي هايآسیب به شود، هوایی و  آب سرد شرایط در حیاتی هايشریان

 . انجامید خواهد قربانیان
 زندگی تهدیدکننده همواره دمایی سرد شرایط در طبیعی محیط    

 هايسیستم سرپناه، وجود ها،انسان جان حفظ براي که طوري به هاست انسان
 ضروري باال کالري با غذایی مواد و  گرم لباس  ها،زیرساخت سایر و گرمایشی

 ]. 4[ است
 دست از را تجهیزات و منابع این لرزه،زمین بحران وقوع اثر رب مردم وقتی    
 بازماندگان براي تهدیدکننده، مستقیم عامل یک عنوان به محیط دهند،می

 سرد شرایط. شودمی احساس کمک و امداد به نیاز و شودمی محسوب
 باشد، سردتر هوایی و آب شرایط چه هر. هستند مهم جنبه چند از وهوایی آب

 از. شودمی بیشتر عادي شرایط به رسیدن براي نجات و امداد هايکمک سطح
 محیط در کار شرایط باشد بدتر و سردتر هوایی و آب شرایط چه هر ،طرفی

 .دگردمی ترمشکل نیز
 مواجه مشکل با را زندگی سرد، هوایی و آب شرایط بهتر، عبارت به   
 اگر. شودمی سخت نیز لرزهزمین بحران در امدادرسانی یندفرآ ونماید  می

 بحران با مقابله شود، کمتر هوایی و آب سرد شرایط از ناشی مشکالت
 در هوایی و آب سرد شرایط ،دیگر طرف از. داشت انتظار توانمی را ثرتريؤم

 واگذاري هنگام را بیشتري اجتماعی مشکالت تر،گرم شرایط با مقایسه
 ]. 5[ کندمی ایجاد زده بحران مناطق در ها کمک

 گرم، لباس نظیر تجهیزاتی بیشتر واگذاري مستلزم مشکل این حل    
 تجهیزات منابع، بیشتر واگذاري و است غیره و گرمایشی هايسیستم سوخت،

 بسیار نیز تجهیزات این از حفاظت و دارد نیاز را ايویژه و بیشتر نقل و حمل
 که بود خواهــد بیشـترنیز  آنــها به دستبرد و حمله احـتمال و ضروري
 ایـــجـــــاب ســـوخـت حمـل در خـصوص به را امنیتی تدابــیر به نـیــاز

 ]. 6[ کندمی
 ثیرتأ تحت لرزه،زمین بحران مدیریت اقدامات در نیز را زمان دما، کمینه     
 بسیار لرزهزمین بحران مدیریت در زمان از مناسب استفاده. دهدمی قرار

 امدادي اقدامات به نیاز که هوایی و آب سرد شرایط در. است حیاتی و ضروري
 کلیدي هاکمک و اقدامات موقع به واگذاري براي زمان لهمسأ است، بیشتر
 چون. شود انجام ترسریع اقدامات این سردتر، دمایی شرایط در باید و است
 ساعت 48 حدود هوایی و آب سرد شرایط در افراد ماندن زنده و انتظار زمان
 فرصت پس. است بیشتر ،ترگرم هوایی و آب شرایط در زمان این که است
 در زمان اهمیت و لهمسأ. بود خواهد کم بسیار هاانسان جان نجات براي

 سرد، هواي در وساز ساخت که چرا ،است اهمیت زحای هم بازسازي مرحله
-برنامه در باید زمان لهمسأ پس. است گرم و معمولی شرایط از ترسخت
 و آب سرد شرایط در لرزهزمین بحران مدیریت بازسازي اقدامات هاي ریزي
 مناطق در هاریزيبرنامه در زمان مدنظرقراردادن]. 7[ مدنظرقرارگیرد هوایی

 گزارش به. دماست کمینه میزان و تغییرات از دقیق آگاهی نیازمند سردسیر،
 از یکی ،1396 سال در زلزله مهندسی و شناسیزلزله المللیبین پژوهشگاه

 سرپناه اضطراري واکنش مرحله در دیدگانآسیب نیازهاي ترینعمده
 سبب منطقه آن در هوا سرماي و است بوده همراه خیرتأ با که بوده اضطراري
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 بود شده دیدگان آسیب براي حادثه اول روزهاي در زیادي هايتنش ایجاد

]8.[ 
 لهأمس ،1396 سال در همکاران و قمیان شده انجام کیفی تحقیق در     

 نیز و آن از بعد و زلزله شب در هوا بودن سرد  ویژه به هوایی و آب بد شرایط
 زندگی شرایط ناگهانی فروپاشی هاياثر در مهم عوامل از یکی باران بارش
 از آگاهی ضرورت فوق، موارد اهمیت به توجه با]. 9[ است گردیده عنوان
 بحران بازسازي و مقابله پیشگیري، ریزي،برنامه براي هااستان دماي کمینه
 و بررسی زمینه، این در اطالعات نبود به توجه با و است محرز لرزهزمین
 در بحران مدیریت ارتقاي براي متوسط دماي کمینه نظر از کشور بنديپهنه
 .شد انجام سرد هايماه یا سردسیر نقاط

    
 ها مواد و روش -2
 از نیاز مورد اطالعات ابتدا استان، متوسط دماي کمینه محاسبه منظور به

 هواشناسی اطالعات معتبر مرجع که آنجا از. گردید آوريجمع مستند مراجع
 موردنظر اطالعات بود، کشور هواشناسی سازمان متوسط، دماي کمینه ویژه به
 حال تا هواشناسی هايایستگاه سیستأ زمان از سازمان این  خام هايداده از

 از ارتفاع و جغرافیایی موقعیت که است شایان ذکر. گردید استخراج حاضر
 بنديپهنه منظور به. است مشخص هواشناسی هايایستگاه در دریا سطح
 مرزهاي از دما تغییرات اینکه به توجه با متوسط، دماي کمینه نظر از استان

 انجام و است دیگري عوامل به وابسته و کندنمی تبعیت هااستان سیاسی
پژوهش  نیست، دقیق نقاط، اندك تعداد دلیل به استان مقیاس در آندادن 

 به مربوط آمار از استفاده که آنجا از. گرفت صورت کشور سطح در
 منظور همین به ،رسیدنمی نظر به کافی نیز کشور سینوپتیک هاي ایستگاه

 آمارهاي از دقیق، بنديپهنهدادن  انجام و بیشتر نقاط از استفاده براي
 .شد استفاده هم کلیماتولوژي هايایستگاه هواشناسی

 

 نتایج تحلیل و تفسیر -3
 ثبت کلیماتولوژي هايایستگاه در متوسط دماي کمینه مقدار اینکه به توجه با

 ثبت هاایستگاه این در دما ماکزیمم و روزانه دماي میانگین تنها و گرددنمی
 کمینه ،)دما ماکزیمم و روزانه دماي میانگین( پارامترها این روي از د،شومی

 تفکیک ماه 12 در و گردید اضافه قبلی اطالعات به و محاسبه متوسط دماي
 حدود گردید، محاسبه آنها متوسط دماي کمینه که هاییایستگاه تعداد. شد

 آمارهاي که است این نکته ضروري توضیح. است هواشناسی ایستگاه 300
 در آن شمسی معادل ماه سهولت براي که است میالدي سال اساس بر موجود
 و سینوپتیک هواشناسی هايایستگاه 1 شکل در. است شده آورده پرانتز

 .است شده داده نشان کشور کلیماتولوژي

 
 کلیماتولوژي و سینوپتیک هواشناسی هاي ایستگاه موقعیت 1 شکل

 

 براي دهد،می قرار ثیرتــأ تحــت را دما ارتفاع، عامل اینکه به توجه با
 محاسبه رگرسیون سال از ماه هر براي ارتفاع، با دما تغییر رابطه کردن پیدا
 نمودار نمونه عنوان به. آمد دست به ارتفاع اساس بر دما معادله و شد

 در بهمن -دي و آذر -آبان هايماه در متوسط دماي کمینه رگرسیون
 عنوان به نیز ارتفاع براساس دما معادله. است شده داده نشان 3 و 2 هاي شکل
 زیر صورت به) اسفند -بهمن( فوریه و) بهمن -دي( ژانویه هاي ماه براي نمونه
 :است

        ژانویه ماه براي ارتفاع اساس بر دما معادله) 1( 
T= -0.0068 h + 6.8965     

 

 فوریه ماه براي ارتفاع اساس بر دما معادله) 2(
T= -0.0064 h + 7.8619 

 
 
 
 
 

 
 ]10[ آذر و آبان هايماه در ارتفاع براساس دما رگرسیون نمودار 2 شکل

 
 
 
 

 
 ]10[ بهمن و دي هايماه در ارتفاع براساس دما رگرسیون نمودار 3 شکل

 
 
 
 
 نقاطی دماهاي آمده، دست هب معادله و ارتفاعی رقومی مدل از استفاده با

 اطالعات سیستم رقومی محیط در گیرندمی رارق اورمج هايایستگاه بین که
 دماي کمینه میانگین دماها، تصحیح از پس. گردید تصحیح جغرافیایی

 .است شده داده نشان 1 جدول در که گردید محاسبه سال در هااستان متوسط
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 بیشترین به کمترین از کشور هاياستان متوسط دماي کمینه 1جدول
 کمینه دماي استان نام استان ردیف

 2.4 ختیاريب و  چهارمحال 1

 5.2 مرکزي 2

 5.2 همدان 3
 5.2 مازندران 4
 5.2 کردستان 5
 5.3 تهران 6
 5.8 زنجان 7
 5.9 غربی  آذربایجان 8
 5.9 لرستان 9
 6.2 قزوین 10
 6.3 شرقی  آذربایجان 11
 7.2 اصفهان 12
 7.5 اردبیل 13
 7.6 کرمانشاه 14
 7.7 احمدو بویر یلویهککه 15
 8.2 شمالی  خراسان 16
 8.2 فارس 17
 8.4 جنوبی  خراسان 18
 8.6 قم 19
 8.8 رضوي  خراسان 20
 9.1 یزد 21
 9.3 کرمان 22
 10 گیالن 23
 10.1 سمنان 24
 10.8 بلوچستان و سیستان 25
 11.3 ایالم 26
 12.4 گلستان 27
 12.8 هرمزگان 28
 12.9 خوزستان 29
 13.9 بوشهر 30

 

 هر براي متوسط دماي کمینه میانگین نمودار ها،استان بهتر مقایـسه براي   
 شود،می مالحظه 4 شکل در که طوري همان ).4شکل( شد ترسیم استان
 استان و داراست را دما کمینه میانگین کمترین بختیاري و محال چهار استان
 .دهد می تشکیل را ودارنم آخر ستون دما، نهکمی میانگین بیشترین با بوشهر

 

 
 بیشترین به کمترین از هااستان متوسط دماي کمینه میانگین 4 شکل

 
 و هستند اطالعات نمایش براي ابزارها بهترین از یکی بنديپهنه هاينقشه   
 اطالعات از استفاده با تا کندمی کمک ریزانبرنامـه و گیران تصــمیم به

 نمایش براي منظور، همین به. نمایند مشخص را اجرایی هايسیاست موجود،
 این از کشور هاياستان واضح بندي دسته و متوسط دماي کمینه وضعیت

 متوسط دماي کمینه بندي پهنه نقشه شده، انجام محاسبات از استفاده با نظر،
 هاياستان توانمی وضــوح به شکل این در). 5شکل( گردید تهیه کشور
 هاي نقشه براساس. کرد تفکیک متوسط، دماي کمینه میانگین نظر از را کشور
 ).             2جدول( گرددمی تقسیم دسته 6 به کشور متوسط، دماي کمینه بنديپهنه

 تا اول اولویت از را کشور هاياستان سردترین توانمی 2 جدول به توجه با   
 مرکزي، بختیاري، و چهارمحال هاي استان اساس، این بر. نمود مشخص ششم

 را متوسط دماي کمینه میانگین کمترین تهران و کردستان مازندران، همدان،
 بیشترین بوشهر، و خوزستان هرمزگان، گلستان، ایالم، هاياستان و نددار

 .دهندمی اختصاص خود به را متوسط دماي کمینه میانگین
 

متوسط دماي کمینه نظر از کشور هايناستا بندي اولویت 2جدول  

 نام استان اولویت
کمینه دماي متوسط به درجه 

 سانتیگراد

1 

 استان چهارمحال و بختیاري
 استان مرکزي
 استان همدان

 استان مازندران
 استان کردستان

 استان تهران

2.5-5.5 

2 

 استان زنجان
 استان آذربایجان غربی

 استان لرستان
 استان قزوین

 استان آذربایجان شرقی

5.6-7.2 

3 

 استان اصفهان
 استان اردبیل

 استان کرمانشاه
 کهکیلویه و بویراحمداستان 

 استان خراسان شمالی

7.3-8.2 

4 

 استان فارس
 استان خراسان جنوبی

 استان قم
 استان خراسان رضوي

 استان یزد

8.3-9.2 

5 

 استان کرمان
 استان گیالن
 استان سمنان

 استان سیستان و بلوچستان

9.3-10.9 

6 

 استان ایالم
 استان گلستان

 استان هرمزگان
 استان خوزستان

 استان بوشهر

11-13.9 
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 ایران ساالنه متوسط دماي کمینه بندي پهنه 5 شکل

 
  گیري نتیجه -4

 شرایط قراردادن ثیرتأ تحت دلیل به بحران مدیریت در دما کمینه نقش
 که است برخوردار ايویژه اهمیت از حادثه قربانیان و تلفات افزایش و بحران

 تحقیق و توجه مورد کمتر لرزهزمین بحران مدیریت محـققان دیدگاه از
 کمینه نقش به توجه ها،لرزه زمین بحران مدیریت منظور به. است قرارگرفته

 پیشین هايبحران هاياثر بر تمرکز با بحران مدیریت مختــلف مراحل در دما
 کشور هاياستان شناسایی منظور به. است انکار غیرقابل و ضروري لرزهزمین

 هاي داده زمینه، این در اطالعات نبود و ساالنه متوسط دماي کمینه نظر از
 پردازش و آماري محاسبات دادن انجام با سپس و شد آوري جمع موجود خام
 سـاالنه متوسط دماي کمینه بنديپهنه نقشه جغرافیایی، اطالعات سیستم در

 متوسط دماي کمینه نظر از کشور هاياستان اساس این بر. گردید تهیه کشور
 متوسط دماي کمینه بنديپهنه نقشه. گردید بنديطبقه دسته شش به ساالنه
 دمایی کمینه اطالعات نمایش براي شیوه ترینساده جمله از کشور ساالنه
 تواند می نقشه این. است لرزهزمین بحران مدیران و ریزانبرنامه بـراي کـشور
 وضعیت از آگاهی براي لرزهزمین بحران مدیران اطالعاتی نیاز گويپاسخ
 و ریزي برنامه اقدامات کلیه و باشد دما کمینه نظر از کشور هاياستان

 .نماید سازماندهی زلزله بحران تلفات کاهش هدف با را زلزله بحران مدیریتی
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	1-1- نقش کمینه دما در فرآیند مدیریت بحران زمینلرزه
	بسیاری از اثرهای بحرانها همراه با تغییرات اقلیمی باعث تشدید یا تغییر تهدیدهای ناشی از مخـاطرات به ویژه زلزله میگردد و از تجربیات عملی حاصل از مدیریت بحرانهای پیشین، اقدامات سازشی و پیشگیرانه میتواند در این مورد سودمند باشند [1].
	تغییرات اقلیـمی صرفنظر از مشـکلاتی که در مدیریت بحران ایجاد میکند، فرصتهایی را نیز فراهم مینماید و به عنوان یک کاتالیزور برای مدیریت بهتر بحران عمل میکند. بهویژه وقتی که مردم و مسؤولان تشخیص میدهند که نیاز به سرمایهگذاری در آمادگی بحران ب...
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	به عبارت بهتر، شرایط آب و هوایی سرد، زندگی را با مشکل مواجه مینماید و فرآیند امدادرسانی در بحران زمینلرزه نیز سخت میشود. اگر مشکلات ناشی از شرایط سرد آب و هوایی کمتر شود، مقابله با بحران مؤثرتری را میتوان انتظار داشت. از طرف دیگر، شرایط سرد آب ...
	حل این مشکل مستلزم واگذاری بیشتر تجهیزاتی نظیر لباس گرم، سوخت، سیستمهای گرمایشی و غیره است و واگذاری بیشتر منابع، تجهیزات حمل و نقل بیشتر و ویژهای را نیاز دارد و حفاظت از این تجهیزات نیز بسیار ضروری و احـتمال حمله و دستبرد به آنــها نیز بیشـتر خ...
	کمینه دما، زمان را نیز در اقدامات مدیریت بحران زمینلرزه، تحت تأثیر قرار میدهد. استفاده مناسب از زمان در مدیریت بحران زمینلرزه بسیار ضروری و حیاتی است. در شرایط سرد آب و هوایی که نیاز به اقدامات امدادی بیشتر است، مسأله زمان برای واگذاری به موقع...
	در تحقیق کیفی انجام شده قمیان و همکاران در سال 1396، مسأله شرایط بد آب و هوایی بهویژه سرد بودن هوا در شب زلزله و بعد از آن و نیز بارش باران یکی از عوامل مهم در اثرهای فروپاشی ناگهانی شرایط زندگی عنوان گردیده است [9]. با توجه به اهمیت موارد فوق،...

