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 چکیده

از جملته ده   شناستی  ینو زمت  یتایی جغراف یتت با توجه به موقع یرانا سرزمین

 یهتا  هاستت راه  رو ستا   یناز همت . آیتد  یجهان به شمار مت  یزخ کشور سانحه

بحتران  . در کشور مورد توجه قترار گرفتته استت    یعیاثرات سوانح طب کاهش

 هتا،  اهشامل ر یدر قالب کل-شهر یک یاتیح یانهایبر شر یانباریز یرزلزله تاث

 یهتا  شتبکه  ینو همچنت ( آب، نفتت و گتاز  )هتا، خطتوا انتقتا      ها، تونل پل

 یفراوان یو مال یباعث خسارات جان ینروو از ا گذاردیم -یا و رسانه یمخابرات

 یریبحتران، بته کتارگ    یتن ا یریتعوامتل در متد   یناز مهم تتر  یکی. شود یم

عامتل   یتک متردم   یدرک و آگتاه  یراهشداردهنده به مردم است ز یهاروش

 یراهکارهتا . شتود  یمت  یبحتران تلقت   یریتمهم در اقتدامات مربتوا بته متد    

در هتر حتوزه از مختاطرات وجتود دارد ماننتد       بخشتی یآگتاه  یبرا یمتعدد

 یاستفاده از شکل و رنت  بته جتا    یکه به معن یکتوگرامپ یستمس یریرگبکا

 ردمبته مت   یاطالع رستان  هایمربوا، روش هاییکونآ یلهزبان است تا به وس

با هدف ارائه قابل فهم راهکارها صورت  یاطالعات بصر یانشناسانده شود و ب

و با ارائه پرداخته  یکتوگرامپ یستمس یفبه توص یمپژوهش برآن یندر ا. یردپذ

 ی،شتهر  یتهتای در فعال یتاتی ح یانهایبحتران و شتر   یریتدر متد  ییراهکارها

  یستتم اثر و چشتم انتداز س   زله،هنگام وقوع زل یطشرا یو امداد رسان یارتباط

 .یمکن یبررس یریرابه کمک عالئم تصو

 یکتتوگرام، پ یستتم س یاتی،ح یانهایبحران، زلزله، شر یریتمد: کلمات کلیدی

 .سمبل
 

 مقدمه

. قترار گرفتته استت    یمختلفت  هایبحران یرتحت تاث یبشر یبه امروز زندگ تا

 یو در حا  توسعه به امتر  یافتهتوسعه  یدر کشورها یمنیمفهوم ا چنینهم

چهتار درصتد از   . دارد وریدر بهتره  ییبستزا  یرشده است که تتاث  یلمهم تبد

 بتروز  از یمشتهود و نامشتهود ناشت    هتای ینهناخالص کشورها، صرف هز یدتول

از اهداف کشتورها و   یمنیبهبود مداوم در عملکرد ا ینبنابرا. شود یحوادث م

 یجینتتا  یتا  یعاز وقا یندفرا یکبحران، به عنوان . [9]موفق است هایسازمان

و  گتذار یرعامل تاث یکانسان به عنوان  یاز حوادث همواره در زندگ یانبخشز

 یارزشها متاد  یجد یرتبه صو یثح یناز ا و شودیکننده محسوب م یینتع

بتا توجته    یتران کشور ا. دهدیقرار م یدو سالمت جامعه را مورد تهد یو معنو

زلزلته   یرنظ یعیطب بالیای و هاهمواره در معرض بحران یاییجغراف یطبه شرا

از لحتا    هتا یبآست  یگاه. کندیرا به کشور وارد م یباشد که اثرات مخربیم

 بحتران  یتن به مقابله بتا ا  یداست که با یادزآنقدر  یو روان ادیاقتص ی،اجتماع

انتظار داشت که جامعته بته صتورت ختود      توانینم یزمقابله ن برای. پرداخت

 اجتمتاع،  کتل  مصتالح  و اهتداف  از دورو بته  یانفراد یداتبا انجام تمه یمنیا

 . [7]دهد کاهش را هابحران تاثیرات

ی کته کتارکرد   شریان های حیاتی به سیستم های خدماتی در جوامتع شتهر  

آنها بر روی یکدیگر اثر متقابل دارد و زنتدگی شتهری بته آن وابستته استت،      

 یکتدیگر از  لرزه یندر هنگام وقوع زم یاتیح های یانشبکه شر. اتالق می شود

شتبکه   یهتا  یرستاخت ز یریپتذ  یببته عنتوان نمونته آست    . پذیرنتد یم یرتأث

 یهتا  یانغلتب شتر  در متورد ا  یو امدادرستان  یریگ یمامکان تصم ی،مخابرات

بته   یدسترست  یها یردر مس یبآس یجادبرد و در صورت ایم یانرا از م یگرد

از  یو ازدحتام ختودرو هتا ناشت     یتک آمتدن تراف  یتد پد یتا و  ها یرساختز ینا

 یو دشتوار  یو مرمتت بتا کنتد    یتر تعم ی،شاهراه یاز پل ها یبخش یبتخر

 .[3]پذیردیصورت م

تتا  . بحتران استت   ینمقابله با ا ینگمهم است چگو یانم ینکه در ا یا مسئله

انسان و نسل بعتد وارد   یزندگ یطرا به انسان و مح یبآس ینکه کمتر یحد

جتامع   یریتمتد  ینددر فرآ یاتیح های یاننقش مهم شر ینهم چن. [4]یدنما

ستو و ارزش   یتک شتبکه هتا بتا هتم از      ینو ارتباا تنگاتن  ا یبحران شهر

بته آنهتا داشتته     ای یتژه که توجته و  شود یباعث م یگرد یآنها از سو یاقتصاد

 .یمباش 

 یتل ذکر شده همته ستاله بته دل    یها یانو بهره بردار شر یمجر های دستگاه

 یممستتتق یتترو غ یمبتته شتتکل مستتتق یفراوانتت یتتاناطالعتتات ز یتتننداشتتتن ا

 یکتدیگر از  یاصتل  یهتا  یانذکر شد شر یزن یشترهمان طور که پ. پردازند یم

اطالعتات بته موعتوع نگتاه شتود       یریتفتن متد   گاهیدو اگر از د یرندپذ یرتاث

ستاز و کتار    ینبنتابرا . باشتد  یمت  یتت و انستجام اطالعتات در اولو   یپارچگیک

 یتابی ارز یهتا  یمت یمورد تقاعا یداده ها یهکننده کل ینتام یدبا یشنهادیپ

 یتل و تحل یو  کارشناسان طبقه بند یرندهگ یمتصم یرانها، مد یانشر یفیک

 .اطالعات باشد

 

 ینهیشپ

وجتود داشتته، امتا در     یمتمتاد  یاناست که سال یبحران مفهوم یطور کل به

و در حتا    یافتته توستعه   یدر سرتاسر جهان اعم از کشتورها  یراخ یدهه ها

تحتو ،   ینا یشگاماناز کشورها به عنوان پ یبرخ. توسعه روبه گسترش است 

در صدد حل  زین یگراز جوامع د بسیاری و اندرا کسب نموده ایتجارب ارزنده

  .[5]باشند یم ینهزم ینمشکالت و موانع موجود در ا

و اثرات آن به حتداقل   یعیبوده که سوانح طب ینتالش بر ا 72چه در قرن اگر

مربوطته زبتان مشتترک را     یو کنفرانس ها هایشدر هما 9112برسد؛ اما از 

. انتد تفکتر عنتوان کترده    یتن ارتقا، آمتوزش و گستترش ا   یمانع برا ینبزرگتر

 یا یکتوگرامپ یستمس. تمام افراد بوده است ینب یهمواره زبان مشترک تصاویر

 المللتی ینبت  یابزار ارتباط یکبه عنوان  9132از سا   یری،زبان تصو یستمس

هستند کته بته    یکیگراف یها سمبل ها یکتوگرامپ. مورد استفاده قرار گرفت

 ماننتد  انتد شتده شتناخته   یعموم یها یطها و نشانه ها در مح یکونصورت آ

بحتران   یریتمتد  یم بترا یکتوگراپ یستمتوسعه س. یو رانندگ ییراهنما عالیم

امتا  . شروع شد، هرچند که در ابتدا ناموفق بتود  یتسونام یبرا 9113در سا  

 یناز ا یاریمانند ژاپن استفاده بس یاییآس یزخ یتسونام یامروزه در کشورها

 .[6]یدآیبه عمل م یستمس

بته طتور   ( یعمتوم  یاطالعتات  هتای نشتان ) ISO9186ارد استا  استتاند   بر

. درصتد افتراد باشتد    62قابل قبو  است که مورد فهتم   یکتوگرامیپ یانگینم
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. باشتد یم 55درصد  ین، عدد ا(ANSIZ 535) یکاالبته طبق استاندارد آمر

 یقطتار بترا   یستتگاه ا یهتا  یکتوگرامانجام شده، پ یشاتمثا  طبق آزما یبرا

 ییها توانتا  یکتوگرامدرصد از پ 24 ینهم چن. ابل فهم استدرصد افراد ق 11

  .[2]به افراد ارائه دهند یرا دارند که اطالعات را به درست ینا

 

  یکل یفتعار

 یرانزلزله در ا

هند، بتنگالدش   یبوده و بعد از کشورها یادن یزجز ده کشور بالخ یرانا کشور

دهد که هر چنتد وقتت    یمنشان  یختار. [5]را دارد یامقام چهارم آس ینو چ

 یزلزله دچار خسارت هتا  یرنظ یعیطب یایاز کشور به خاطر بال یبخش یکبار

کتره   یتزی خ از دو کمربند بتزر  لترزه   یکی یرو یرانا. شود یم یومال یجان

 یبزرگت  یها لرزه ینزم یقرار گرفته است و هر از گاه« آلپا»موسوم به  یخاک

آن در  یریپتذ  یبکشور و آس یایجغرافبا توجه به  پیوندد یدر آن به وقوع م

در نقتاا   یعتی طب یبحتران هتا   یتن مخترب ا  یراتتتاث  یعی،طب یایمقابل بال

همواره موجتب ایجتاد مشتقت و     یابال ینا. یستمختلف کشور، دور از تصور ن

سختی برای جامعه شده و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اعطراری، فوری 

 .[1]و فوق العاده دارد

در کشتور از   یرانگتر و یهتا  که از تجربه مکترر وقتوع زلزلته    یمهم ریابس نکته

بحتران،   یریتاست که نگرش جامع به متد  ینجمله زلزله بم، به دست آمده ا

 -یاست و عالوه بر توجه به حفظ قدرت واکنش اعتطرار  یرناپذ اجتناب یامر

و کتاهش   یشتگیری بته پ  یتد با  -شتود  یکه عمدتاً هنگام وقوع بحران فعا  م

. داشتت  یتژه توجته و  یتز است ن یازاز وقوع بحران مورد ن یشکه پ یریپذخطر

 یتن را به کشور وارد کرده استت و ا  یزلزله تا به امروز تلفات و خسارات فراوان

تتالش قبتل از    یشترینب یددر حا  توسعه با یاست که در کشورها یدر حال

  .[92]یردصورت بگ یاوقوع سوانح و بال

 

 ای حیاتیو شریان ه بحران یریتمد

تفاوت قایل شدن بین حادثه و بحران، بحران اختاللی عمده می باشتد کته    با

بر عکس حادثه، کل سیستم را از کار باز می دارد و سیستتم را بتا مشتکالت    

  .[99]اندازدمی مخاطره به را آن حیات و کندمی روعمده روبه

مرحلته  . لتف ا: باشد یم یربه شرح ز یبحران چهار مرحله کل یریتمد سیستم

 یتا بحتران   ینمرحله ح: ، ج 7مرحله آغاز بحران. ، ب 9از بحران یشپ یآمادگ

 یتک اداره مناستب    4یبازستاز  یتا مرحله پتس از بحتران   : و د  3اسکان موقت

وقتوع بحتران    یجامعته بترا   یتزان نکته است که به چته م  ینبحران متضمن ا

 یتد حتا  نبا  ینعت باشد و در  یشیدهمختلف آن اند هایاست و به جنبه مادهآ

انجتام شتده، بته وقتوع      یتزی درست و مطابق برنامته ر  یزتوقع داشت همه چ

 یریتمتأثر از مد یریبه نحو چشمگ یقتبحران در حق یریتمد .[92]یونددبپ

 یهتا  یگتاه در پابحران و عوامتل وابستته بته آن     یدبا ینبنابرا. است یاطالعات

 یتد با یتب ترت ینبته همت  .  دمربوا باشن یکدیگربا  یو به هنگام اطالعات یقدق

بته   یتد در هنگام بحران، با یاتیح یها یانشر یریتاذعان داشت در حوزه مد

هتا و   یرستاخت ز یته از کل یتق اطالعتات دق   یو به روز رستان  یگردآور یندفرا

راه آهتن و ترانشته    یتا ها،جسم راه  تونل ،ها پل)ها  اعم از راه یاصل یها یانشر

 یتاهم یا و رسانه یمخابرات یها و شبکه( ازآب، نفت و گ)، خطوا انتقا  (ها

 یریتیاز عوامل متد  یکیمردم  یبخش یآگاه ینعالوه بر ا. داده شود یا یژهو

هنگام وقوع زلزله، قبتل   یبخش یآگاه ینا. آن را فراموش کرد یداست که نبا

                                                 
1.Anticipative Phase 
2.Alarm Phase 
3. Relief and Rescue Phase 
4. Rehabilitation Phase 

بحتران داشتته    یریتدر نحتوه متد   یریچشمگ یراتتواند تاث یو بعد از آن، م

مصتون   ینظمت  یو به موجب آن اختال  و بت  یاد را از سردرگمافر یراز. باشد

 .دارد یم

 

 یکتوگرامپ

 ی،و کمتتر نوشتتار   یریهستند تصتو  عالئمی و هاسمبل ها،نشانه پیکتوگرام،

 یتایی و گو یبته ستادگ   یتاز ن یتل به دل. مخاطب است ییآنها راهنما یفهکه وظ

  .[97]برخوردار هستند یکمتر یچیدگیخاص خود، از پ

بته افتراد    یدنبخشت  یاست که جهت آگتاه  یساده ا یابزار ارتباط گرامپیکتو

از  یافتته توستعه   یاز کشتورها  یاریامروزه در بس. گیردیمورد استفاده قرار م

 یهتا -استفاده یعیمخاطرات طب ینهدر زم بخشییآگاه یبرا یکتوگرامابزار پ

 .شده است یاریبس

 یاربس گذاردیبه جا م ینندهبدر  یکتوگرامپ یککه  یریتاث ینظر روانشناس از

راه  ینبهتتر  یریاطالعات تصو. است یاز همان معنا به صورت نوشتار تریعسر

و خواندن و  یدنو نه شن یدند یقاز طر یرااست ز یاطالعات یازهایبرآوردن ن

 .[93]شوندیم ییشناسا یدنپرس

گاه با  است که یگوراتیوف یریو اغلب تصو یبه ندرت انتزاع یکتوگرامپ تصاویر

 یشبه ظاهر ساده ب یرتصاو ینا یالبته طراح. همراه است یزنوشته و حروف ن

 یکتتوگرام پ یکه طراح بترا  یطرح یراارزش است؛ ز یدارا یگرید یزاز هر چ

اصتو    ایتت ستاده بتا رع   یاربست  یهتا  با خطتوا و ستطح   یدبا کند یم یمترس

ستاده   یاربس ینکهاها با  طرح ینرن  انجام شود، ا ینو با کمتر شناسی یباییز

کننده اشکا  مورد نظتر   یباشند که با نگاه او  تداع یا بگونه یدهستند اما با

 .دچار ابهام نشود ینندهباشند تا ب

 یبترا  یزیکتی عمتل ف  یا یندفرا یا یدها یکاز  یشیمخاطرات بازنما پیکتوگرام

به خاطر ستپردن   یتاست که قابل یبحران یطدر شرا یدنبخش یآگاه یااعالم 

 یتا و  یالمللت ینبطور بت  یا یدنمادها با یناستفاده از ا. باشد یدر ذهن را دارا م

نمادهتا   یتن ا. مربوطته در داختل کشتور، استتاندارد شتود      ینهادها یلهبه وس

 یشمختلف و اطالعات مربوا به مخاطرات مختلف نمتا  یمعموال در رن  ها

 . شود یداده م

  :[94]شودیم یمقسها به دو دسته ت یکتوگرامپ یارتباط کارکرد

نشتانه هتا معترف موعتوع و هتدف و       یتن ا یرکته تصتو   یاخبار ینمادها او 

 .به مخاطب است یدنبخش یخاص است و کاربرد آن آگاه یتموقع

 یتت و فعال ییکه نشانگر قواعد و دستورات و موارد اجرا یقانون هاینشانه دوم

 .یو رانندگ ییممنوع هستند مانند عالئم راهنما یها

 یستمبلها  یکته اولت   شوندیم یمتقس ینمادها به دو دسته کل ی،بولوژسم در

 :[95]هستند   6یانتزاع یدسته سمبلها ینو دوم  5مصور

دارنتد و همتان    یجهان واقع یبه المانها یادیشباهت ز: مصور یسمبلها(الف

قابتل لمتس در مقابتل     یایارائه اش برای آنها. اندتوسعه داده یاالمانها را تکرار 

. درختت و مدسته   ی،شوند مانند خط ساحل یلمس استفاده م یرقابلغ ییااش

ستمبل هتا    رخیکه ب یهستند در صورت یرتکرار پذ یعتسمبل ها در طب ینا

بتا   توانتد یمختلف مت  یایباشد، در جغراف ینشان دادن موعوع خاص یکه برا

 ینمتاد هتا بترا    یشتتر ب. انتزاع باشد یامصور  یجزء سمبل ها یطتوجه به شرا

قابتل فهتم    یعلتت کته بته راحتت     یتن دارند به ا یدسته جا یناطرات در امخ

 .به موعوع مورد نظر اشاره دارند یقاهستند و دق

شکل  یچدهند که ممکن است ه یرا ارائه م یمیمفاه: یانتزاع یسمبلها( ب

توانتد در هتر    یدستته مت   یتن ا. مفهوم را ارائته نکنتد   ینا یمصور یا یهندس

                                                 
5. Replicative 
6. Abstract 
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دشتوار   یاردسته بس ینا یرا ارائه دهد و استاندارد ساز یمفهوم خاص یاجغراف

 .باشد یم

 

 ینشانه شناس یتئور

مفهتوم،   یتا و  یعالمت، ش ینروابط ب یدر راستا ییمورد مطالعه نشانه ها در

آنهتا  . در ذهن مفسر هستند یش یک یشیازسمبل ها بازنما.  کند یصحبت م

مفستر عالمتت را بته عنتوان     . باشتند  یزبتان  یرغ یا یتوانند به صورت زبان یم

 اهنمتایی سته فتاکتور ر  . کنتد  یم ینیب یشو پ یمفهوم تلق یکاز  یشیبازنما

 :باشد یم یرتفس ینکننده ا

 یتا عالمتت   یتک است که مفسر را به سمت   9کننده یفافاکتور ، جنبه ا اولین

 یفیتت استت کته ک    7یفاکتور ، بازنگر یندوم. کند یم یتهدا یخاص یکونآ

  3یزفاکتور، تجو ینسوم. شود یم یابیدهد و مفسر قادر به ارز یرا ارئه م یش

 .سازد یرهنمون م ییاست که مفسر را به ارائه راه حل و پاسخ گو

: شتوند  یمت  یمارزش به سه دستته تقست   دیدگاه از هاعالئم و نشانه همچنین

داده  یششتخص نمتا   یکه بترا  یستمرحله ا. است  4دادن یمرحله او  آگاه

کنتد و وارد مرحلته    یرخواهد تفست  یشخص م. گرددیمطلع م یو و شودیم

 هتا شخص به نشانه  6و در مرحله آخر، مرحله کما  شودیم5  یریدوم، بکارگ

 یجتاد نشتانه هتا و ارزش آن در ا   ینهتم چنت  . دهد یو واکنش نشان م پاسخ

 یتن در ا. استت   2یارتباا، جداستاز  یناول: شودیارتباا در سه دسته بحث م

بترعکس  . قترار دارد  یخودگران یادر استقال  و  یستمس یاشخص  نوع ارتباا

 یستتم قرار دارد و س یبرتر یتدر وعع یستمس یا، شخص  5در ارتباا تسلط

 یستتم س یتا صورت اگر شخص  ینبه هم. کندیرا کنتر  م یگریشخص د یا

 .دارد  1تحت کنتر  باشد، ارتباا وابسته

 

 سمبو  رن  ها یتئور

 ی،عمتل ارتبتاط   یتوانتد بترا   یهستند که م یقدرتمند یطابزار ارتبا هارن 

 در هتا رنت  . یرنتد مورد استفاده قرار بگ یروان یموثر و واکنش ها یحالت ها

صتحبت   بتاره این در هارن  یتئور. دارند ییبسزا یرمخاطرات تاث سمبولیسم

 .آوردیرا به وجود م ییمعنا یکند که هر رن  چه رابطه یم

صورت  یروان یسمو سمبول یعیارتباا طب یقها از دو طررن   ییمعنا ارتباا

 یتت از اهم باشتد، یمت  ییچه بار معنتا  یهر رن  دارا ینکهو دانش ا پذیردیم

 . برخوردار است

-یمت  یرانقضا و فراگ تاریخ بدون هارن  یماز مفاه یاریبس یعیارتباا طب در

 یتن ا. ه استت شناخته شتد  یاهمواره با آسمان و در یمثا  رن  آب یبرا. باشد

. باشتد  یارتباا ثابت است و نماد صداقت و استقال  مت  یک ی،ارتباا رن  آب

بتا درختت و    یعتی رن  سبز  که سمبل عقل و راه و روش استت؛ ارتبتاا طب  

 .است یرباور فراگ یکاغلب  یعیارتباا طب. جنگل دارد

گتروه ممکتن    یتن در ا. متفاوت استت  یکم ی،روان یسمسمبول یگرد یسو در

 رابطته  و باشتد  داشتته  وجود هااز مفهوم رن  یمتفاوت تر یه بنداست دست

-رن  یمدسته مفاه یندر ا. فرهن  و بستر دارد ی،زندگ یطبا مح مستقیمی

ستبز    مثا  رن یبرا. گرددیو بستر بر م یطبه مح یراز. باشدینم فراگیر ها،

پتن  در ژا یت،نمتاد معصتوم   یتران در ا یولت  باشدیم یزدر مذاهب نماد رستاخ

                                                 
1.designative 
2.review 

3.prescriptive 

4.perception 
5.manipulation 

6.consummation 

7.detachment 
8.Dominance 

9.dependence 

 یدرنت  ستف   یتا  باشدیم یو پاکدامن یبایینماد ز ینو در چ یازل ینماد زندگ

نمتاد   یقتا از آفر یو قستمت  ینکته در چت   یاست در صتورت  یانماد رو یوناندر 

 تاثیرگتذار  بستتر  نتوع  بته  توجته  هتا پس در مفهوم رن  و سمبل. مر  است

و بتا فهتم    یرن  در ابعاد جهان یکنکته که مفهوم  ینخواهد بود و توجه به ا

مفهتوم رنت  کتامال     ینکته با ا. است یمتفاوت باشد، عرور تواندیم ایمنطقه

. باشتد  یمت  یکتی آن  یو روان یعیجنبه طب یم،مفاه یاست، اما در برخ ینسب

حتس   یقرمز بته راحتت   و یگروه گرم شامل زرد و نارنج هایمثا  رن  یبرا

و  یشتامل آبت  گتروه سترد    یهتا _و رنت   کنندیخشونت و خصومت را القا م

 .هستند تفاوتییو ب ینیآرام و القا کننده حس غمگ هایبنفش و سبز، رن 

 یخطر، زرد بترا  یرن  قرمز برا: گونه است  ینا یزن یکتوگرامپ یرن  برا کد

اطتالع دادن   یبترا  یو سالمت و آب یمنیکمک، اعطرار، ا یسبز برا یاا،احت

 .[93]باشدیم

 

 روش کار

در ایتن شترایط سترویس    . روی شریانهای حیاتی میگذاردزلزله تاثیراتی را بر 

اختال  در امر تولید و توزیع خدمات نیروگاهی، . دهی خدمات قطع می شود

صنایع، مراکز تامین غذا، بیمارستان، گروه های اطالع رسانی، امداد و نجتات،  

ای ختدمات شتهری از عواقتب ایتن     تیم های امدادی و عملیتاتی ستازمان هت   

هم چنین در این شترایط بحتران هتای ثانویته ماننتد انفجتار،        .ها استآسیب

آتش سوزی، وقوع سیالب، مشکالت بهداشتی و رفتاهی و غیتره نیتز ممکتن     

 .است به وقوع بپیوندد

از جمله کارهایی که در بخش پیش از بحران متی تتوان انجتام    منظور  ینا به

ت آنها بتا توجته   این آسیب ها و بررسی راه های مدیری مدنظر قرار دادن . داد

که پیکتتوگرام از جملته   . می باشد به آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مردم، 

ما هم با مدنظر قترار  . ابزارهایی است که می تواند به صورت عامه به کار برود

عالئمی جهت کنتر  و تمرکز بر روی اختتالالت اصتلی بتا    دادن این مسائل، 

 :روش کار زیر طراحی کردیم

 انتخاب موعوع مطالعه و - 

  یپرداز یدها- 

 با موعوع یدها یهماهنگ- 

 طرح یریبا توجه به محل قرارگ یدها سازییادهاجرا و پ- 

متی توانتد    مستیریابی  دو بخش ایمنی وصورت مجموعه ای در این عالئم به 

 .مورد استفاده قرار بگیرد

چه حتین  آب گرفتگی برای مثا  در بحران زلزله، خطر انفجار و : ایمنی( الف

منتاطقی کته ایتن خطتر     . وقوع آن و چه بعد از آن همواره وجود داشته است

وجود دارد می تواند با عالئم بسیار ساده ای اطالع رستانی شتود و از فاجعته    

 .جلوگیری کرد

 
 (نگارنده:)مآخذ. پیکتوگرام برای مناطق زلزله خیز: 9شکل 

 

ع زلزله و هم چنین بعد از آن مسیریابی یکتی از  ودر هنگام وق: مسیریابی( ب

در حین وقوع زلزله بسیاری از منتاطق  . دغدغه های اصلی محسوب می شود
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شهری برای عبور افراد چه پیاده و چه سواره نا امن می باشد که این مستئله  

یا در مناطق ستاحلی خطتر ستونامی و آب گرفتگتی     . باید اطالع رسانی شود

 .ه شمار می رود که باید افراد آگاه باشندیکی از تهدیدات ب

 
 (نگارنده:)مآخذ. زیخ زلزله مناطق یبرا کتوگرامیپ: 7شکل 

 

 هتای بتا نشتانه   یسته در مقا یعتی مربوا به مخاطرات طب عالئمبه صورت کلی 

امتا موعتوع    .یستتند اکثر مردم شناخته شتده ن  ی؛ براعالئم شهریمربوا به 

 یفرم هتا . شناسند یگرم را به عنوان خطر م هایاکثر مردم رن  کهثابت این

 یو فرم هتا  دانند یهشدار دهنده تر م یمنحن هایدار را نسبت به فرم یهزاو

 :[95] کندیو آرامش آنها کمک م یدوار به آگاه

و  یتجستم  یهنرهتا  یطتراح بته اصتو  و مبتان     یتد با یکتتوگرام پ یطراح در

 ینبت  یو استتانداردها  ینپتا گذاشتتن قتوان    یتر ز واقف باشد و بتدون  یتخالق

 .یدنما یجادرا در کار خود ا یبتواند نوآور یالملل

 

 یریگ نتیجه

 یمخاطره را در چهارمرحلته  یک یریتمد یها یتتوان فعال یم یبه طور کل

 :[96]خالصه کرد یرز

 یشگیری؛پ .9

 ی؛آمادگ .7

 ؛(مقابله)پاسخ به بحران در زمان وقوع  .3

 .یبه حالت عاد یطو بازگرداندن شرا بییاباز .4

 یبحران مت  یریتاز نکات مهم در امر مد یکیبه افراد جامعه  یبخش یآگاه -

 باشد 

 یکتتوگرام پ یستتم ها و مطالعات انجام شده استفاده از س یبا توجه به بررس -

هنگتام وقتوع   روش در  ینبودن ا یدو مف ییدر موارد اشاره شده متضمن کارا

 . است بحران

بته   توانتد یمت  یستتم س ینو سمبل رن ، ا ینشانه شناس یبا توجه به تئور -

 یتن ا ینکهکماا.باشد مدیریت بحرانکننده هدف و اصو   یانصورت مشخص ب

 ینبلکته بتا کمتتر    باشتد یسطح باال نم گذارییهسرما یازمندنه تنها ن یستمس

 . گردد به افراد مرتبط  رسانییو آگاه یشگیریمنجر به پ تواندیم ینههز

از آنهتا بته    یهستند که برخت  یمهم یاستانداردها هایکتوگراماز پ یاریبس -

منطقته   یطبتا شترا   یزن یگرد یقابل فهم و کمک کننده هستند و برخ یراحت

 . و آموزش هستند یققابل تطب یا

لزوم بکارگیری این سیستم در مناطق زلزله خیز، شهرهایی که در ستالهای   -

 .مخاطره طبیعی بوده اند، عروری است اخیر مورد تهدید این

الع رستانی و متدیریت افتراد    و پیشنهادهای زیادی برای اط دستورالعمل ها -

بته جتا    ینندهدر ب یکتوگرامپ یککه  یریتاث یاما از نظر روانشناس وجود دارد

 .  است یتر از همان معنا به صورت نوشتار یعسر یاربس گذارد،یم

را مرحلته   چهتار بحران در  یریتدر مد یقتطب ییتوانا یستمس ینا ینچن هم

-یدارا مت  موجتود،   یتهایبا توجه به ظرف یمناسب و سازمانده یبا جهت ده

 .باشد

 :منابع

 یتابی ارز"احمدرعا، بهروز، محمد صادق،  ی،زاده، عزت اله، قاسم یاصغر[ 9]

بتتا استتتفاده از  یمنتتی،عملکتترد ا یشپتتا یبتتر شتتاخص هتتا یحتتوادث،مبتن

بهتارو  شتماره پتنجم،   بحتران،   یریتمتد  یپژوهش یلنامه علمفص ،"یکساوام

 .23 یال 52، از 9313تابستان 

و کتاهش خطتر زلزلته ،     یشگیریبحران و لزوم پ یریتمد یا ،خمسه، فر [7]

 یتر بحتران در حتوادث غ   یریتبهداشت، درمان و مد المللیینکنگره ب یندوم

 . ، تهران9353مترقبه، آذر 

کتاهش تبعتات    یهتا  روش یبررست " یق،شقا ت،یعشر یل،آ  رسو ، سه [3]

 هتای  یانشر یبا مطالعه مورد)شهر تهران  یاتیح های یاناز زلزله بر شر یناش

 یتتایجتتامع بحتتران و بال یریتمتتد یالمللتت ینکنفتترانس بتت ین، دومتت"(یاصتل 

 9355ماه  ید -یعیطب

، مجلته  "بحتران  یریتمتد  یرامتون پ یو نکات یممفاه" ید،فر، وح یناصح [4]

 .32تا  34، از 34، شماره 9352بهمن  یریت،دتوسعه م

بررسی ابعاد و مولفته هتای متدیریت بحتران بته      " بهارک، یا،کبر یرزادش [5]

فصتلنامه    "منطور ارائه راهکار مناسب بترای متدار  متوستط شتهر تهتران     

. شتماره چهتارم  . ستا  چهتارم  . یآموزشت  یریتمتد  یقاتتحق یپژوهش یعلم

 .996یال 55از . 96مسلسل . 9317تابستان 

]6  [ Uraben, kazunori, Yoshida, Inoue, Hayashi, Tanaka, 

Deki, "Development of a pictogram system for 

earthquake and tsunami disaster reduction", 

12WCEE2000, 1298. 

]7  [ Charles Tijus, Javier Barcenilla, Brigitte Cambon de 

Lavalette and Jean-Guy Meunier, "The design, 

understanding and usage of pictograms", 2007, Written 

Documents in the Workplace, pp 17-31. 

.  عبتا   یی،بابتا  یتارکالیی،حمزه، م یصتمد  ین،حست  یارکالیی،م یصمد [5]

 یریتدر متد  یعیطب یاینقش هال  احمر در حوادث و بال یتعرورت و اهم"

 14، از 9319، 3امداد ونجات، سا  چهتارم، شتماره    ی، فصلنامه علم"بحران

 .922یال

، تهتران،  9352بحتران، نشتر شتهر،     یریتهمکاران، متد  یار،ماز ینی،حس [1]

 .32صفحه 

بته   یتد جد یکردیرو" یم،دانا، نس یم،کر ی،سهراب ین،حس ی،عشر یاثن [92]

 یریتبهداشت، درمتان و متد   المللیینکنگره ب ینبحران، دوم یریتنگرش مد

 .، تهران9353آذر ، "مترقبه یربحران در حوادث غ

طراحی مد  نقش رستانه  "، یاوشس یان،صلوات ی،طاهر،روشند  اربطان [99]

 یتران، ا یریتفصلنامه علوم مد"های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران

 .74 یال 9، از 92، شماره 9351سا  پنجم، ، بهار 

 یفو توصت  یبررست " یم،زاده ، رحت  یم،تقینست  ی،نعمت ید،زاده،سع یتق [97]

 ،"ینایتان ناب یشناخت یمهرات ها یشجهت افزا یککاربرد هنر گراف یچگونگ

 .55 یال31، از 5، شماره 9317 یزدهم،سا  س یت،و ترب یمتعل یهنشر

 یهنشتر  ،"یشناس یباییو ز یطی،کاربردمح یکگراف" یکتوریا،و یمی،کر [93]

 .95 یال 99از ،  4، شماره9356و چاپ، زمستان  یکگراف

بتا   یطتی مح یتک گراف یریتصتو  یمههتا و مفتا   یژگتی و" ینب،رشوند، ز [94]

، 962، شتماره  9319مجله کتاب ماه هنر، مرداد  ،"یبر اطالع رسان یکردیرو

 .25 یال 65از 

]15  [ Pornteera Imsuwansakorn, Worawan Ongkrutraksa, 

The Symbology Development for Hazard 

Communication in Thailand, 2012, Chulalongkorn 

University. Faculty of Communication Arts, V57,  pp 

42-48. 
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  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
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بن عبد روزان، محمد،  یدیز ی،محمد عل یی،معصومه، نکو ی،ارزان یبز [96]

بحتران   یریتمتد  یمتت  یلتشک ینقشه دانش برا یطراح" یم؛ابراه یلی،اسماع

سلستله   یتل تحل ینتد و فرآ یاجتمتاع  یها شبکه یلتحل یکردبا استفاده از رو

 41، شماره ستوم، از  9317بحران، بهارو وتابستان  یریتمد ،فصلنامه"یمراتب

 .55یال
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