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 مجله آمایش جغرافیایی فضا
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

 1931 زمستان/ ششمسال دوم/ شماره مسلسل 

 

 

 خیزهای روستایی در مناطق زلزلهپذیری عناصر کالبدی سکونتگاهآسیب

 های قاینات و زیرکوه()نمونه: شهرستان

 3و کمال جمشیدی 2پور، محمد حجی1سلیمانمحمود فال

 ریزی روستایی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه2ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، ستادیار جغرافیا و برنامها1

 ریزی روستایی از دانشگاه بیرجندکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه3دانشگاه خوارزمی، 

 22/11/22 ؛ تاریخ پذیرش: 1/4/22تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 به زلزلهکه جاییاز آن شود.ده کشور اول دنیا محسوب می ،محیطیزیستهای بحران نظرایران از 

، را دارد سطح تلفات انسانی و مالیترین ترین زمان بیشدر کوتاه، ساختمخاطرات زمینعنوان یکی از 

ترین پراکنش جغرافیایی که دارای بیشـ  های روستایی. سکونتگاهاستای برخوردار از اهمیت ویژه

ناشی از این  اتبرابر تهدید در فضاهای انسانیپذیرترین همواره آسیببا مراکز شهری،  مقایسه در .است

خیز در شرق ایران با انتخاب یک محور جغرافیایی زلزلهحاضر  پژوهش. نیز بوده استمخاطره طبیعی 

با توجه به پذیری روستاهای شهرستان را سیبآتا میزان  کردههای قاینات و زیرکوه( تالش )شهرستان

سازی و های بهبندی و اجرای فعالیتسپس در اولویت کرده،بندی خطر زلزله طبقه یاستقرار در منطقه

این مقاله با رویکردی کاربردی و با . بط یاری رساندرهای ذیسازمانبه روستایی،  سازی مساکنمقاوم

ای که تهیه شده است؛ به گونه مطالعات اسنادی با ،های الزمنوشته شده است. داده تشافیروشی اک

 ،روندبا توجه به ، GIS ساخت منطقه استخراج و پس از ورود به محیطِزمین 1:252.222ابتدا نقشه 

پذیری منطقه از خطر میزان آسیب نظر ازبندی پهنه ینقشه تا نقاط روستایی، هاگسلی فاصله و طول

د. در گام بعدی پس از بررسی شتهیه « خطرناک»و  «خطرپر »، «بسیار پرخطر»ی زلزله در سه طبقه

دار از سازی آن، فضاهای روستایی اولویتمطالعه و روند به 1مورد یوضعیت مساکن روستایی در منطقه

برای انجام های مربوطه در رأس توجه سازمان دکانون روستایی شهرستان تعیین شد که بای 353میان 

فاصل شهرهای زهان و اسفدن  اد در اولویتِ نخست: روستاهای حد. نتایج نشان دسازی قرار گیردمقاوم

 :اولویت دوم ؛ درگیردترین روستای شهر قائن )یعنی شهرک هاشمیه( قرار می)یعنی افین( و غربی
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 ،که این محدوده -آباد )به ویژه جنوب آن( و زهانروستاهای واقع در بین شهرهای اسفدن، حاجی

 قرار دارد. - دهدیتشکیل اضالع یک مثلث را م

 

 ، زیرکوه.قایناتزلزله،  ،سازیبهپذیری، مسکن روستایی، آسیب :هاي كلیديواژه

 

 مقدمه

 لهأطرح مس

که از  باشدمیی از فالت ایران یو جزاست هیمالیا قرار گرفته  -آلپ یکمربند زلزله رویکشور ایران 

عربستان )در جنوب( و اوراسیا )در  یهساختی فشاری و بین دو صفحبا رژیم زمین 1صفحهچند خرده

متر در سال سبب بازشدگی میلی 32حرکت رو به شمال صفحه عربستان با سرعت  .شمال( قرار دارد

تداوم که طوریاست؛ به شدگی ایران و ترکیه در شمال خود شدهدریای سرخ در جنوب و فشردگی و کوتاه

: 1335 ،)همایونی آن در معرض تنش دائمی است خوردن ایران و قرار گرفتناین فشردگی سبب چین

کشور اول دنیا در  پنج ءایران جز است که سبب شده یساختدر چنین موقعیت زمینگیری قرار .(135

 صد ،سده اخیر دراین واقعیت است که حاکی از  ،اطالعات و زمینه بالیای ناشی از زلزله قرار گیرد. آمار

ومیرهای حاصل از این زمین مرگ درصد هشتادرخ داده و بیش از  کشور جهان 35بار در مرگ یزلزله

بندی در زمره این کشورها تقسم ،هزار نفر تلفات 122با نیز ایران  است. کشور اتفاق افتاده ششها در لرزه

به وقوع ریشتر در ایران  هفتزرگی ببا  ایزلزله بار سال یک دهطور متوسط هر ه بر این اساس ب .شودمی

 .(133 ن،)هما یوندپمی

ای ـهو و واکنشـنیروی طبیعت از یک س: هاستتقابل دو مجموعه از نیرو بیانگرلرزه زمین نمودِ

دارد اما  یگاه انسانی دامنه وسیعزلزله بر سکونت ثیر سانحهأت .سودیگر های انسانی به آن از گاهسکونت

پذیری آن محیط را تعیین آسیب یبیعی درجهمیزان انعطاف و پایداری محیط مصنوع در برابر وقایع ط

های انسانی به ویژه روستاها در راستای حداکثر انطباق با گاهاز گذشته سکونت(. 124،ن)هما کندمی

هایی که و یکی از عمده مسائل و چالش (131 :1335، )معتمدیاناند محیط و طبیعت شکل یافته

های فعال در مجاور نواحی روستایی زلزله و وجود گسلعمدتاً انسان روستایی مغلوب آن بوده است، 

 .(Ambraseys,1982: 12؛ 131 :1335 )همایونی،است 

های مسائلی نظیر فرسودگی بافت، )حتی در مقیاس کوچک(طبیعی حوادث به دنبال وقوع امروزه 

و مهندسی در اصول فنی  نکردن رعایتچنین هماز مصالح غیر استاندارد وکم دوام و  استفاده روستای،

                                                             
1- Micro plate 
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ناپذیری آن با محیط مورد استفاده را از علل اساسی تلفات سنگین انسانی و مالی ساز و انطباقساخت و 

های گاهپایداری نظام سکونت برای سان. بدین(3 :1335 )مظفری، کنندطرح میمدر فضاهای روستایی 

وقوع زلزله  به طوری که تاکنون نیز ند؛سازان و متولیان امر از رسالت سنگینی برخوردارروستایی، برنامه

است. اما بنا به گستردگی پیامدهای این بلیه برانگیخته  مرداندولتاز سوی  را مقطعی ی هر چندتدابیر

مقابله و  برایای و اقتصادی های بنیادین توسعهریزیبرنامهنماید که و آثار مخرب آن ضرورت می

 .(425 :1335 ،)ادیب سازی آن در دستور کار قرار گیردچاره

های مهیب تهدید لرزهبارها بر اثر زمین کهمناطقی هستند از جمله و زیرکوه  قاینات هایشهرستان

بندی شهرستان و پهنهدو  این خطرشناسایی نقاط پر یلهمسأ بر همین اساس .شدندو تخریب 

و تدوین ضوابط مدنظر اولین ضرورت در تهیه  زلزله، خطربه نسبت  آن نقاط مختلفِ پذیریآسیب

خطر  ، طراحان و مهندسان ابنیه است. پژوهش حاضر سعی دارددر منطقه ریزان توسعهبرنامه

را با توجه به های قاینات و زیرکوه( خیز در استان خراسان جنوبی )شهرستانپذیری کمربند لرزهآسیب

هدید را شناسایی و سپس با ، روستاهای در معرض تهدربندی کپهنه یمنطقه ساختهای زمینویژگی

ها باال خطر در آن احتمالروستاهایی را که  ، آن دسته ازاستناد به آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 نماید. اولویت تعیین، دسازی دارو نیاز فوری به به است
 

 روش تحقیق

رد هدف اکتشافی است که در پیشب ،کاربردی و از حیث ماهیت و روش ،هدف از نظراین پژوهش 

-میسه روش  از خیزی یک منطقهارزیابی شرایط لرزه برایآن از مطالعات اسنادی استفاده شده است. 

 د:کرتوان اقدام 

شناسایی ) وقوع زلزله با شناخت و معرفی شواهد فیزیکی مرتبط با ساز و کارِکه  :1روش قطعی .1

تجربی بین با استفاده از روابط در این روش  .شودها( انجام میها و تعیین میزان فعالیت آنگسل

ترین زمین لرزه محتمل و و نیز بزرگی و شتاب نسبت به ارزیابی بزرگ طول گسل و بزرگی زلزله

 (.424 :1335، )قبادی شودشتاب افقی ناشی از آن اقدام می

جایی هجاب یزایی و میزان بیشینهگسل، حداکثر توان لرزه معموالً روابط تجربی در پیوند با هندسه

ثر واقع ؤتواند می آتی منطقه میهالرزهروی آن قرار دارد که تا حدودی در تخمین رویدادهای زمین

 .(121 :1333 ،)مالکی لرزه داردزمین ازمستقیم با انرژی آزاد شده  یرابطه ،لرزهی زمینشود. بزرگ

 آید.دست میه ل بقب یکه با استفاده از اطالعات مرحله :2ايبندي لرزهپهنه تهیه نقشه .2

                                                             
1- Deterministic 

2- Seismic Zoning Map 
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ها و با استفاده از ماری و احتمالی آنآهای قبلی و بررسی بر اساس مشخصات زلزله :1روش احتمالی .3

خیزی در یک مدل ریاضی نسبت به احتمال وقوع زلزله با بزرگی مشخص اقدام و پتانسیل لرزه

 .(425 :1335، )قبادیشود میناحیه ارزیابی 

 است بدین ترتیب که: شده استفادهسه روش  هر از در این پژوهش به نوعی

 تهیه و پس از ژئو 1:252.222در مقیاس  مورد مطالعه منطقهساخت زمین نقشه، اول مرحلهدر 

-ترین گسلهای کواترنر )جدیدترین و جوانخیزی یعنی گسلثر در زلزهؤهای مگسل ،رفرنس کردن آن

با  آن دارد( تـدم فعالیـاسایی فعالیت یا عشنای در جوانی گسل اهمیت ویژهجهت که  دینب ها

علوم زمین  ها با اطالعات سایتاطمینان از صحت آن برایو  شدرقومی  2R2V افزاراده از نرمـاستف

 منطبق گردید. 3ایران

ای که ممکن است در طول عمر مفید سازه رخ لرزه بیشینهتر برای زمینکم ا اهمیتهای بسازه

لرزه تاریخی صورت های زمینهای آماری و دادهین رهیافت معموالً با روشا .شوددهد، طراحی می

ی هایِ سرچشمهبا تعیین ویژگی لرزههمیتِ زیاد، تحلیل خطر زمینهایِ با ابرای سازه .پذیردمی

 122تا شعاع  هایِگسل ،مطالعات مهندسی (. در5 :1333 )زارع، گیردهای متفاوت صورت میلرزه

های مهم مانند کیلومتری برای پروژه 152و شعاع  یک منطقه در کارهای معمولیری از کیلومت

عنوان روستا در هنقاط شناخته شده بکه این با توجه به. شوده میـای در نظر گرفتهـای هستـهسایت

 شودمی ی انتظامیهاتر محدود به پاسگاهبسیار انگشت شمارند و بیش منطقه مورد مطالعهشرق 

 و 54پاسگاه میل  ،کیلومتر( 35مسافت متوسط حداقل  با پاسگاه سیرجون ،ترین این نقاط)نزدیک

گذار مهم در ثیرأگسل فعال و ت، در نتیجه 4کیلومتر( 121و  122ترتیب با )به پاسگاه مرزی گله حوض

در  .ثیر بسزایی نخواهد داشتأپذیری نقاط روستایی تروی آسیب گسل درونه عمالً یعنی شمال منطقه

های شهرستانهای داخل تر از گسلثیرگذارأت ،زیاد یبند به دلیل فاصلهنای جهت جنوب نیز گسل

 ثر دیده نشد. در نتیجهگسل هریرود به دلیل بعد مسافت مؤ از سمت شرق نیز .نیست زیرکوه و قاینات

های کواترنری رزدیاگرام گسل ،این مرحله ی. در ادامهاکتفا شد منطقههای داخل محدوده گسلبه 

 ترسیم شد. ArcViewافزار ها با استفاده از نرمآن )روند( جهات غالبتفسیر  برایمنطقه 

 ی، فراوانی و دورهیدست آوردن بزرگه که در مطالعات جدید برای ببا توجه به این، دوم مرحلهدر 

های مربوط به آن و دادهشناسی، پهنه گسله لرزه یهای احتمالیِ آینده به دیرینهلرزهبازگشت زمین

                                                             
1- Probability 

2- Raster to Vector software 

3- www.ncc.ir 

 دست آمده است.به GISی نقطه )روستا( و خط )گسل(، در محیط له عوارض دو الیهصری فاگیها با اندازهله روستا از گسلصفا -4
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های ساخت و تاریخِ زلزلهزمین ( و نیز تخمین خطر زلزله باید براساس5 :1333)زارع،  شوداستناد می

عرض  در از سه ریشترتر زرگهای بلرزهآمار زمین(، PMD & NORSAR, 2007:20منطقه باشد )

شمالی از سایت درجه  11تا  53.32شرقی و طول جغرافیای درجه  34.12تا  32.53جغرافیای 

 ساله( اتخاذ 112 یآمار ی)دوره 23/2/2212تا تاریخ  1/1/1222برای تاریخ  1گاه زلزله ایرانپژوهش

با  Msبه  Mbها و تبدیل لرزهلرزه و پیشو پس از انجام تصحیحات مورد نیاز و حذف پس گردید

در این  .سازی شدها یکسانصهمه شاخ، Mw2و  MLو جایگزینی  Ms= (1.6*Mb) - 3.71ی رابطه

 112های مذکور )خیزی منطقه برای تعداد سالها، فرمول لرزهMsا استناد به فراوانی تجمعی بمرحله 

نیز ها ساالنه آن بازگشت یدورهدر یک سال و نیز  ریشتر نهتا  سه های، احتمال بازگشت زلزلهسال(

سیستم المبرت ایران تبدیل و روی نقشه  نقاط اخذ شده به ،این مرحله به دنبال .محاسبه شد

 شهرستان های اتفاق افتاده روی نقشهشهرستان قاینات پالت گردید تا موقعیت و جایگاه و سطح زلزله

 .گرددسازی مدل قابلیت

شتاب نسبت به نقاط و هم شتاب گسلیشدت شکستگی، همهای همنقشه ابتدا، مرحله سومدر 

 1×1بندی به ابعاد یک شبکه ،و پس از سه مرتبه آزمون شد تهیه( g) روستایی در مقیاس مرکالی

 ،دقترعایت اصل  برای) شهرستان را بپوشاند یتمام محدوده بتواند به طوری که تهیه گردید کیلومتر

سیستم قادر به  ،محاسباتکیلومتر انتخاب شد اما به دلیل گستردگی  5×5و سپس  2×2این ابعاد ابتدا 

های داخل هر شبکه ی که گسلاشدت لرزه ،ArcGISافزار سپس در نرم .نشد( تکمیل فرآیند

از طریق نسبت  ،( ایجاد کنندA) (، در مساحت هر شبکهL) شانطولمجموع توانستند با توجه به می

شدت نقشه هم .(ID=L/A) به نقاط مرکز شبکه معرفی شد IDعنوان ه ب دست آمد وه ها ببین آن

و با استفاده از شیوه   Surferافزارها در نرمواترنر منطقه با استفاده از این دادههای کشکستگی گسل

؛ احمدی 1331 )صفری، های واقعیدلیل مشابهت بهتر آمار آن با دادهبه -3کریجینگ گوسنی یابیدرون

 .anترسیم  - (1322 و همکاران،

                                                             
1- www.IIEES.ac.ir 

ی امواج ـبزرگ» ،(Mb« )یـزرگی امواج درون » ،(ML« )لیحبزرگی م» لرزه از چهار مقیاسبرای بیان بزرگی زمین -2

ها هر کدام برای هدف شود. این مقیاسفاده می( استMw« )بزرگی گشتاوری» ( وMd« )بزرگی مدت» ،(Ms« )یسطح

امواج بستگی  بر اساس نیروهایی که به دامنه Mwریشتر،  سهتر از های کمبرای بیان زمین لرزه Mdاند: خاصی طراحی شده

ثر از شدت متأگیری تناوب امواج سطحی که بهبرای اندازه Ms ؛شوندلرزه میسیختگی گسل باعث زمینگندارند و در محل 
 بزرگی محلی زمین لرزه است )خلج،  MLرونی؛ وامواج د یگیری تناوب و دامنهبرای اندازه Mb ؛اندعمق کانونی زمینلرزه

1331 :52-41.) 
3- GaussianKriging 
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عنصر  ،رخ دهد ایمنطقهسل یا در تواند در بخشی از طول یک گکه می ایلرزهی زمینتعیین بزرگ

-شتاب منطقه با استفاده از فرمولپس نقشه هم(. 2 :1333)زارع،  ای استاساسی هر تحلیل زمین لرزه

 یکیلومتر 1×1ی هاشبکههر یک از ترین شتابی که نقاط مرکز یا بیش Amaxهای تجربی و محاسبه 

با استفاده از فرمول   Amaxابتدا ترتیب کهدینب ترسیم شد. توانستند داشته باشند،می خود در ردیف

 زیر محاسبه شد:  تجربی

لرزه است بزرگی زمین برابر Msکه در آن  Amax=1.08*Exp (0.5Ms)/(R+25) ^1.32رابطه 

 : از میانگین سه رابطه و

=1.06* LogLR+5.721 Ms  1.5=و* LogLR+5.342 Ms  1.11=و* LogLR+5.153Ms  
 و

R =دست ههای بداده سپس .دست آمدبه هااز مرکز هر یک از شبکهکه ای کل شبکه هگسل فاصله

هم  یدر نهایت نقشهشد و یابی درونکرینجیگ گوسنی  و با روش Surferافزار مجدداً در نرم آمده

 و هانقاط روستایی و نقاط مرکز گسل یشتاب نسبت به نقاط روستایی نیز با استفاده از دو الیه

یابی و درون  Surferافزارو به کمک نرم (تشریح شد قبل یدر مرحله که) Amaxو  Ms یمحاسبه

 .به دست آمد، کرینجیگ گوسنی

و  قاینات هایروستای شهرستان 353امکان مراجعه به تمام این که با توجه  ،چهارم مرحله در

روستایی  ینیهآمار وضعیت اب ی نداشتن بهدسترس دلیلبه هم چنین و  وجود نداشت زیرکوه

در این خصوص  1322تا آذر ماه شهرستان، به آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی 

-هم. در نهایت با ، پایگاه داده تکمیل گردیدروستاها یاطالعات به الیهاین  پس از لینکو  استناد شد

 . انجام شدهای الزم تجزیه و تحلیل ،های مذکورالیهپوشانی 

 

 مطالعه مورد محدوده عرفیم
در شرق ایران و شمال استان خراسان و زیرکوه  قاینات هایشهرستانمورد مطالعه ) یمنطقه

طول جغرافیایی   12  51 تا   53  33 عرض جغرافیایی و   34  12  تا  33  15 در حد فاصل  (جنوبی

رب به فردوس و از جنوب به بیرجند محدود شده باد، از غااز شمال به خواف و گن منطقهین قرار دارد. ا

از  آنارتفاع متوسط  کیلومتر با کشور افغانستان دارد. 132مرزی به طول تقریبی  ،از جانب شرق و

 . برآورد شده استکیلومترمربع 13322متر و مساحت آن بالغ بر 1442 ،سطح دریا
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 هاي قاینات و زیركوهنقشه شهرستان .1شکل 
 

 مبانی نظري

 -های بسیار عظیم اقتصادیتواند منبع بحرانحوادث نسبتاً کوچک نیز میتجارب نشان داده 

های ناگهانی است که آسیب رویداد یا واقعه ،)حادثه( سانحه (.Ganapathy,2011:1)باشد اجتماعی 

حوادث را بر  .دکنمیها را فراهم ایجاد این آسیب یمراه دارد یا زمینهه ای بهانسانی یا مالی گسترده

ساز و حوادث کنند: حوادث طبیعی، حوادث تکنولوژیک یا انساناساس نوع به سه دسته تقسیم می

خودی خود بحران (. حوادث طبیعی به324 :1331 ها،ها و دهیاریناشی از جنگ )سازمان شهرداری

 ،)تقواییشود می نامیدهبحران  ،شودایجاد می هاآنشرایطی که در پی وقوع شوند بلکه تلقی نمی

1335: 32). 

منظم سوانح و یا تجزیه و تحلیل  علمی و یمشاهده باکاربردی است که  یدانش ،مدیریت بحران

ها و )سازمان شهراری گیری و یا کاهش اثرات سوء آن استدر جستجوی یافتن ابزاری برای پیش ،هاآن

نظم برای شناسایی، ارزیابی و کنترل هرگونه تالش م ،مدیریت بحران (. پس325 :1331ها، دهیاری

 استنامطلوب  به منظور کاهش احتمال وقوع حادثه و یا کاهش احتمال ایجاد اثراتِن[ یا بحرا] خطر

ریزی مجموعه مفاهیم نظری و تدابیر عملی در ابعاد برنامه ،در تعریفی دیگرو ( 33 :1335 )تقوایی،

 .شودرا نیز شامل می است که مدیریت سانحه و عواقب آن آنمقابله با سوانح قبل، حین و بعد از  برای

-ریزی، سازمانمدیریت شامل: برنامه فرایند پویایی است که براساس اصول کالسیکِ ،مدیریت بحران

و چهار رکن اصلی آن براساس طرح دفتر امور خدمات حوادث  دهی، تشکیالت رهبری و کنترل است

 ،)رحمانی اضطرار و بازسازی است -سارات، آمادگی، واکنشکاهش خ ،غیر مترقبه سازمان ملل متحد
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دیدگان، کاهش خسارات ها، کاهش تعداد آسیبنجات جان انسان ،اهداف مدیریت بحران (.22: 1335

کنترل بحران در زمان بسیار کوتاه  ،( و وظایف آن24 :1335 ،زیست )تقواییو محیط هاییدارا ،به اموال

 .(22 :1335 ،هاست )رحمانیول و روشبا استفاده از بهترین اص

-رده و طوری برنامهـمخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی ک ،سیستم جامع مدیریت بحران

 ،بتوان با منابع موجودکه  ایگونههب ؛دجود با مخاطرات موازنه داشته باشکند که منابع موزی میـری

  :عبارتند از مدیریت جامع بحران ی(. مراحل چرخه22)همان، بحران را کنترل کرد

 ؛گیری و کاهش اثراتپیش -1

تحلیل  ،گام دوم ؛طقاشناخت مخاطرات و بالیا در سطح من )گام نخست در این مرحله آمادگی  -2

تحلیل کالبدی منطقه مورد نظر  ،ام سومو گ بندیپهنه های ریزنقشه یتهیهرای مخاطرات ب

 ؛((23 :1335 ،)تقوایی استامثال آن ی و کالبد پذیریِآسیب بندیِدر راستای پهنه

 ؛مقابله )واکنش و پاسخ( -3

 . (325- 323: 1331 ها،ها و دهیاری)سازمان شهرداری آمادگی بازسازی و بازتوانی  -4

ریزی شرایطی است که توجه به برنامه ،دوموج یروستاها یتخلیه و های مسکونیفرسودگی بافت

طبیعی را  پذیری اکثر روستاها در برابر سوانح و حوادثِسیبآ ،محور را کاهش دادهروستایی جامعه

روستاها بیش از پیش درگیر  ،ی جهانیدانشِ فنیِ جامعه یکه با ارتقا طوریبه ؛ دهدمیافزایش 

پذیری ناشی کاهش آسیب براییافته کشورهای توسعه. (3 :1335 ،)مظفری اندشده مخاطرات طبیعی

 طوریبه  ؛اندرو و کاربردی نمودهنگر، پیشهای آیندهین و طراحی برنامهاز حوادث طبیعی اقدام به تدو

های ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و نیز برنامهریزیبرنامه یها خصوصاً در زمینهکه تمامی برنامه

و و تالش دارند افزایش ایمنی  داردپوشانی های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل همروستایی، با برنامه

ایجاد  پذیریکاهش آسیب برای افزایش توانایی مقابله با حوادث طبیعی را در سطوح مختلف جامعه

در کشورهای در  ایگذاری در توسعه منطقهسیاست سرمایهکه  در حالی .(3 :1333 )محمدخانی،کنند 

های مقابله با پروژهنسبت به و یابد ی اقتصادی اختصاص میصرفههای بهتر به پروژهحال توسعه بیش

 :1334 ،یزدی)پاپلی شودمیاعتنایی بی ـ از سودهای اقتصادی نبودن مندظاهراً به دلیل بهرهـ  سوانح

13.) 

ریزی روستایی ایمنی روستاها در هدف هر دو رشته مدیریت بحران و برنامه کهبا توجه به این

روشی  بنابراینشود. احساس می شدته لزوم همگامی و هماهنگی این دو رشته ب ،است تمامی سطوح

راهی بسیار طوالنی است و پیوستگی و  ،که در زمینه یک طرح جامع مدیریت بحران باید پیموده شود

 هایهای جوامع روستایی و به خصوص ویژگیو سایر ویژگی باالیی با فرهنگ، مذهب وابستگی بسیار

 یمرحله روستایی در یریزی و توسعهبرنامهطلبد که در حادثه دارد و می یبومی و جغرافیایی منطقه
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پذیری و افزایش توانایی مقابله در برابر دار، به کاهش آسیبهای زمانطرح از طریق اجرایآمادگی 

 (. 3-4 :1335 ،)مظفری اقدام نمود ]حوادث[

 پذیر نیست اما امکان آمادگی برای مواجهجلوگیری از وقوع بالیای طبیعی در حال حاضر امکان

-درصد ریسک، انجام مطالعات بنیادین با کهشرطیه( ب125 :1335 ،)بهتاش شدن با بحران وجود دارد

اقدامات  سپس ،پذیری(بندی آسیب)پهنه تعیین شده روستایی از حوادث طبیعی یپذیری هر نقطه

. (35 :1335،)عبدی صورت گیرد رسانی تلفات انسانی و خسارات مادیکاهش و به حداقل برایالزم 

هایِ کاهش خطرات انسانی و اجتماعی تالش برای بهبود راه ،گونه که محور مطالعات فعلیهمان

بینی تلفات مادی و انسانی، که پیشاستناد به این با های بزرگ است و نیزمخصوصاً در مورد زلزله

  رد خطر استترین فایده برآومهم ،پذیریِ ساختارها، امکانات و جمعیت توزیع شدهبرآورد آسیب

(PMD & NORSAR,2007:4،) علمی  یهای دو رشتهس برنامهأر تواناین مهم )برآورد خطر( را می

-طبیعت و ذات این سرزمین است )آذری ءلرزه جززمینکه ر اینـدیگ ی. نکتهحساب آوردهب مذکور

از محدودیت به فرصت را  را شناخت و با آن زندگی کرد و آنن باید آ در نتیجه، (333 :1335 ازغندی،

 .دکرتبدیل 

وند ر حتی حوادث طبیعی به سبب از بین بردن منابع و نیاز به انتقال منابع برای مقابله با حادثه،

تنها  ،دهدای رخ میوقتی حادثه عبارت دیگربه .دسازمیخیر مواجه أتوسعه کشور را با اختالل و ت

 یزدی،پاپلی) دگردیز متحمل خسارات فراوان میبلکه اقتصاد ملی ن شودنمیاقتصاد ناحیه تهدید 

ساخت و  طراحی، مکانِ دلیل نوعِبه ،دیابروستایی بروز می مناطقاین حوادث زمانی که در  (.13 :1334

-آسیب هـدرج( و در نتیجه حساسیت بسیار و 35 :1335 ،کار رفته )عبدیه نوع مصالح شکننده ب

 ایهای منطقهریزیت بازبینی برنامهرضرو. بر همین اساس ریندآفه میـن، فاجعـمساک باالی ریـپذی

شدت احساس ه عنوان مقابله با سوانح ببا ی فصلی یکشورهای درحال توسعه برای بازگشا ویژه دربه

 شود.می

در ارتباط با نوع روابط  ساختانسانثیرگذاری عوامل گوناگون محیط طبیعی و أاز آنجا که نقش و ت

در  منابع طبیعی و نیز با توجه به پویایی جوامع روستایی، برداری ازبهره یح و نحوهحاکم و نیز سط

ریزی روستایی بنابراین در فرایند برنامه .(3 :1335 )سعیدی، پذیردگذر زمان قوت و یا ضعف می

 . داردهای محیطی اهمیت خاص ثیرپذیری از بحرانأت یاساس میزان و درجه بندی براولویت
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]و  های شهریطرح یچارچوبی برای تهیه ،بندیهای ریزپهنهنقشه یخطر زلزله و تهیه همطالع

 .1تارهای منطقه در برابر زلزله استسازی ساخهای مقاومای برای ورود به طرحهـروستایی[ و مقدم

 ابسان بدین .خیزی آن استزلزله ترین عامل در میزان و درجهمهم ،ساخت یک منطقهشرایط زمین

 2در شکل  کرد.ن یبندی تعیپذیری را پس از مطالعات پهنهآسیب توان درجهمی این معیاربر  کیدتأ

 چگونگی این ارتباط نمایش داده شده است.

 

 
 

 پذیريخیزي و آسیبساخت، لرزههاي زمیننمودار ارتباطی میان داده .2شکل 

                                                             
ه زمانی خاص است یها در یک دورای مشخص یا گروهی از سازهاقب به سازهعاحتمال خطر: امکان خسارت و صدمات مت. 1

کند پذیری با در نظر گرفتن میزان احتمال رخداد برای یک سطح با شدت مشخص، خطر را بیان میآسیبو 
(Sarris,2010: 395) .:فرایند تقسیم  :بندیپهنهریز  .ستا های مورد انتظار زمین در یک نقطهی تکانمطالعه خطر زلزله

فرآیند برآورد واکنش  بندی زلزله:ریز پهنهست و ا س محلیلرزه در مقیاتر بر اساسِ اثر زمینمنطقه به واحدهای کوچک
 ,Sitharamاصلی آن است ) یهای متنوع زمین در سطح، مشخصههایِ زیرینِ خاک به تکانِ زلزله است که تکانالیه

2008 :1.) 
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ضرورت رفع نیازهای امروزه  ارکان زندگی، های نوین در تمامیوریآبا توجه به تحول و کاربرد فن

وری آهای فنهای مدیریت بحران زلزله با پرداختن به شیوهموجود در گسترش مطالعات و جنبه

 (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی .(52 :1335 ،)صادقی تر از هر زمان دیگر استاطالعات ضروری

 ؛(Goswami, 2011:228) های مختلف استادهتحولی در امکان ارزیابی، کاربرد و تلفیق مجموعه د

بسیار کارآ و  دتوانبنابراین در اقدامات مورد نیاز برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله می

های هایش با هم و نیز با دادهاین تکنیک قادر است اطالعات مکانی را با تمام ویژگی .ثمر باشدمثمر

تخریب یک زلزله در دو  درصد شدتکه ش دهد و نیز با توجه به اینانسانی ترکیب، تحلیل و نمای

ویژگی ساختارهای منطقه )انرژی آزاد شده، فاصله تا کانون زلزله،  طبیعی های محیطویژگی: بخش

کیفیت مصالح مورد کاربرد مساکن های محیط انسانی )تراکم جمعیت، نوع و و ویژگی ...(و شناسیزمین

را بهترین ابزار در رسیدن   GIS، پژوهش حاضر تکنیک(32 :1334 ،یزدیست )پاپلی..( قابل بررسی ا.و

 نماید.پذیری مساکن روستایی( تشخیص، استفاده و پیشنهاد میبندی خطر آسیباولویت) به مقصود

های این دو ویژگی در کنار مقاوم نبودن خانه ،خیز استایران کشوری روستایی و زلزلهاز آن جا که 

 ،خاک. مـباشی رودبار و اتـقاین، بمطبس، نظیر جایعی بار شاهد فیی باعث شده هر چند سال یکروستا

پرکننده، مالت و  عنوان مصالح باربر،هترین مصالح ساختمانی در روستاهای ایران است که از آن برایج

ها آن د اولیه و تهیهبه دلیل سهولت دسترسی به موا ماالیاشود. بناهای خشتی از قدیماندود استفاده می

های سوم تپه شناسان روی طبقههای باستانکاوش .مردم روستا داشته است میانمحبوبیت زیادی در 

تر در مناطق وجود خشت بیش ازست. این مدعا سه هزار سال قبل از میالدقدمت شاهد  ،سیلک کاشان

 .(133 و 132 :1335)لطیفی،  شودگرمسیری و کویری استفاده می

طی  نسبیی و شکاف ترک حتماً  به این صورت است که های خشتیای ساختمانفتار لرزهر

وجود آمده در دیوارها از ظرفیت کشش مصالح ه های بتنش چرا که ؛شودف ایجاد مییفهای خزلزله

 و ستهاآن ترین عامل فروپاشیمهم ،هاکند. ضخامت زیاد سقف در این ساختمانخشتی تجاوز می

 . (324 :1335 ،)طارق داردی بستگی به فاصله از گسل سطح خراب

-، سنگ و خشت بهصالح: بلوک سیمانیمبا ) در نواحی روستایی آجری هایساختمان ،عالوه بر این

 دیوار است ،هااین ساختمان عنصر اصلی باربر دروجود دارد که  ، ماسه آهک(مراه مالت ماسه سیمانه

ال مناسب ـنبود اتص زـنی هاآنی ـنقطه ضعف اصل .ودـشل میـمنتقها به پی بار سقف از طریق آن و

از مقاومت نسبتاً خوبی برخوردارند  ،ها در برابر بار قائمدهنده است. این ساختمانشکیلتبین اجزای 

)که بار افقی برای  هنگام وقوع زلزله یرفتار مناسب توانداین است که نمی هاولی مشکل اصلی آن

این در نتیجه  ؛هاستو یا مواردی چون نشست ناهمگون در شالوده آنداشته باشد  ساختمان است(

ها در با توجه به عملکرد این ساختمان. ای مناسب ندارندرفتار لرزه ،پذیر نبودنمصالح به دلیل شکل
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تا  52های متوسط تا شدید حدود نتیجه گرفت که در زلزله چنین توان اینهای اخیر ایران میزلزله

 .(143 -142 :1335 ،)تسنیمی این بناها فرو خواهند ریخت درصد 122

بلکه در عین حال  نیستواسطه مصالح هایمنی ساختمان در برابر زلزله تنها بکه باید توجه داشت 

کننده در افزایش مقاومت به از دیگر عوامل تعیین ،م بار در بنا و روش ساختیتقس ینوع سازه و نحوه

 ،کشورهای بالخیزی مانند ژاپن و آمریکا یتجربهدر عین حال  .(222 :1335 ،الحی)ف آیدحساب می

تواند به کارگیری استانداردهای باالی ایمنی میهبا ب ز نیزبیانگر این است که انسان در سرزمین بالخی

 آمادگی در. (131 :1335 ،)همایونی همه جانبه را محقق سازد یرفاه دست یابد و توسعه و سالمت

گاه و جغرافیای طبیعی آن و نیز مشخصات برابر حوادث تا حد زیادی تابع مکان قرارگیری سکونت

 .(232 :1335بهتاش، ) کالبدی مساکن است

 .ها قرار داردپذیرترین کاربریترین و آسیبحساس یدر زمره ،برداریدلیل تداوم بهرههمسکن ب

موقع هریزی صحیح و ببرنامهباید  ،بر خطرات طبیعیپذیری در برابرای مقابله با آسیب بدین ترتیب

های واقعی و متناسب با ریزی زمانی مفید خواهد بود که بر اساس دادهبدیهی است برنامه .صورت پذیرد

ها در های روستایی و عملکرد آن. بررسی ساختمان(11: 1334 ،یزدی)پاپلی نیاز مردم دیده شده باشد

رعایت نشده است. در ها ای در آننامهدهد که اصوالً ضوابط فنی و آیینیهای گذشته نشان مزلزله

ترین اتصاالت، همه و ییاستاندارد و اجرای نادرست از پی تا جزضعیف و غیر نتیجه استفاده از مالت

 :1332)معماری، پذیر کرده استهای روستایی را بسیار آسیبهمه دست به دست هم داده و ساختمان

ترین خسارات جانی های قدیمی شهری شاهدِ بیشامر موجب شده نواحی روستایی و بافتهمین  .(1

 د. وقوع پیوسته باشه های بناشی از زلزله

 

 هابحث و یافته

این عوارض که دهد نشان می مورد مطالعه یمنطقه در هاگسل پراکنش جغرافیایی چگونگی بررسی

است اما در مرکز و شمال آن به نسبت تراکم  رده شدهگست جای این محدودهجایدر ساختی زمین

گسل  22ها در این محدوده، نمودار رزدیاگرام جهت کشیدگی گسل نظراز  .توان یافتتری را میبیش

 -شرق شرق و در مواردی شمالجنوب-غربشمال ،هادهد که غالب روند گسلنشان میمورد بررسی 

 (.3 شکل) ستاغربی جنوب

های بسیار مشهورِ ایران گسلو زیرکوه( نیز قاینات هایشهرستان) مورد مطالعه یقهمنط پیرامون

گرد، از غرب گسل جانب شرق گسل هریرود، از شمال گسل درونه از نوع چپکه از کشیده شده است 

 توان نام بردرا می بندتر و از جنوب گسل نایاما با فاصله بیش ،گردپشت بادام از نوعِ راست

 (.22: 1333زاده، ش)دروی
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 و یـخوانهم درازمدت آن ایـالگوه با زیادیی اندازه تا جدید ایلرزهزمین ین که رویدادبا توجه به ا

د آن است که در ـیؤلرزه نیز مزمینالگوی  ه و ارزیابی، مطالع(131 :1335 همایونی،)دارد  پوشانیهم

 هشتتا  سههایی بین شاهد لرزش ،دتبه لحاظ شسال گذشته  122 در زیرکوه-قاینات یمنطقه

زلزله، باالترین  فراوانیترین بیش عالوه بر مشاهده آن، شمالی یمحدودهدر ایم و ریشتر بوده

 ها به لحاظ شدت نیز رخ داده است.لرزهزمین

 

 
 

 
 منطقه مورد مطالعه هايرزدیاگرام گسل .9شکل 
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( 1 )جدولید این است ؤم ،گذاری شده )پایلوت(رههای شمادر گسلای حداکثر شتاب زلزله مطالعه

توان گفت ریشتر متغیر است که می 212/3و  523/1ای میان به طور متوسط این رقم در دامنه که

 قه رخ داده است.هایی با مقیاس نسبتاً بزرگ در منطزلزله

 
 محدوده مورد مطالعهدر هاي شماره گذاري شده زایی گسلتوان لرزه .1 جدول

 1231پرس 1212هاسنتر 12333سلومنز میانگین
-م

 1231نوروزی

طول 

 )کیلومتر(
 نام طول )متر(

523/1 231/1 355/1 321/1 122/1 242/12 21/12242 1 

523/1 232/1 351/1 321/1 122/1 242/12 55/12241 2 

515/1 232/1 311/1 322/1 113/1 414/12 51/12413 3 

512/1 233/1 331/1 322/1 122/1 424/12 51/12423 4 

533/1 321/1 325/1 312/1 131/1 331/12 12/12335 5 

553/1 322/1 221/1 333/1 153/1 323/11 11323 1 

513/1 322/1 234/1 341/1 112/1 551/11 13/11552 3 

523/1 353/1 211/1 312/1 133/1 131/12 41/12131 3 

112/1 331/1 222/3 323/1 221/1 322/12 1/12332 2 

121/1 332/1 222/3 325/1 223/1 332/12 3/12322 12 

133/1 321/1 224/3 212/1 221/1 255/13 24/13255 11 

111/1 413/1 254/3 231/1 242/1 333/13 31/13333 12 

333/1 533/1 215/3 245/3 342/1 325/13 52/13324 13 

312/1 512/1 245/3 211/3 312/1 113/13 33/13113 14 

343/1 525/1 223/3 122/3 421/1 231/22 23/22231 15 

334/1 132/1 342/3 133/3 432/1 543/21 41/21543 11 

331/1 132/1 342/3 135/3 434/1 113/21 33/21111 13 

253/1 322/1 434/3 222/3 425/1 323/24 55/24321 13 

253/1 322/1 434/3 222/3 425/1 212/24 15/24212 12 

212/3 352/1 525/3 252/3 542/1 331/23 23331 22 

 1332مأخذ: خطیب، 

 

ساله  112ابتدا آمار ، بینی(جهت انجام مطالعات پیش) خیزی منطقهاستخراج فرمول لزره برای

جدول فراوانی تجمعی  ،(Ms)تبدیل به  سازی معیارهاپس از یکسان وهای قبلی منطقه استخراج زلزله

 (طول دورههایی با مقیاس مشخص در وقوع زلزله برآورد) فرمول Yدار مق و سپس شد ایجادها آن
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ریشتر و سه بار  سهتر از های بیشلرزهبار زمین 121 ،این اساس در طول این دوره بر .دست آمدهب

 .(2 )جدول وقوع پیوسته استریشتر در محدوده به هفتتر از های بیشزمین لرزه
 

 محدوده مورد مطالعهدر هاي گذشته ین لرزهنتایج برآورد آمار زم .2 جدول

 Y فراوانی تجمعی شدت

3 3 4331/2 

5/1 3 3452/2 

1 12 1 

5/5 13 2241/1 

5 21 3222/1 

5/4 23 4313/1 

4 43 1322/1 

5/3 33 3133/1 

3 121 2343/2 

 1322 ،قیتحق محاسبات: منبع

 

مورد  منطقهخیزی ک سال، فرمول لرزهبازگشت زلزله با شدت مختلف در یبرآورد احتمال  برای

 1:دست آمدپس از انجام محاسبات آماری و اصالحات صورت گرفته به شرح زیر بهمطالعه 

21/2+x331322/2 -Y= 

 :شده زیر محاسبه طاز راببا استفاده نیز  (Ms) تلفهای مخهایی با شدتهلگشت زلزازاحتمال ب
R=10^ (b-(a*MS)) 

R: احتمال بازگشت 
b: یبضرy  خیزی فرمول لرزه 

a: ضریبX  خیزیفرمول لرزه 

Ms: شدت مورد نظر زلزله 
 

نشان داد  «(Rدر یک سال ) های مختلفهایی با شدتگشت زلزلهازاحتمال ب»فرمول  محاسبه

دفعه  1231/11 ،سال یک ریشتر در سههایی با مقیاس زلزلهطور مثال احتمال وقوع به که( 3 )جدول

 محدوده مورد مطالعهریشتر در  ششهای با بزرگی ین هر ساله احتمال وقوع زلزلهچن. همبوده است

                                                             
نحوه به دست به علت محدودیت در تعداد صفحات مقاله و مشکل حجم، از ذکر مراحل جز به جز محاسبه فرمول و  -1

 آمدن آن صرف نظر شده است.
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به هنگام برخورد با این خطر ای اقدام نمایند که متولیان امر به گونهطلبد که از این رو می وجود دارد.

 کنندهیپیشگیرضرورت انجام اقدامات  نرا داشته باشند و در واقع مبیای الزم توان مقابله ،احتمالی

 .استفوری 

 
 محدوده مورد مطالعهدر هاي مختلف دوره بازگشت زلزله با شدت -9جدول 

 دوره بازگشت )سال( فراوانی تکرار در سال )ریشتر( شدت

2 1135/2 4335/3 

5/3 3113/2 3531/5 

3 2544/2 2322/3 

5/3 2333/2 1323/2 

3 5412/2 3321/1 

5/1 3223/2 2424/1 

1 1323/1 2335/2 

5/5 3132/1 5312/2 

5 5231/2 3232/2 

5/4 1333/3 2312/2 

4 4242/5 1352/2 

5/3 2124/3 1212/2 

3 1231/11 2311/2 

 1322، قیتحق محاسبات: منبع
 

 بنديریزپهنه هاي پایهنقشه

 گسلی شدت شکستگیهموضعیت الف(
ترین شتاب در مثلث بیشکه  نشان دادمورد مطالعه  یمنطقهلرزه در شدت وقوع زمینبررسی 

مقیاس راهنمای  .پیونددمیوقوع ه ب (شکل)رنگ سفید در وسط  زهان، اسفدن و آبادشهرهای حاجی

 .استیا همان واحد مرکالی  (g) شکل
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 هاي قاینات و زیركوهشدت شکستگی شهرستاننقشه هم .4شکل 

 

 مینزجایی افقی شتاب و جابههم وضعیتب( 
آن است که  یهاو لرزشتحلیل تکتونیکی زمین در های اساسی لفهؤکی دیگر از مشتاب ینقشه هم

جایی افقی زمین هنگام همیزان جاباین نقشه،  ی. برای تهیهشده استکید أت بر آندر این تحقیق نیز 
آید، دست میبه)در بخش روش تحقیق اشاره شد(  Amaxکه از رابطه ( gوقوع زلزله بر حسب مرکالی )

ترین میزان بیش کهنشان داد  و زیرکوه قاینات هایشتاب شهرستاننقشه هم شود. تهیهاده میاستف
ه است. از این رو رخ داد (نقاط تیره در تصویرچهار نقطه ) ،جایی افقی زمین در اثر نیروی ثقلجابه

 غرب شمال(، آبادمشتمل بر سه شهر زهان، اسفدن و حاجیمیانه ) رود که محدودهاحتمال می
جایی را در آینده تجربه ترین جابهبیش( بلوکشهر نیم)غرب و جنوب و جنوب (دشت بیاض -خضری)

.کند

 

 
 هاي قاینات و زیركوهشتاب شهرستاننقشه هم .5شکل 
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 پذیري روستاهاآسیببندي خطر ( پهنهج
های روستایی گاهشتاب و پراکنش سکونتشدت، همهم سه نقشه 1قرار دادنروی هم  ترکیب و از

داد رخپذیری از آسیبنقاط روستایی بر حسب میزان بندی سطح ، نقشهمورد مطالعه یمحدودهدر 

خطرناک، پر خطر  های موجود در این نقشه بر اساس نسبت خطر در سه طبقهپهنه. دست آمدله بهزلز

، زیرکوه -قاینات منطقه پذیری از زلزله دربندی آسیبپهنه طبق نقشه تقسیم شد. بسیار پر خطر و

طور نیز به منطقهخطر عمدتاً در جنوب، غرب و شمال غربی است و تراکم روستاهای نقاط بسیار پر

 باشد.گسترده در جنوب و غرب آن می

 

 
هاي قاینات و زیركوهپذیري در روستاهاي شهرستانبندي آسیبنقشه پهنه .6شکل   

 

از  که (4)جدول نشان داد پذیری حسب میزان آسیببر منطقهروستاهای مجموع وضعیت  یمطالعه

روستا  242سوم،  یخطرناک با اولویت بحران یر طبقهدرصد( د 2/24گاه )سکونت 32 ،کل روستاها

بسیار  یدرصد( در محدوده 2/3روستا ) 21پرخطر با اولویت بحرانی دوم و  در طبقهدرصد(  3/13)

روستاهای  یعمده هرچندز فوری به بهسازی دارد. از سوی دیگر، نیا و بوده درجه اول بحرانپرخطر با 

سازی ترین فراوانی روستاهای بهبیش، اندشتهپر خطر قرار دا درصد( در محدوده 3/34) سازی شدهبه

 یمنطقهترتیب و اولویت تمامی روستاهای )است درصد  3/34پرخطر با  یبوط به طبقهنشده نیز مر

 .(در جدول پیوست مشخص شده استسازی به سب نیاز بهحبر زیرکوه –قاینات 

                                                             
1- Overlay 
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 هاي خطر زلزلهدر پهنه زیركوه -منطقه قاینات فراوانی روستاهاي  -4جدول 

 نام پهنه
 روستای بهسازی نشده روستای بهسازی شده کل روستاها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 1/22 42 32 42 2/24 32 خطرناک

 3/34 145 5/52 23 3/13 242 پر خطر

 1/4 2 4/12 13 2/3 21 بسیار پر خطر

 122 124 122 113 122 353 جمع کل

 1322منبع: محاسبات تحقیق، 

 
 بهسازي شدهد( پراكنش روستاهاي 

نشان  هـمنطقه مورد مطالعدر  بهسازی شدهکننده تسهیالت وام مسکن و بررسی روستاهای دریافت

قرار  این منطقهشکل نوار باریک در میانه ای بافیایی عمدتاً در محدودهکنش جغراراپبه لحاظ دهد که می

دسترسی بیشتر سبب  رسد سهولت تردد روستائیان به نقاط شهری و بالعکسدارد. بر این اساس به نظر می

بوده است چرا که جهت اقدام به نوسازی و بهسازی الت بانکی سهیاین بخش از جامعه روستایی به ت

 است.یرهای مواصالتی در این محدوده از مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردارمس
 

 
 هاي قاینات و زیركوهسازي شده در شهرستانروستاهاي بهنقشه  .7شکل 

 

 گیري نتیجه
و است  از جمعیت کشور و نواحی را در خود جای داده چشمگیریهای روستایی بخش سکونتگاه

د، بروز زلزله و کنحیات و پایداری این فضاها را تهدید می که هر چند گاه یکی از عمده مسائلی
مساکن در فضاهای های رایج ساختی یکی از ویژگی. استهای ناشی از آن بر ساخت روستاها آسیب
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 در نداشتن ها که کارکردی چندگانه نیز دارند، مقاومتاین سکونتگاهبه عنوان عناصر فیزیکی  روستایی
بروز زلزله تبعات انسانی و مالی متعددی را بر جامعه و نظام مدیریتی  مکه به هنگا استزله برابر زل

 سازد.کشور مرتب می
از جمله مناطقی است که  ،استان خراسان جنوبی در شرق کشور و زیرکوه قاینات هایشهرستان

 و مالی شدید بوده است های سهمگین و تلفات انسانی وشاهد وقوع زلزلهتقریباً هر چند سال یک دفعه 
برشمرده شده است. در این تحقیق عامل اصلی این رخداد در فضاهای روستایی، ضعف ابنیه و مساکن 

حسب بر خیز در کشور(زیرکوه )به عنوان یکی از کمربندهای لرزه –منطقه قاینات بندی با پهنه تالش شد
 سازی تعیین گردد.انجام به برایهای آن و وضعیت بناهای روستایی، اولویت روستاخیزی میزان زلزله

بسیار  یدر پهنه ،خیزیلرزه از نظرمورد مطالعه محدوده  یعمدهبخش مطالعات حاکی است که 
ترین تراکم بیشاما  است.جنوب، غرب و شمال غربی آن  گیرد که شامل نواحیمیپرخطر جای 

تر بیش هرچند قرار دارد وحرانی( خطر )محدوده دارای اولویت دوم بپر یهدر طبقگاهی سکونت
ترین فراوانی روستاهای نیازمند باز هم بیش ،بهسازی روستاها در این محدوده صورت گرفته است

 منطقهکه در بخشی از  شدههای مواصالتی نیز سبب دسترسی بهتر به راه بهسازی در آن وجود دارد.
توزیع  این ،صورت نواری باریککه به کنند استفادهتر سازی مساکن بیشاز تسهیالت به، روستاییان

 د.کرتوان مشاهده می منطقه در نقشهرا سازی کننده به بهکننده و اقدامروستاهای دریافت
سازان منطقه بر گرفته از تحقیق به جامعه برنامه پیشنهاداتی ،تعدیل هر چه بهتر این شرایط برای

 گردد:عرضه می
 وم جمعیت و نیروی کار کشور در نواحی روستایی، به امر مدیریتبا توجه به حضور بیش از یک س -
های کارگروه منظور استقرارآید. بدین عملهای روستایی توجه ویژه بهگاهسکونت یطی درحهای مرانحب

شناسایی،  برایهای هر شهرستان در فرمانداری تکتونیکی، هیدرولوژیکی، جغرافیایی() تخصصی
 .آیدنظر مییطی ضروری بهحهای میریت بحرانبندی، تخمین و مدطبقه

گران را به انجام کارهای پژوهشی از این دست تشویق و ترغیب کنند های مسئول، پژوهشسازمان -
فرآیند انجام پژوهش مطلع شوند  یبارهها درو در صورت نیاز در جلسات کارشناسی از نقطه نظرات آن

 به اجرا در آورند. ها راهای آنتوصیه ،دیدحو در صورت صال
خدماتی خویش را فراتر از  هایفعالیت انواع ،هایی مانند بنیاد مسکن انقالب اسالمیسازمان -

معطوف و  سیکارشنا شهرستان و با انجام مطالعات دقیق یروستاهای پیرامونِ شهر، به سرتاسر عرصه
 تعمیم دهند.

سازی مساکن روستایی های مسئول امر بهالوقوع بودن رخداد زلزله، به سازمانبا توجه به قریب -
( 5پیوست )جدول جدول  در بندی ارائه شدهاولویت که دشوتوصیه می و زیرکوه قاینات هایشهرستان
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سازی مساکن قرار داده، به مرحله اجرا درآورند تا بدین شیوه شاهد را در اسرع وقت، رئوس برنامه به
 باشیم. هانسوس وضعیت مساکن روستایی شهرستاحبهبود م

کار رفته با محیط، ه ب ح، مطابقت مصالحیحیابی صاول مکان در درجه ،سازی روستاهادر امر به -
 سپس استحکام و در نهایت زیبایی مد نظر قرار گیرد.
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 پیوست
 بهسازي مساكن بر حسب منطقه مورد مطالعههاي روستایی اولویت سکونتگاه . 5جدول 

هاي اولویت

 سازيبه
 رده

تعداد 

 روستا
 (ترتیب اهمیت)به نام روستا

 لاوّ

 افین ، بادامک )شهرک هاشمیه(، 2 1

2 2 
آباد )از دهستانِ نیمبلوک(، آباد، گرنگک، عباسمیرزا، خطیبی، ولیاردکول، جان

 )دو مورد آخر فاقد جمعیت( آباد، گرنک/گرنگشوررود، محسن محمدآباد

3 15 

سعید، )از دهستانِ زیرکوه(، کالته آبادسری، تجن، خوگ، کرچ، حسینکالته بازار،

ر رضا )چهاآباد، اسفرق، چاهخیز، ابراهیمآباد، آبتجن، معینجملی، خونیکتاجکوه، چاه
 مورد آخر فاقد جمعیت(

 دوم

1 31 

بیهود، تیغاب، روم، کره، چلونک، فلک، قرایی، سفتوک، خنج، مانی، تکاب بند،گزنوک، 

گوراب جدید، سورند، شندان، دزگ باال، بنزگ، حسین آباد، کنارنگ، مناوند، پیچگان، 

علی، نو، چشمهاهکمیل، چافین، چاهکازکان، امیرآباد، کالته ناصر، گزومون، احمدآباد، چاه

)ده مورد آخر فاقد  آباد، گلبیزآباد، قدرتآباد، سمزرحیم پسکوه(، داشگران،) آبادحاجی
 جمعیت(

2 25 

اندریک، وارزگ/ورزک،  زیرکوه(،)ازدهستان پسکوه، کبودان،محمدآبادرغند، نوغاب

 ج/ه(، خرمن)از دهستان سد آبادآباد، پایهان، عباسک، بسکـچاه دآبادـک، محمـگزنش

دهستان  )از آبادباز، حسنج، گرگنج، درهـ، کارشک، مهنکامخانچاه عمیق/آباد، چاهفضل
رحمانی، ورزق، علی، بزبیشه، مهرک، بیدخت، مرتضیشیخ کالتهزیرکوه(، نزومند، شهرک

آباد، همایون، کلی، حسنپایین، چاه آباددهستان سده(، حسین )از آبادآباد، حسنهمت

)از دهستان  آبادآباد، جبار، علیآباد، فیضمیزان، برسنان، کرتآباد، کوهمنج، جیمگ

سفلی، سورگ، کرشک، آباد، دارجزنگی، حاتمعلیا، سرساران، علیزیرکوه(، بشیران، دارج
میر، گردتیغ، دوچاهی، اچونی، سیستانک، قیصار، آباد، دهصادقی، ثقوری، جنتبرلت

رک، ـباال، تجرگ/تجرحمانی، مکارمآباد، مصطفیدان، شوشک، بخشسده، یزتجنود، جلگه

سفید، زوک، رودخاران، گوشیک، دهنه، درهآباد، اوج باال، چاهر، جوزاندر، خوشـکشمیچاه

تک، پاسگاه چاهآباد، اسدآبادشوررود، اسفدن، برزآبادباال، پاسگاهدره خاکسترعلیا، حسین
، 1عباسپوری، چاهـرضایباال، چاههـدهنرود، چاهـ، تجوهـکردگرق، پیشکسیرجون، پاسگاه

نو)از دهستان مهیار(، مرغزاران، مال، کالتهشیخ، کالتهآبادخانم، سنجتک، کالتهحسین

مورد آخر فاقد جمعیت و آخرین روستا دارای دو خانوار است  12) مقری، وندپایین، وزق

 وام  به نام آن ثبت شده است( 13ولی 

3 111 

مدآبادعلم، کالته باال، تیغدر، دهشک جدید، بارنجگان، اسفادجدید، پهنایی، بیناباج، مح

آبادجدید، قمنجان، بزن منج، زول، قومنجان/جدید، استندجدید، گریموسویه، فندخت

سیندر، مزدآباد، خشکان، جدید، شیرخند، چاهک، گزخت، شهرک آبادبر، بهمنپیش

آباد، پایین، ملکی، فخرآباد، مهواج، خرمگاب، خونیکآباد، رزدنبل، تیآهنگران، علی
خان، آباد، جعفرآباد، رومشتیک، کالتهآبادعلیا، میرآباد، بقال، عباسخنجوک/سونو/، علی
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هاي اولویت

 سازيبه
 رده

تعداد 

 روستا
 (ترتیب اهمیت)به نام روستا

مهان، نصیر، آبآباد، کالتهآبادسفلی، فتحمهرک، چدان، علیآباد، گرماب، کالتهامین

-پایین، نارگندل، چاه آبادتبالن، دوستزهان، چناران، روشک، شونگان، فرخی، باغستان

)از دهستان زیرکوه(، رجنگ، زیرنج، جینان،  نودالکان، کالتهجدید، کالتهآباد، سیجاسالم

-روز، تیزکوه، چاهدختر، تندیل، منوری، نیمکاذب، زردان، شند، قلعهخنکوک، مهیار، چاه

سفلی، دعوت، ادچدان، کریزانآبآباد، علیفیض توکل، نیار، اسفیان، چاهچاه ضیایی/

لنگ، قهستان، شمس طیور باال، مزارنو، اقامیر، پرورشرحمانی، خونیکآباد، علیعباس

-کوریکان/کوریکان، چاهآبادقدیم، پاسگاهابیزقدیم، اسفاد، اکبرآباد، ایستگاه مخابراتی، بزن

-قاین، علی عتیصن اسالمیه، شهرک خلنج، حیدرآباد، خونیک، رودخانه، سینیدر، شایک/

مرکز(، کمادو،  -)هر سه از دهستان قاینات نونو، کالتهنو، کالتهآباد، کالته پایین، کالته

مورد آخر  24) شرکت زراعی، هزارمیش آموزش/ مرکز گردکرق، گرماب، لونک، مرغداری

 اند(فاقد سکنه

 سوم

1 12 

ب، بمرود، پردان، نیگ، آبادنوغاجدید، ، افریز، حاجی اسفشاد، خشک، شاهرخت، ابیز
آباد، علیا، سراب، حسین آبادبید، شیرمرغ، حسنپایاب، چشمهسردوان، برکوک، اویج، چاه

آباد، خرواج، نوده، محمدی، شاج، اسماعیلاکبریه، فیروزآباد، بیدمشک، برج خان/کالته

قاینی، هداد، کالتالهگدار، شاهیک، ابوالخیری، نخرود، چاهپایانجول، چاده، خونیک

 عبدالرحمن/آباد، کالتهبزن پایین،قاین،محب برق نیروگاه آباد،خسروی، سرمستی، عشق
مارزنگی، بالل، پاسگاهسمند، پادگانقصاب، مرغداری عبدالرحمن، مشارک، ورنجان، کالته

، نبی، مدخو، مهموییعلی، کالتهکربالییزیرو، کالته لبگه، سرخو/غالمی، چاهشط، چاهچاه

 اند(مورد آخر فاقد سکنه 15باال )مددی، محبقاینی، گاوداریآباد، مغانداری، چاهیوسف

2 24 

مزار، سارجین، آباد، کالتهمهدی آباد/احمد، ابراهیمساجی، فخران، جانشیرک سرجه/شیرک
، یوسفآباد، جعفرآباد، چاهآبادحقداد، معصومزرد/ حاجیمرغ، بنمرود، مقیالن، چاهبای

- مرزی سرکش، ایستگاه آبادحاجی کریم،خونیک، کالتهکبوده، اکبرآباد، بنگرازان، کالته

 اند(مورد آخر فاقد سکنه 5) آبادآباد، پرویز، طاهر53میل پاسگاه ،51میل حاتم، پاسگاهچاه

3 5 
-گله رزیم یزدان، پاسگاه انتظامی نیروی پطرگان، پاسگاه شرق پطرگان، پاسگاهپاسگاه

 مورد فاقد سکنه( 5)هر  54حوض، پاسگاه میل

 های تحقیقمأخذ: یافته

 


