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 2وکیل حیدری ساربان

 
 

مطالعه موردی: ) زلزله مقابل بحران پذیری روستا در های عمرانی در کاهش آسیب ارزیابی نقش طرح

 (شهرستان ورزقان
 

 11/7/1931 تاریخ پذیرش:  10/02/1931 تاریخ دریافت:

  

 چکیده

دوام و  های کم های فرسوده و سازه دارا بودن بافت ،ابنیه روستاهای کشور به لحاظ برخورداری از کیفیت پایین

های هادی روستایی که جزیی از  لرزه دارند. طرح  تری را در مخاطره طبیعی زمین پذیری بیش ناپایدار، آسیب

های آتی طراحی،  منظور هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی روستا برای سال  باشد؛ به های عمرانی می طرح

های  سازی خانه توانند با مقاوم فضایی روستاها می-ها با رویکرد توسعه کالبدی طرحشوند. این  طالعه و اجرا میم

پذیری  ها در کاهش آسیب ها بکاهد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقش این طرح تر آن پذیری بیش روستایی از آسیب

مطالعه،  باشد دلیل انتخاب محدوده مورد ستان ورزقان میباشد که مطالعه موردی آن شهر زلزله میبرابر روستاها در 

است. روش تحقیق  1931در سال  روستا در این منطقه 100 تخریبنفر کشته و  903تلفات جانی نزدیک به 

 SPSSو اده از سیستم اطالعات جغرافیایی شده با استف  آوری های جمع باشد. داده تحلیلی می-صورت توصیفی به

روستاییان آسیب دیده ناشی از بحران زلزله جامعه آماری این تحقیق را تشکیل گفتنی است  .گرفت مورد تحلیل قرار

نمونه  عنوان  بهنفر  911 جامعه آماری 9733 از%، 31از جدول مورگان و با سطح اطمینان  با استفاده که ؛دهد می

                                                           
 vheidari56@gmail.commail: -E                               استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی. -1

 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی. -2

   

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

 پژوهشی فضای جغرافیایی-ی علمی فصلنامه

54 ی دهم، شمارهشانزسال   

305-344 ، صفحات9315 تابستان  

http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=vheidari56@gmail.com
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با کسب  شنامهپرسروایی صوری باشد  محقق ساخته می شنامهابزار تحقیق پرس. انتخاب شدند آماری پژوهش حاضر

دست آمد. آزمون  هو کارشناسان اجرایی مربوطه بمحقق اردبیلی و دانشگاه تبریز نظران در دانشگاه  نظرات صاحب

 های بخش برای( αو ضرایب آلفای کرونباخ ) آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت دست بهمقدماتی برای 

ترین  ی کالبدی بیش ها حاکی از آن است که مؤلفه نتایج یافته .دست آمد هب 31/0 الی 72/0بین  امهشنپرسمختلف 

و تحلیل تطبیقی اثرات زلزله در روستاهای دارا و فاقد طرح است پذیری روستاهای نمونه داشته  نقش را در آسیب

های هادی وجود  و طرحپذیری روستاها  گر آن است که یک ارتباط معناداری بین میزان آسیب هادی روستایی بیان

وسازهای  ویژه در روستاهایی که ساخت  های وارده در روستاهای دارای طرح هادی و به دارد. در واقع، میزان آسیب

 یافته است. دود بسیار زیادی کاهشساختمانی احداث گردیده بودند تا ح جدید با استفاده از پروانه

 

 .ورزقانشهرستان  ،ی عمرانیها طرح، ییتاروستوسعه ی، ریپذ بیآسزلزله،  :ها واژهکلید 

 

 مقدمه

های جدی جانی و  بینی آن غیرممکن هست و باعث آسیب ترین بالیای طبیعی است که پیش زلزله یکی از مخرب

تواند در  ای طبیعی است که بر اساس میزان بزرگی خود می شود و زلزله سانحه خیز می اوانی در مناطق زلزلهمالی فر

ترین بالیای طبیعی است، زیرا  ترین و مهلک جایعی عظیم بیافریند و شاید بتوان گفت زلزله ترسناکمدت کوتاهی ف

دوام و فرسوده  که از بناهای کم   و روستاها به جهت اینو زمانی برای گریز از آن وجود ندارد  شود میناگهان آغاز 

شوک، دچار صدمات  ترین کوچک باندارند  اند و آمادگی الزم برای رویارویی با این بحران را تشکیل یافته

 .شوند ناپذیری می جبران

ایران را دومین کشور « کاهش ریسک، چالش توسعه»برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان  2019طبق گزارش سال 

جه ( و در این میان روستاها با تو9: 1931ناشی از زلزله معرفی نموده است )سرتیپی پور،  ریوم مرگ لحاظ ازجهان 

و ( 1930محمدخانی و سلمانیان، ) باشند یممناطق کشور  نیرتریپذ بیآسی ساختاری از ها سازهبه نوع مصالح و 

ریشتری که در  3/1زلزله مثال زد؛  توان یم. موارد متعددی را شوند یمترین تلفات جانی و مالی را متحمل  بیش

غفوری و شدند ) خانمان یبهزار نفر  21ریب و بیش از روستا تخ 120در استان قزوین اتفاق افتاد و  2002ژانویه 

 1903لرزه سال  ورزقان طی قرن اخیر، همراه با زمین-، اهر1931مرداد سال  21لرزه   زمین(. یا 1: 1930آشتیانی، 

غربی کشور بوده های شمال لرزه در استان ترین زمین استان اردبیل، در زمره مخرب 1971سال  لرزه سلماس و زمین
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واحد مسکونی دچار آسیب شده که از این  313هزار و  13) روستا 100نزدیک به ریشتر،  2/3که به بزرگی ست ا

. (11: 1931، حجازی) کشته شدند نفر 903شده است( تخریب و  کامل تخریب  طور بهواحد  923هزار و  1تعداد 

ی شهری و روستایی زیر برنامههداف اصلی ی انسانی در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اها سکونتگاهموضوع ایمنی 

در مقابل  ها آنی ریپذ بیآسی زیستی و شناخت میزان ها سکونتگاهی ریپذ بیآساست و پژوهش در خصوص 

هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی، طرح ضروری است. ری بسیار گیشمخاطرات طبیعی و امر پی

ی و آبادانی در روستاها، با آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی و راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگ

و فراگیر ملی برای  افتهی   سازماننخستین تالش  عنوان  به ها طرح(. این 221: 1933)شهبازی،  هستاجتماعی آن 

بیش از  روستا تهیه و در 21333برای بیش از  1933تا پایان سال  1933ساماندهی کالبدی روستاهای کشور، از سال 

 رویکردی گرفتن پیش در با روستایی، هادی (. طرح211: 1933ی یزدی، پاپلاست ) درآمدهروستا به اجرا  3312

 ی توسعه آن، تبع به و روستاها کالبد ساختن دگرگون پی در روستاها ی توسعه در کالبدی تحوالت محوریت بر مبتنی

از  متأثرکالبد فیزیکی روستاها که طی یک حرکت کند و بطئی  که چرا. (1937:12مظفر و همکاران، )بودند  روستایی

در چند دهه اخیر، بدون  ها نظامعدم تحرک این  لیبه دلاست.  گرفته  شکل ها آنی اجتماعی و اقتصادی ها نظام

غرب و شهرستان ورزقان در جنوب (.233: 1977است )نظری،  مانده یباقپیدایش تغییرات اساسی به همان صورت 

پذیری است که به دلیل قرارگیری در محل  شرقی ازجمله نواحی آسیبشرق استان آذربایجانناحیه شمالغرب 

ای که  (. در زلزله71: 1933شود )فریدی،  خیز کشور محسوب می های البرز و زاگرس جزء مناطق زلزله برخورد کوه

هی در مناطق روستایی این شهرستان به توج های جانی و مالی قابل  در این منطقه روی داد، آسیب 1931در سال 

ی مسکونی روستایی در برابر سوانح را فرسودگی شدید کالبدی، واحدهای ریپذ بیآسعلت این وقوع پیوست. 

زیربنایی مناسب، باال  ساتیتأسی ارتباطی، فقدان و کمبود ها راهعرض کم معابر روستا و عدم دسترسی مناسب به 

ی فنی استانداردهادوام، عدم رعایت اسلوب و  و مصالح کم  نامناسباز سازه  بودن فقر و محرومیت، استفاده

ی از در بعضاجرای طرح هادی  وجود باشمرد که  توان یمی بدون پروانه ساخت ها خانهو ساخت  وساز ساخت

 .دهد یمروستاهای این مناطق، باز میزان تخریب در صد باالیی را نشان 

در شهرستان  مقابل بحران زلزله پذیری روستا در های عمرانی در کاهش آسیب رحهدف این تحقیق، ارزیابی نقش ط

 نیتر مهمرا مورد بررسی و کنکاش قرار دهد:  سؤالورزقان است، به این خاطر این مطالعه به دنبال آن است که این 

کدام وقوع زلزله اخیر د فرآیندر  مطالعه موردتلفات و خسارات جانی و مالی در منطقه  شیافزا بر مؤثری ها مؤلفه

 موردیان در منطقه یی جانی و مالی روستاریپذ بیآسی هادی روستایی از میزان ها طرحآیا اجرای و  ؟باشد مولفه می

 کاسته است؟ مطالعه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 9315 تابستان ،54ی  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره-ی علمی فصلنامه                                                        303 

 مبانی نظری

ی و بهسازی ده سازمان منظور  بهی منسجم، اندیشیده و منظمی است که ها تیفعالی کالبدی شامل تمام زیر طرح

ی مختلف اقتصادی، ها تیفعالی کالبدی به ساماندهی مطلوب زیر طرح بیترت  نیا  به. ردیپذ یمیط کالبدی انجام مح

ی مختلف ها تیفعالکه حاصل آن تخصیص بهینه فضا به  پردازد یماجتماعی و فرهنگی ضروری برای توسعه در فضا 

ت مطلوب و تنظیم و بهسازی محیط فیزیکی ی کالبدی هدایت کالبد محیط انسانی در جهزیر طرحاست. هدف از 

 ی کالبدیزیر طرحمحورهای  نیتر مهم (.131: 1933ی کشور، ها یاریدهو  ها یشهردار)سازمان  زندگی انسان است

 باشد. و آثار باستانی و سوانح طبیعی می ستیز طیمحجمعیت و فضا، مدیریت فضا، حفاظت 

ی توسعه کالبدی مناطق زیر برنامهکه  دهد یمجهان نشان  توسعه  ر حالدو  افتهی توسعهتجربیات بسیاری از کشورهای 

ی زیر برنامهو پیوند ابعاد پایداری در  رسد یمبا رویکرد سرزمینی و در بستر توسعه پایدار به انجام  عمدتا روستایی 

ای توسعه پایدار محیط کالبدی بستر مناسبی بر که آنجا ازمهم است و  مسئلهتوسعه پایدار مناطق روستایی یک 

یی، گرا طیمحی کالبدی با در نظر گرفتن رویکردهای زیر برنامهدر  مند  نظام، اتخاذ یک رویکرد آورد یمفراهم 

 در نیز،  ؛ و(23: 1930( امری حیاتی است )پور طاهری و همکاران، 1 شکل)یی مطابق گرا جامعهیی و گرا حفاظت

ی روستایی در بستر ها سکونتگاهو سازندهای اصلی توسعه کالبدی  ها فهمؤلکه  رسد یمتوسعه کالبدی به نظر فرآیند 

شده است. بدین ترتیب  متأثراز عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی  میرمستقیغمستقیم و  طور  بهتوسعه پایدار 

-جتماعیکالبدی و ا-کالبدی، اقتصادی-ی روستایی در سه بعد محیطیها سکونتگاهمتناسب با ابعاد توسعه کالبدی 

 (.97: 1930)پور طاهری و همکاران،  اند شدهی ابی سازمان( 2کالبدی به شرح )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (93: 1931ی و همکاران،)پور طاهر یکالبدی زیر برنامهدر  مند نظام: رویکرد 1شکل 

 

گرایی  حفاظت  

 توسعه اقتصادی

 توسعه اجتماعی
 توسعه محیطی

 ظرفیت تحمل بازیافت منابع

 کاهش ضایعات

گرایی محیط  

افزایش ی رضایتمندی از نیازها

 خوداتکایی

 

منافع حداکثر گسترش 

 حداقل هزینهبازار 

گرایی امعهج  
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 (93: 1931همکاران،  پور طاهری و) اردیپای کالبدی مناطق روستایی با رویکرد توسعه ها شاخص :9 کلش

 

 روستاییو جوامع شهری یعی بر در سه دهه گذشته، شدت و تأثیر بالیای طبدهد  بررسی اسناد و مدارک نشان می

انسانی تحمیل کند و از  های سکونتگاهناپذیری را به  توانسته است صدمات جبرانبالیای طبیعی  و یافته است افزایش 

ها و کمبودهای جدی همراه است لذا باعث  ورهای جهان سوم مدیریت بالیای طبیعی با ضعفکشآن جایی که در 

پذیری  روستاها در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی آسیب (.13: 2001، 9بیلهام) شود تر شهروندان مینگرانی بیش

به همین دلیل . کند میحمیل کشور ت زیادی دارند و هر سال حوادث طبیعی خسارات بسیاری را بر روستاها و اقتصاد

 باشد. در روستاها می ویژه  بههای کشور  ترین اولویت مدیریت بحران از مهم

کلی بر اساس اصول  طور  بهمدیریت بحران در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است که 

کنترل است. مدیریت بحران مجموعه  ریزی، سازماندهی، تشکیالت رهبری و مدیریت کالسیک مدیریت شامل برنامه

: 1933ریزی جهت مقابله با سوانح، قبل و بعد از سانحه است )هاشمی،  مفاهیم نظری و تدابیر عملی در ابعاد برنامه

و نجات ترکیه، زلزله  های مدیریت بحران استان کرمان و انجمن جستجو طبق تعریف ارائه شده از نشستو  (11

 افتد میسازی سریع انرژی اتفاق  ت ناگهانی بخشی از پوسته زمین که در اثر آزادعبارتست از لرزش یا حرک

مقابله با زلزله با توجه به تأثیرات دهد  بررسی متون مدیریت بحران نشان می، مچنینه (.213: 2001، 1بریتون)

که زلزله برای   طوری  . بهاند توسعه مطرحفرآیند عنوان چالشی در   نهند. به مستقیم و غیرمستقیمی که بر جامعه می

با تخریب منابع  افزون بر این، زلزله ؛ و(3: 2003، 1لوپز) استبردارنده تأثیرات ناگوارتری  مردم و منطقه فقیر در

 وارد ها آنهای جدی از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و کالبدی و زیرساختی بر  ؛ آسیبی مردمدرآمد

بنابراین تأثیرات ناشی از  ؛شود معمولی جامعه می عملکردهایو منجر به ایجاد اختالل در  (21: 2001، 3کوبرن) کرده

                                                           
3- Bilham et al 

4- Britton 

5- Lopez 

6- Coburn 

اقتصادیهای  شاخص  

های محیطی شاخص نهادیهای  شاخص   

اجتماعیهای  شاخص  

 توسعه پایدار روستایی
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 بندی دسته( در سه بخش کلی اقتصادی، اجتماعی و محیطی 13: 2001، 7دفیدبه نقل از ) زلزله بر روی جوامع

 (.9شکل ) (27: 1933شود )پور طاهری و همکاران،  می

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (93: 1933)پور طاهری و همکاران،  جامعه بر طبیعی مخاطرات غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات: 9 شکل
 

شود و بحران زلزله در مناطق  گفتنی است از آن جایی که وقوع زلزله در مناطق روستایی یک بحران محسوب می

های مادی و جانی گسترده همراه بوده و نیازمند انجام  ت که با آسیبای ناگهانی اس روستایی، رویداد و یا واقعه

 دیدگاه ها اشاره کرد: الف(  توان به سه دسته کلی دیدگاه  در رابطه با بحران می و ؛اقدامات فوری است

 دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و ج( دیدگاه ترکیبی.  فیزیکی ب(-زیستی

 

  3فیزیکی-زیستی دیدگاه قالب در پذیری آسیب به 3فیزیکی-فنی نگرش

 جغرافیایی جلوه و آثار و فیزیکی-زیستی محیط زوال طبیعی، مخاطرات روی تر فیزیکی بیش-رویکرد زیستی

 اساس بر و دیدگاه این در(. 2003 ،10استونیچ) کند می توجه ساکنان بر ها آن از حاصل جانی و مالی های زیان

                                                           
7- Dfid 

8- Biophisical vulnerability 

 .کندمی تمرکز« بودن خطر معرض در ریسک» بر عمدتا و شودمی یفتعر« محتمل آسیب درجۀ» عنوانهب پذیری آسیب دیدگاه این در - 9
 

10- Stonich 

 

مستقیم  غیر مستقیم  واقعه 

تعلیق 

 اشتغال

افزایش 

 بیکاری

اثر روی 

 تنوع

 خسارت

 مالی

تلفات جانی 

 سکنه

خسارت به 

 محل

قتصادیا  

 اجتماعی

 محیطی

ریسک 

 زلزله

 خطر

مخاطره طبیعی 

 زلزله

پذیری  آسیب -

در معرض عناصر  

شکنندگی -  

آوری تاب -  

 

 
 اقتصاد کالن
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11خطر-ریسک چارچوب
 (RH)گرفته نظر در تحلیل آغاز نقطۀ عنوان  به آن، ماهیت و ها ویژگی برحسب خطر وقوع 

 (3: 2002، 12)فورد شود می

 

 

 

 

 

 

 (9119و شیلر و همکاران،  9111؛ کاسپرسون و همکاران، 9119همکاران،  ترنر و به نقل از 1933 همکاران و قدیری) خطر -ریسک چارچوب :4 شکل
 

 

  

 

 

  

 (9119، 14و شیلر 9111و همکاران،  19به نقل از کاسپرسون 1933 همکاران و قدیری) رهایی و فشار چارچوب :5 شکل

 

 حوادث شدید بحرانی آثار نینمچه داند، می بحران و پذیری آسیب عمده علت را جغرافیایی حوادث مذکور، دیدگاه

 اطالعات کمبود یافته، توسعه ترکم کشورهای در و« مربوطه مورا اولیای و قربانیان رفتار» به صنعتی کشورهای در را

 محور فن جدی طور  خطر به کاهش راهبردهای آن، دهد. بر اساس می غیرعقالنی نسبت و سنتی رفتار یا دانش و

 مخاطرات برابر در مردم که ای مطابق رویکرد ساخت اجتماعی درجه(. 1333و میلتی،  2000، 11اسمیت) است

 یا« خطر منبع به نزدیکی» به وابسته بلکه ندارد، بستگی اقتصادی-اجتماعی وضعیت و شرایط به تنها رندپذی آسیب

 زندگی نهادی و اقتصادی اجتماعی، متفاوت شرایط تحت که مختلفی های جمعیت لذا،. است نیز خطر طبیعت

                                                           
11- Hazard Risk 
12  - Ford 

13- Kasperson et al 

14- Shiller 

15- Synthetic approach of vulerability 

16- Smith 

 نتیجه

پذیری آسیب  

 در معرض بودن میزان واکنش )حساسیت(

 حادثه / اختالل

 خطر

 مصیبت

ای علل ریشه شرایط ناامن  

 فشارهای پویا

پذیری زمینه آسیب پذیری توالی آسیب   
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 و دیدگاه این اساس بر (.11-12: 2002، 13فورد) برخوردارند پذیری آسیب از متفاوتی کنند از سطوح می

 نقطۀ عنوان  به (1 شکل)پذیری مطابق  آسیب به منجر اقتصادی-اجتماعی شرایط آن، از منبعث مفهومی های چارچوب

 .شود می گرفته نظر در تحلیل آغاز
 

 17ترکیبی دیدگاه قالب در پذیری آسیب به جانبه همه و یکپارچه نگرش

 ها آن که گردد می مشخص درمجموع پذیری، آسیب اجتماعی ساخت و یفیزیک-زیستی های تطبیقی دیدگاه بررسی با

 متفاوتی های مؤلفه و ابعاد بر و گیرند می پیش در را متفاوتی نگاه و شناسی روش بحران، و پذیری آسیب برای کاهش

تبیین  و داده پوشش کامل طور  به را پذیری آسیب توانند نمی تنهایی به کدام هیچ که کنند می تمرکز پذیری آسیب از

 ترکیبی دیدگاه آن، اواخر از ویژه  به 30 دهۀ از اساس، همین بر. باشند یکدیگر مکمل توانند می مقابل در بلکه کنند،

 گر بیان ترکیبی دیدگاه حقیقت در. کند برقرار سازش مذکور دوگانۀ های نگرش بین دارد تالش که گرفت شکل

 متمایز و و متفاوت مراحل از آن گذر و پذیری آسیب مفهومی و رینظ تکامل و« محوری فن» گرایی تحول طبیعت

 . هاست آن تعامل پذیرش و ترکیب گام بعدی درو  جامعه و «طبیعت»

 
  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 اجتماع مقیاس در طبیعی مخاطرات به نسبت پذیری آسیب به یکپارچه رویکرد :6 شکل

 (1933همکاران؛  و منبع: قدیری) 

                                                           
16- Ford 
 

ب
آسی

 
ی اجتماعی

پذیر
 

 

 زیر سیستم انسانی

 بعد اجتماعی

 بعد اقتصادی

ب
سی

آ
 

کی
یزی

وف
 بی

ی
ذیر

پ
 

 بعد فیزیکی

 بعد محیطی

 زیرسیستم محیطی

محیطی -سیستم زوجی انسانی   

 مقیاس تعامالت و فرآیندهای فراسیستم

پذیری  آسیب

 یکپارچه
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 نگری، کل نگری،جانبه همه چون هایی خصیصه امروزه پایداری، نظریۀ و ها نظام مدل از الهام با تکاملی،فرآیند  این در

 نظریۀ و پژوهش ارزشمند میراث و مسلم اصول به تبدیل حال در هافرآیند و تعامالت و پیچیدگی نگری یکپارچه

 فیزیکی یا–زیستی و فنی» صرفا یمفهوم پذیری آسیب کیبی،تر دیدگاه اساس بر رو  این ازپذیری هستند.  آسیب

است که  هم اکولوژیک-اجتماعی یفرآیند و بعدی چند ای پدیده همزمان، طور  به نیست؛ بلکه« یاقتصاد-اجتماعی

 ( این مهم ترسیم گردیده است.3شکل )در 
 

 ای روستا پذیری لرزه عوامل مؤثر بر آسیب

( که این عوامل ...فرهنگی، کالبدی و-)طبیعی، اقتصادی، اجتماعی ار گوناگون استپذیری بسی عوامل مؤثر بر آسیب

های  صورت یک سیستم جامع. حتی گروه  صورت منفرد، بلکه به  دهند، نه به یکدیگر را تحت تأثیر قرار می

)حیدری اط هستند در ارتب ...ها نیز از عوامل جمعیتی چون: سن، فقر، سواد، مذهب، اقلیت و پذیری از بحران آسیب

 (.1جدول ) (31: 1931ساربان، 

 ای در روستا پذیری لرزه های مؤثر بر آسیب شاخص -1جدول 

 متغیر ابعاد

 فرهنگی -اجتماعی
امدادرسانی  و در رویارویی با زلزله، نبود مراکز بهداشتی و درمانی مجهز، افزایش بعد خانوار آگاهی پایین مردمنبود امکانات آموزشی، 

 یب دیدگانبه آس

 بودن میزان محصوالت کشاورزی نازل و، عدم دسترسی آسان به منابع اعتباری، فراهم نبودن سرمایه درآمد کم روستاییان، اشتغال کم اقتصادی

 کالبدی
ع ، سهولت دسترسی به معابر، گسترش امکانات در روستا، نومناسب بودن شبکه راه(، فشردگی روستا) یدسترس، ها سکونتگاهبافت 

 عمر ساختمانو  کار رفته در ساختمانه مصالح ب

 طبیعی

 
 گذشته )میتولوژی(، تاریخچه وقوع زلزله در شناسی منطقه ساز، شیب، توپوگرافی، زمین های لرزه فاصله از گسل

 

 ی روستاا لرزهی ریپذ بیآسی هادی در کاهش ها طرحاثرات  -9 جدول

 متغیر ابعاد

 -اجتماعی

 فرهنگی

مندسازی مردم در رویارویی با زلزله، ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی مجهز، باال بردن سواد، کنترل رشد جمعیت، ایجاد مراکز آموزشی آموزش و توان

 های تشکلبهبود نوآوری و خالقیت، تقویت مشارکت اجتماعی، تقویت نهادها و  مجهز، امدادرسانی سریع، فاصله روستا از مراکز بهداشتی مجهز،

 ر نواحی روستایی، تقویت انسجام اجتماعی و تقویت روابط افقی بر پایه همکاریمردمی د

 اقتصادی
 های فعالیتبه  بخشی  تنوعدر روستا،  گذاری سرمایه، افزایش میزان وری بهره، ارتقای کاهش بیکاری ،باال بردن درآمد روستاییان، افزایش اشتغال

 واقعی انداز پسو ارتقای اقتصادی در نواحی روستایی، رضایتمندی از کار 

 کالبدی
مناسب بودن شبکه راه(، ) یدسترسی خانه مسکونی طبق استاندارد ساخت، بازسازدر ساختمان،  مورداستفاده، بهبود نوع مصالح ها سکونتگاهبافت 

 شبکه معابر، وجود تأسیسات زیربنایی تعریض ،ی روستاها خانهکاهش فشردگی 

 محیطی
مکان گزینی روستا و  ،خاک و  آبحفاظت از منابع  صحیح در روستا برای ساخت خانه، کیفیت آب آشامیدنی، یابی مکان برنامه تخلیه، های طرح

 نوع روستا از دید اوضاع طبیعی
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 مدل مفهومی تحقیق: 3 شکل
 

های مقاوم در برابر زلزله و عدم رعایت اصول  روستاها، نداشتن خانهپذیری در  های مؤثر بر آسیب ترین شاخص مهم

تر روستاها بدون توجه به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با طبیعت دارد و بیش نین بهمچو ه سازی است استاندارد خانه

 بینند. های جدی می اند، در برابر زلزله آسیب گسل و توپوگرافی منطقه ایجاد شده

آن کاهش پیدا  به دنبالی اجتماعی، اقتصادی و محیطی نیز ها یریپذ بیآسی کالبدی روستا، ریذپ بیآس با کاهش

در  ها آنظرفیت انسانی )آموزش جمعیت و دادن آگاهی به ( که شامل یآور تابباال بردن ظرفیت سازگاری ) .کنند یم

)باال بردن درآمد مردم  ی(، ظرفیت مالیتردولیغی مردمی و نهاد ها انجمنمقابله با زلزله(، ظرفیت اجتماعی )تشکیل 

افزایش دارایی مردم و سازمان دادن به زندگی )کارکردی -و ایجاد اشتغال مفید( و ظرفیت فیزیکی ها آنو بیمه کردن 

در نهایت با توجه به مرور ادبیات و پیش . استی توسعه و هادی در روستاها ها طرحاز اهداف  است( ها آن

 .( ارائه شده است7شکل )( و مدل نظری تحقیق در 2جدول )تغیرهای تحقیق در های موضوع م نگاشته
 

 پژوهشپیشینه 

 گردد. ( ارائه می9جدول )مطلب پیشینه تحقیق در قالب  طوالنی شدندر نوشتار حاضر جهت جلوگیری از 

پذیری  روستا در مقابل بحران  های عمرانی در کاهش آسیب نقش طرح ارزیابی

 زلزله )روستاهای شهرستان ورزقان(

اطق پذیری من کاهش آسیب

 روستایی شهرستان ورزقان

تحلیل آسیب پذیری زلزله در 

 مناطق روستایی شهرستان ورزقان

تبیین اهداف اصلی به منظور 

های عمرانی ارزیابی طرح  

های  شاخص

 کالبدی

های  شاخص

 اجتماعی

های  شاخص  

 طبیعی

های  شاخص

 اقتصادی

 سطح واحد

 تحلیل روستا،

 خانوار

خانوار   

نمونه گیری روستا، 

 خانوار

در مه ناشطراحی پرس

تحلیل عوامل موثر بر کاهش  سطح خانوار

پذیری زلزله آسیب  

های  تحلیل طرح

 هادی

های هادی پذیری در چارچوب طرح ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب  

 زلزله
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 پژوهشپیشینه  -9جدول 

 پژوهش نتیجه پژوهشروش  سال نویسنده عنوان

 هادی های حطر اجرای کالبدی آثار

 گیالن غرب در روستایی
 1931 جمشیدیان و عظیمی

-توصیفی

 تحلیلی

 افزایش و مردم زندگی نسبی پیشرفت سبب روستایی، هادی های طرح اجرای

 است شده طرح این از برخوردار در روستاهای سکونت به ها آن امیدواری

 هادی های طرح اجرای آثار ارزیابی

 ایران روستاهای زیست محیط بر
 اکتشافی 1937 همکاران و ترکاشوند

 به محیطی نقص مطالعات یا نبود مانند مواردی هادی، های طرح اجرای فرایند در

 بر گانه ده های پروژه اجرای آثار نکردن بینی پیش همچنین و ها طرح ی تهیه هنگام

 ها طرح اجرای سپس و تهیه هنگام به روستاها، زیست و محیط طبیعی محیط

ی هادی ها طرحثرات اجرای ارزیابی ا

 زیست روستاهای ایران یطمحبر 
 اکتشافی 1937 فرهنگ مظفر و همکاران

و عامل مشارکت  زیست در موفقیت طرح یطمحی هادی به نقش ها طرحدر تهیه 

 شود. یمزیست نادیده گرفته  یطمحمردمی و 

 هادی های طرح اجرای ارزشیابی

 روستایی

 انقالب مسکن بنیاد

 اسالمی
1933 - 

 یهاد طرح اجرای فضایی کالبدی تأثیرات

 فیزیکی بافت و معابر همسایگی، واحدهای بخش سه در نواحی روستایی،

 گذاشته است برجای را خود آثار روستایی های سکونتگاه

ی مسکن ساز مقاومسازی و  ینهبه

 ی توسعه و عمرانها طرحروستایی در 

حمید  پو روفوزیه نیک 

 جاللیان
1933 

 -توصیفی

 تحلیلی

در برابر خطرات طبیعی و  ها خانهپذیری  یبآسی مساکن باعث کاهش ساز مقاوم

 شود. یمیرطبیعی غ

ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای 

 ی هادی روستاییها طرح

تیمور آمار و رضا 

 صمیمی
1933 

-توصیفی

 تحلیلی

بود ید کرده و اجرای طرح هادی در بعد کالبدی را به بهتأککالبدی روستا  بر بعد

 شمارد. یمکیفی زندگی روستایی الزم 

یزی ر برنامهزیست و  یطمححفاظت 

ید بر تأکتوسعه فیزیکی روستا با 

 ی هادی روستاییها طرحارزیابی 

حسن  مطیعی لنگرودی،

 و یاری، ارسطو
1933 

 -توصیفی

 تحلیلی

هادی منجر به حفاظت  یها طرحدر شده فیزیکی انجام  های یزیر برنامه

 شده استن زیست یطمح

 

تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق 

روستایی شهرستان ورزقان، دهستان 

 ازومدل شمالی

 تبیینی-توصیفی 1939 حیدری ساربان
اثرات وقوع زلزله عبارتند از: اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و  ینتر مهم

 خویشاوندی، روان شناختی و فردی، کالبدی و محیطی

 

 ها روشمواد و 

ای و تحلیلی  مقایسه-و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی ای از لحاظ هدف، توسعهاین تحقیق 

آوری اطالعات اعم از اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. در  های مرسوم جمع برای انجام مطالعه از شیوه. است

موضوع مورد بحث پرداخته شده است و در  ای به بررسی مبانی نظری و سوابق مطالعاتی بخش مطالعات کتابخانه

حقیق روستاهای شهرستان ت ی آماری جامعه بخش میدانی مطالعه از اطالعات اولیه و ثانویه بهره گرفته شده است.

باشند و بقیه  شده می روستای آن دارای طرح هادی اجرا 11که از این تعداد  روستا دارد 117ورزقان است که حدود 

نفر جمعیت شهری )شهر ورزقان و شهر  3713 کهنفر است  11703ستند. جمعیت کل شهرستان فاقد طرح هادی ه

گیری از روستاهای شهرستان  در نمونه شود. نفر جمعیت روستایی شهرستان ورزقان را شامل می 93310خاروانا( و 

دارای  روستای 11روه اول گشوند که  بندی می ورزقان، ابتدا روستاها بر اساس اجرای طرح هادی در دو گروه طبقه

شده روستاهای   بندی گیری احتمالی طبقه روستای فاقد طرح است که با استفاده از روش نمونه 11گروه دوم  طرح و
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شوند. در  کوهستانی تقسیم می-دارای طرح و فاقد طرح بر اساس موقعیت مکانی به دو گروه کوهستانی و جلگه

نهایت با استفاده از جدول مورگان  در مالی ساده روستاهای مورد مطالعه تعیین شد.گیری احت ادامه با استفاده از نمونه

گفتنی  .انتخاب شدند نمونه آماری پژوهش حاضر عنوان  بهنفر  911جامعه آماری  9733 %، از31و با سطح اطمینان 

از جدول  با استفاده که ؛دهند میاست روستاییان آسیب دیده ناشی از بحران زلزله جامعه آماری این تحقیق را تشکیل 

انتخاب  نمونه آماری پژوهش حاضر عنوان  بهنفر  911جامعه آماری  9733%، از 31مورگان و با سطح اطمینان 

نظران در  با کسب نظرات صاحبپرسشنامه  باشد روایی صوری محقق ساخته میپرسشنامه  شدند. ابزار تحقیق

 دست بهآمد. آزمون مقدماتی برای  دست بهکارشناسان اجرایی مربوطه  و محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز دانشگاه

 72/0بین پرسشنامه  مختلف های بخش برای( αو ضرایب آلفای کرونباخ ) آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت

 .آمد دست به 31/0الی 
 

 ی در تحقیقبررس موردی ها اخصش -4جدول 

 متغیرها ها شاخص

 پتانسیل منابع طبیعی و شناسی و توپوگرافی ینزمگسل، شیب، فاصله از  طبیعی

 اجتماعی
 بهزیستی فردی و امنیت، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، تعامل اجتماعی بهداشتی و آموزشی و خدمات به یدسترس سوادی، یبترکیب جنسی، بعد خانوار، نسبت 

 تعاون اجتماعی و

 فشردگی روستا ه مناسب، عرض معابر، عمر ساختمان وشبکه را، ها یرساختزکیفیت مراکز بهداشتی مجهز،  کالبدی

 اقتصادی
محصوالت  یابیبازارمصرف خانوار، میزان درآمد، سهولت دسترسی به سرمایه و منابع، دسترسی به اعتبارات و داشتن توانایی  یالگو ،توان اقتصادی روستاها

 کشاورزی

 

 و بحث ها یافته
 

مولفه  هادی؛ دهد که در روستاهای فاقد طرح نشان میفاقد طرح هادی  هایپذیری در روستا نتایج تحلیل آسیب

پذیری  آسیبدر رده دوم،  31/3پذیری اجتماعی با میانگین  آسیبدر رده اول،  31/7پذیری کالبدی با میانگین  آسیب

 .(1جدول ) قرار دارد رده آخر در 11/1پذیری اقتصادی با میانگین  و آسیب سومدر رده  11/1طبیعی با میانگین 
 

 فاقد طرح هادی هایپذیری در روستا نتایج توصیفی آسیب -5جدول 

 میانگین (1) کمخیلی  (9) کم (9) حدودیتا  (4) زیاد (5) زیادخیلی  ارزش آماری مؤلفه

 31/7 31 23 77 102 31 911 کالبدی

 31/3 11 13 113 77 11 911 اجتماعی

 11/1 121 72 70 30 21 911 اقتصادی

 11/1 93 102 117 11 93 911 طبیعی
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 پذیری مولفه های آسیب دارای طرح هادی؛ از بین مولفهدر روستاهای  دهد ( نشان می3جدول )که  طوری همان

و  33/1، 31/3به ترتیب با میانگین  طبیعی، اجتماعی و اقتصاد های مؤلفهدر رده اول و کالبدی در هنگام وقوع زلزله 

 های بعدی قرار دارند. ر ردهد 31/1
 

 پذیری در روستاهای نمونه نتایج توصیفی آسیب -6 جدول

 میانگین (1) خیلی کم (9) کم (9) تا حدودی (4) زیاد (5) خیلی زیاد ارزش آماری مؤلفه

 33/7 31 13 37 102 71 911 کالبدی

 33/1 91 33 123 39 33 911 اجتماعی

 31/1 111 32 30 72 22 911 اقتصادی

 31/3 23 112 107 70 91 911 طبیعی

 

تفاوت  کالبدی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی های مؤلفهبین  به لحاظ آماری دهد می ( نشان7جدول )طوری که  همان

ترین نقش را در افزایش تلفات جانی و  ، مؤلفه کالبدی بیشاین میانوجود دارد که در  01/0در سطح آلفا  یمعنادار

 مالی دارد.

 پیرامون متغیرهای تحقیق آزمون کای فریدمن -3ول جد

 ای میانگین رتبه متغیر

 

 فریدمن آزمون

 900 تعداد

 1/9 کای دو 11/9 کالبدی

 9 درجه آزادی 32/2 طبیعی

 13/2 اجتماعی
 000/0 سطح معناداری

 71/1 اقتصادی

 
 

 حپذیری در روستاهای فاقد طر آمار توصیفی متغیرهای آسیب -3جدول 

 رتبه میانگین متغیر رتبه میانگین متغیر

 10 71/1 وجود مراکز بهداشتی مجهز 1 21/1 دسترسی به شبکه راه

 11 19/1 سوادی نسبت بی 2 33/9 تأسیسات زیربنایی

 12 1/1 نوع سازه 9 13/9 تراکم جمعیت

 19 13/1 های تخلیه نبود طرح 1 33/2 نسبت اشتغال

 11 93/1 مانعمر ساخت 1 30/2 امدادرسانی

 11 92/1 فشردگی روستا 3 1/2 فاصله از مراکز بهداشتی مجهز

 13 17/1 یابی صحیح برای ساخت خانه مکان 7 23/2 کیفیت آب آشامیدنی

 17 07/1 عرض معابر 3 19/2 میزان درآمد ماهیانه

 13 01/1 نداشتن آگاهی و اطالعات از زلزله 3 73/1 وجود مراکز آموزشی مجهز
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له با بحران زلزله با میانگین زمینه مقاب نداشتن آگاهی و اطالعات در (، از بین متغیرهای مورد بررسی3جدول ) مطابق

پذیری روستاهای فاقد طرح  در آسیب ترین نقش را کم (21/1)و نوع شبکه راه با میانگین  ترین نقش ( بیش01/1)

 دارد.

له با مقاب خصوص در( 33/1با میانگین ) سی به شبکه راهدستر از بین متغیرهای مورد بررسی (،3جدول )مطابق 

در  ترین نقش را کم (32/1)با میانگین  یابی صحیح برای ساخت خانه مکانو  نقش ترین زلزله بیشبحران 

 دارد.طرح  دارایپذیری روستاهای  آسیب
 

 دارای طرحروستاهای  پذیری در آمار توصیفی اثرات طرح هادی در کاهش آسیب -3 جدول

 رتبه میانگین متغیر رتبه میانگین متغیر

 10 77/2 کیفیت آب آشامیدنی 1 33/1 دسترسی به شبکه راه

 11 71/2 افزایش درآمد ماهیانه 2 31/1 تأسیسات زیربنایی

 12 31/2 عرض معابر 9 39/9 وجود مراکز بهداشتی مجهز

 19 17/2 عمر ساختمان 1 17/9 وجود مراکز آموزشی مجهز

 11 99/2 های تخلیه نبود طرح 1 13/9 مراکز بهداشتی مجهز فاصله از

 11 12/2 سوادی نسبت بی 3 19/9 تراکم جمعیت

 13 07/2 فشردگی روستا 7 01/9 نوع سازه

 17 32/1 یابی صحیح برای ساخت خانه مکان 3 30/2 نسبت اشتغال

 13 12/1 داشتن آگاهی و اطالعات از زلزله 3 37/2 امدادرسانی

 

 مقابل بحران زلزله روستا در یریپذ بیآسعمرانی در کاهش  یها طرحپیرامون نقش  tآزمون نتایج  -11 جدول

 شاخص
 روستاهای فاقد طرح روستاهای دارای طرح

 T مقدار
ارزش 

 آماری
 P مقدار

اختالف 

 SD میانگین SD میانگین میانگین

 -901/1 000/0 900 99/1 11/1 09/2 92/1 92/9 کالبدی

 -7031/0 000/0 900 -19/1 01/1 11/2 03/1 33/2 جتماعیا

 -0220/0 000/0 900 -03/0 39/1 73/2 10/1 31/2 اقتصادی

 -3377/0 000/0 900 -11/1 73/0 39/1 31/0 90/2 طبیعی

 

 ای طرح واری دهاروستا کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی های مولفهدر ارتباط با  t(، نتایج آزمون 10جدول )مطابق 

با متغیر وابسته رابطه  های )اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و کالبدی( تمامی مولفهدهد که بین  نشان میروستاهای فاقد طرح 

 .داری وجود دارد معنی
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 شده و منتظره  های مشاهده توزیع فراوانی -11 جدول

 تعداد
 روستاهای فاقد طرح روستاهای دارای طرح

 ها مؤلفه
 شده  فراوانی مشاهده فراوانی منتظره شده  فراوانی مشاهده فراوانی منتظره

 (1) ترکم 32 71 11 39 19

 (2) ترکمنسبتا  31 31 73 31 79

 (9) متوسط 32 70 71 31 33

 (1) زیاد 71 32 30 11 93

 (1) زیادخیلی  11 19 37 33 17

 کل 911 911 911 911 900

 

زلزله از آزمون مقابل بحران پذیری روستاها در  های هادی و کاهش آسیب رحبرای اثبات وجود ارتباط معنادار بین ط

های مشاهده شده و قابل انتظار در روستاهای دارا و  اسکویر استفاده گردید. در خصوص این ارتباط، توزیع فراوانی کای

در پذیری  ر کاهش آسیبهادی د های طرحدهد که در روستاهای دارای طرح، اثرات  ( نشان می11 جدول)فاقد طرح در 

عایت نکردن اصول و ضوابط رتر مردم و  آگاهی کم بهعلت این مسئله  و باشد در حد متوسط میمقابل بحران زلزله 

 .گردد برمیها  خانه وساز ساخت

عمرانی در  یها طرحدر خصوص نقش  اسکویرکای  آزمون ، چوندهد نشان می( 12 جدول)طور که  در نهایت، همان

است پس وجود ارتباط معنادار بین  01/0از  تر کمدر سطح آلفا پذیری روستاها در مقابل بحران زلزله  کاهش آسیب

 شود. پذیری تایید می های هادی و کاهش آسیب طرح

 

 مقابل بحران زلزله روستا در یریپذ بیآسعمرانی در کاهش  یها طرحنقش در خصوص  آزمون کای اسکویرنتایج  -19جدول 
 

  ارزش آماری ه آزادیدرج P مقدار

 کای اسکویر پیرسون 13/20 1 00/0

 احتماالت 27/13 1 01/0

 مدار خطی 90/12 1 00/0

 مقدار نمونه 900  
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 گیری نتیجه

اجتماعی   مولفهرا در افزایش تلفات جانی و مالی داشتند. البته  ریتأثترین  کالبدی بیش  مؤلفه نتایج تحقیق نشان داد که

بر اساس مطالعات  طوری که ه. باند داشتهی جانی و مالی نقش ریپذ بیآسخود در افزایش  نوبه  بههم طبیعی  مولفهو 

اقد طرح هادی انجام گرفت، ی که بین روستاهای دارای طرح هادی و روستاهای فا سهیمقاصورت گرفته و 

صد درصد  حال  نیا باولی  اند هاشتکیلومتر فاصله د 10از کانون زلزله بیش از  که نیا با فاقد طرح هادی یروستاها

خشتی و گلی بودن واحدهای دامی و مسکونی ترین علت آن،  که بیش از بین رفته بود ها آنمنازل و واحدهای دامی 

کیلومتر با  10در مسیر گسل و حدود  اگرچههادی(، افزون بر این، این روستاها )روستاهای فاقد طرح  ؛ واستبوده 

باعث  (ها به دلیل خشتی بودن و قدیمی بودن )کم دوام بودن خانه، ولی عوامل کالبدی نداشتکانون زلزله فاصله د

 30-30 ودام و احشام  رأس 10از  شیو ب شده بودنفر در این روستا  10نفر و زخمی شدن بیش از  20کشته شدن 

با کانون زلزله فاصله نداشتند، کیلومتر  90-20 نکهیا بادر روستاهای دارای طرح ولی . ه بوددرصد روستا تخریب شد

 حد از  شیبو احشام و تخریب  ها انسانو دسترسی آسان به معابر مانع کشته شدن  بادوامی ها خانهاما با داشتن 

 ها آنی ریپذ بیآسی هادی در روستاها و کاهش ها طرحاجرای بنابراین یک ارتباط معناداری بین ؛ ده بودش ها خانه

به لحاظ روستاهای دارای طرح هادی در مقایسه با روستاهای فاقد طرح  که چراوجود دارد، زلزله  مقابل بحران در

 تری را داشتند.جانی و مالی تلفات کم

ترین اثرات  بیش کههای تحقیق حاضر نشان داد  های تحقیق دیگران با یافته بررسی نتایج یافته کهدر نهایت باید گفت 

در ی ریپذ بیآسعامل کاهش  نیتر مهم به دنبال آن نیبنابرابوده است و  اهاروست یی هادی در بعد کالبدها طرح

(، 1931) . چنانچه در تحقیقی که محمدی یگانه و همکارانبوده استروستاها  یزلزله، بهبود کالبدمقابل بحران 

، به این نتیجه ده بودنی هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام دادها طرحتحت عنوان تبیین اثرات اجرای 

تر از سایر  ی هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان از لحاظ کالبدی بیشها طرحکه اثرات اجرای  ه بودندرسید

ی مسکن ها ینابرابر(، تحت عنوان تحلیل 1937) در تحقیقی دیگر که قنبریعالوه بر این،  .بوده است ها مؤلفه

عامل کاهش خسارات ناشی از  نیتر مهمکه  بود، حاکی از آن بودنده ی آذربایجان، انجام دادها شهرستانروستایی 

(، 1933) در تحقیق دیگری که محمدخانی و سلیمانیانمضاف بر این،  .بوده استزلزله استفاده از مصالح بادوام 

 ، به نقشدر کاهش مخاطرات طبیعی انجام داده بودندیزی روستایی و مدیریت بحران ر برنامهنقش تحت عنوان 

یزی روستایی و مدیریت بحران در رویارویی با خطرات طبیعی پرداخته و هماهنگی این دو را در کاهش ر برنامه

از مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات دیگران  آنچهبنابراین ؛ ه بودندهای ناشی از مخاطرات طبیعی نشان داد یبآس
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تر از سایر  بیشروستایی بر بعد کالبدی روستاها ی هادی ها طرحی اجراشود، حاکی از آن است که اثرات  یمحاصل 

 تا حدودزلزله  مقابل بحران پذیری روستاها در یبآسباشد و بهبود ساختار فیزیکی و کالبدی روستاها نیز از  یمابعاد 

( ارائه گردیده 19جدول )در نهایت، پیشنهادات ضروری و الزم در خصوص تحقیق حاضر در  کاهد. یمزیادی 

 است.

 

 ها راهکارها و پیشنهاد -19 جدول

 های اجرایی سیاست راهکار استراتژی() راهبرد هدف زمینه

متغیرهای 

 کالبدی

کاهش 

پذیری  آسیب

 ای لرزه

 افزایش توان منطقه

وساز  ساختجلوگیری از  -

 غیراستاندارد

های موجود و  سازی سازه ایمن -

های در حال  طراحی صحیح سازه

 احداث

 

های الزم  در جهت دستیابی به حداقل تعریض معابر روستایی -

 در عملیات امداد

 سازی و بهسازی مساکن روستایی مقاوم -

 منظور مقابله با مخاطرات طبیعی افزایش امکانات به -

 نشانی، درمانی مراکز امنیتی احداث مراکز امدادرسانی، آتش -

بدون بهره و ) بانکیدر اختیار گذاشتن وام و تسهیالت  -

منظور بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی  هدار( به افراد ب مدت

 موجود

وسازها و صدور پروانه  ها در ساخت نظارت بر کار دهیاری -

 ساخت

ها( و دولتی در آموزش  دهیاری) محلیافزایش نقش نهادهای  -

 و ساخت مساکن مقاوم

متغیرهای 

 اجتماعی

کاهش 

پذیری  آسیب

 ای لرزه

سازی  هماهنگ

خدماتی های  ظرفیت

 افزایش جمعیت تناسب به

یابی و  رعایت اصول ایمنی در مکان -

 های اصلی احداث کاربری

 جلوگیری از افزایش جمعیت -

باال بردن اطالعات و آگاهی مردم از  -

 ها مخاطرات طبیعی و مقابله با آن

 ایجاد مراکز آموزشی مجهز و دادن اطالعات مقابله با زلزله -

 مدیریت منسجم و واحد در امدادرسانی سریع -

ایجاد هماهنگی و همکاری بین سازمانی در عملیات  -

 امدادرسانی

 کاهش تراکم جمعیتی با توجه به مساحت روستا -

 درمانی مجهز در روستا -ایجاد مراکز بهداشتی -

متغیرهای 

 اقتصادی

کاهش 

پذیری  آسیب

 ای لرزه

پایداری اقتصاد منطقه در 

 برابر زلزله

افزایش توان اقتصادی 

 منطقه

احدهای اقتصادی بر ساماندهی و -

 ها بندی عملکرد آن اساس سطح

گذاری در ایجاد  تشویق سرمایه -

 واحدهای اقتصادی

 

 های اقتصادی منطقه گیری از قابلیت بهره -

 کاهش بیکاری و استفاده از توان مردم -

 ترویج اهمیت بیمه خانوارها در برابر زلزله -

 بار های حمایت مالی برای خطر بالیای فاجعه بهبود دستگاه -

متغیرهای 

 -طبیعی

 محیط

کاهش 

پذیری  آسیب

 ای لرزه

جلوگیری از آسیب  -

 منابع طبیعی در زلزله

جلوگیری از گسترش  -

 ابعاد بحران

ریزی و  های برنامه کاربرد روش -

 طراحی با رعایت ضوابط محیطی

 ها یابی صحیح برای ساخت خانه مکان -

 روی خط گسل نباشد()

 

های  یابی و احداث فعالیت اعمال ضوابط و مقررات مکان -

 خطرزا

 های دارای خطرات ثانویه رعایت حریم کاربری -

 امن های مکانتخلیه و انتقال روستاهایی با پهنه خطر باال به  -
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 منابع 

، فصلنامه مسکن و محیط روستا، «ی هادی روستاییها طرحارزشیابی اثرات کالبدی اجرای »(، 1933) صمیمی، ر ؛آمار، ت -

 .11-11صص ، 127شماره 

طریق  از طبیعی )زلزله( بالیای از شهر خطرپذیری کاهش» (،1932) ر ،عمران م؛ خالصی، م؛ بمانیان ؛؛ رفیعیانبمانیان، م -

 صص ، 2 ، شمارهمدیریت بحران دو فصلنامه، «(تهران 9 ی منطقه 1 ی یه: ناحموردی ی مطالعه)زمین  کاربری یزیر برنامه

11- 1. 

 .انتشارات سمتتهران، ، «ی توسعه روستاییها هینظر» (،1933) مپاپلی یزدی،  -

( زلزله)طبیعی  مخاطرات کاهش تأثیرات در سازی یتظرف نقش»(، 1933افتخاری، ع )رکن الدین طاهری، م؛ عینالی، ج؛ پور -

 جغرافیای یها هشپژو، «(خدابنده شهرستانزده  زلزله مناطق: موردی مطالعهکمی ) یها روش بر تأکید روستایی با مناطق در

 .12 -13صص  ،71 شماره ،انسانی

ی مبنایی مدیریت ریسک ها مؤلفهسنجش و ارزیابی »(، 1930عسگری، ع ) ؛الدین افتخاری، ع رکن ؛م ،پریشان ؛پورطاهری، م -

 .111 -110 ، صص1، شماره ی روستاییها پژوهشفصلنامه ، «زلزله؛ مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قزوین

فصلنامه علوم ، «ایران روستاهای زیست محیط بر هادی های طرح اجرای آثار ارزیابی»(، 1937ع ) ؛سرمدی ؛ترکاشوند، م -

 .11 -92 صص ،9شماره  ،محیطی

بررسی اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان، مطالعه موردی: دهستان ازومدل »(، 1939و ) ،ساربانحیدری -

 .11 -13، صص 11، شماره نامه جغرافیا و مخاطرات محیطیفصل، «شمالی

، «قانزررسی اثرات انسجام اجتماعی بر مدیریت بحران زلزله، مطالعه موردی: شهرستان ورب»(، 1931) و ،حیدری ساربان -

 .11 -10، صص 1 ، شمارهی مدیریت بحران زلزلهشگیرپیفصلنامه 

، «های نوین های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده از تکنیک سکونتگاهمدیریت بحران و احیای »(، 1931ا ) ،حجازی -

 ، تبریز، ایران.9و  2فعال  های گسلهای شهری در مجاورت  بافت سازی مقاوماولین کنفرانس ملی بهسازی و 

موردی: بخش تحلیل فضایی نظام سکونتگاهی روستایی با تأکید بر کاهش خطر زلزله بررسی »(، 1932ک ) ،ذاکری میاب -

 .دانشگاه تبریزارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،  کارشناسی نامه پایان، «مرکزی شهرستان مرند

، شماره فصلنامه مسکن و محیط روستا «ی اجرایی معماری بومی در مواجه با زلزلهها وهیشبازآفرینی »(، 1931م ) ،سرتیپی پور

 .9-13صص ، 197

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ،«شناسی توسعه روستایی یبآسدی بر درآم»(، 1933شهبازی، ا ) -
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شماره ، فصلنامه مسکن و محیط ،«روستاهای ایران زیست یطمحهادی بر  یها طرحآثار کالبدی اجرای »(، 1931) ح ،عظیمی -

 .92-12، صص 1

 های نو ایران. انرژی رشیو سازمانآ، «شناسی ساختمانی سبالن بررسی زمین» (،1933م ) ،فریدی -

 ، تهران، نشر مرکز.(ترجمه محسن ثالثی)، «پیامدهای مدرنیته»(، 1930) آ ،گیدنز -

ید بر ارزیابی تأکیزی توسعه فیزیکی روستا با ر برنامهزیست و  یطمححفاظت »(، 1933) ا ،؛ یاری حصارح ،مطیعی لنگرودی -

 .11 -30 صص ،21 شماره ،ی محیطییزر برنامهمجله جغرافیا و ، «ی هادی روستاییها طرح

ی هادی بر ها طرحارزیابی اثرات اجرای » ،(1937ا ) .سرمدی، ع ؛ع ؛ترکاشوند ؛سلیمانی، م ب؛ ؛ س.حسینی مظفر؛ ف، -

 .91-13، صص 9، شماره فصلنامه علوم محیطی ،«زیست روستاهای ایران یطمح

یش جمعیت و تغییر کاربری برافزاید تأکی روستایی با ها سکونتگاهبررسی گسترش فیزیکی کالبدی »(، 1977ع ) ،مظفری -

 .11-31، صص 10و  13، شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، «اراضی

 اجالساولین ، «ی توسعه و عمرانها طرحی مسکن روستایی در ساز مقاومسازی و  ینهبه»(، 1933ح ) ،جاللیان ؛ف ،نیک پور -

 ملی مسکن و توسعه کالبدی روستایی.
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