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 چکیده

در برابر زلزله با ارزیابی مسکن و جمعیت( استان فارس )گاههای روستایی پذیری سکونتارزیابی آسیب ،هدف از انجام این پژوهش هدف:

  رویکرد مدیریت بحران است.
انجام  1390العات آماری سال ای و اطّخانهبا استفاده از منابع کتابتحلیلی و با رویکرد کاربردی، با روش توصیفیحاضر  پژوهش روش:

بندی خطر با استفاده از سه معیار زلزله، گسل و . پهنهه استوتحلیل شدتجزیه ،و اکسل سیستم اطّالعات جغرافیاییافزار ها با نرمداده و

صورت گرفته  مراتبیفرآیند تحلیل سلسلهه معیارها نیز با روش دهی بو وزنشده انجام  سیستم اطّالعات جغرافیاییلیتولوژی در محیط 

کاررفته در ساخت بنا، مساحت قطعات مسککونی، تکراکم بنا، مصالح به قدمتشامل  ،معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسکناست. 

 د.نباشجمعیتی، تراکم واحد مسکونی و تراکم خانوار در واحد مسکونی می

درصکد از مسککن  85بکیش از  ودرصکد از جمعیکت  86 ،درصد از مسکاحت اسکتان 80که بیش از  دهدمیج تحقیق نشان نتای ها:یافته

های الرستان، قیروکارزین و چنین شهرستانقرار دارند. همپرخطر های روستایی که عمدتاً غیرمقاوم، فرسوده و کوچک مقیاس در پهنه

 نوسازی مسکن قرار دارند. سازی و تری برای بهبوانات در اولویت بیش

 در زلزله سازیمدل انجام برای روستایی مسکن ایسازه دقیق اطاّلعات به دسترسیهای پژوهش، عدم از جمله محدودیتها/ راهبردها: محدودیت

ی و نوسازی مسکن سازالزامات بهچنین است. هم های تحقیقنامهکاری متخصصّان مرتبط در تکمیل پرسشعدم هممنطقة مورد مطالعه و 

 های روستایی و مدیریت بحران قرار گیرد.ریزیدر رأس برنامهباید ای و رعایت استانداردهای لرزه

ای و ضوابط آن و نامة لرزهآمده، باید نوسازی مساکن روستایی غیرمقاوم با نظارت دقیق و با توجّه به آییندستبا توجّه به نتایج به کارهای عملی:راه

  ها انجام شود.بندی شهرستانن با توجّه به اولویتچنیهم
های روستایی استان فارس، عالوه گاهلرزه و ارزیابی سکونتبندی خطر زمیناهمّیّت پژوهش حاضر در این است که پهنه اصالت و ارزش:

را در نکواحی بحرانکی جهکت ککاهش  تریهای دقیقریزیکند که برنامهریزان کمک میهای پرخطر، به برنامهکردن محدودهبر مشخص

 خسارات ناشی از بحران زلزله تدوین کنند.

 .GISپذیری، مسکن روستایی، زلزله، مدیریت بحران، استان فارس، آسیب: هاکلیدواژه
 

 مدیریت بحران پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکردارزیابی آسیب(. 1395. )، نهاتف ، ع. وگلی، ا.، صادقی جدیدی ارجاع:
 .118-107(، 4)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. در استان فارس

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.53719  
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 مهمقدّ

 لهأطرح مس. 1. 1
پژوهشکی  ةلأمخاطرات طبیعی در علم مدرن بکه یکک مسک

 ،هیزبکارونرحمکاوتی ) م و غیرقابل انکار تبدیل شده استسلّم

(. ایکران از 1 ص.، 2011 ،1بیگانی، سرتوحیدی، ریجانتا و کوی

ال جهکان قکرار دارد و بکه گکواهی فعّ ةخیزی در منطقنظر لرزه

العکککات مسکککتند علمکککی و مشکککاهدات قکککرن بیسکککتم از اطّ

رت هکای پرقکدلکرزهخطرپذیرترین مناطق جهان در اثکر زمکین

ریکزی کشکور، )سکازمان مکدیریت و برنامکه شکودمحسوب مکی

ای تکرارپکذیر در إ(. زلزله همیشه به عنوان پدیکده ، ص.1385

 .طول تاریخ وجود داشته و در آینده نیز وجکود خواهکد داشکت

ای کننکدهتأثیرات ویران ،تر مواردای در بیشوقوع چنین حادثه

و تلفات سنگینی بکر  جای گذاشته های انسانی برگاهبر سکونت

، ترابکیو  ، حبیبکی)شکیعه ه اسکتها تحمیکل ککردساکنان آن

 -)محیطککی و پیامککدهای آن در ابعککاد مختلککف (2 ، ص.1389

 گکاهشناسکی و فرهنگکی، اقتصکادی، روان -کالبدی، اجتمکاعی

بر محیط زنده و غیرزنده، در  پیاپیسیاسی( برای چندین سال 

 )پورطکاهری، د بکودفضایی محسوس خواهک -های مکانیعرصه

(. بکا 116 ، ص.1390 الدین افتخاری و عسکگری،، رکنپریشان

، 2)بکورا دهدمعموالً زلزله بدون هیچ هشداری رخ می ،این حال

زلزله تهدید بزرگی برای زنکدگی  ،(. در حقیقت35 ، ص.2014

، 2011ککاران، و هم 3شکود)لیوها محسوب مکیو دارایی انسان

هکر  ،طدهد که به طکور متوسّک ن میها نشا(. بررسی1085 ص.

دهد که پیامد ای شدید رخ میبار در ایران زلزلهچهار سال یک

 79ی درصد واحکدهای روسکتایی و آسکیب کلّک 97آن تخریب 

ایکن  .وقوع زلزله خواهد بکود ةدرصد واحدهای شهری در منطق

های روسککتایی، آن اسککت کککه سککاختمان ةدهندخککود نشککان

ترین ها هسکتند ککه در اثکر کوچککپذیرترین ساختمانآسیب

، )شکریفی دشومی آشکارها ها نیز آثار تخریبی در آنلرزهزمین

ها مهمیرها و صکدو(. اکثر مرگ2 ، ص.1389، اسدیو  حسینی

هکا و در هنگام وقوع زلزله در اثر برخکورد و ریکزش سکاختمان

آن  ةکککه نتیجکک اسککتدسککت بشککر  ةهککای سککاختدیگککر سککازه

 ها و اخکتالالت اجتمکاعی اسکتو مال انسانرفتن جان ازدست

چککه موجککب افککزایش آن ،(. در حقیقککت41 ، ص.2014)بککورا، 

های بلککه سکاختمان ؛شکود، زلزلکه نیسکتتلفات در زلزلکه می

ها، کاریها، نکدانممقاومتی است که در اثر غفلتغیرمقاوم یا کم

اندرکاران دست طولیت در انجام وظایف توسّؤعدم احساس مس

های نامکهکنندگان آیینتدوین گذاران،اعم از قانون ؛وسازتساخ

احان و مالککان اسکت ای و ضوابط شهری و شهرسازی، طرّلرزه

وساز غیراصکولی، باعک  که متناسب با مشارکت خود در ساخت

، زیاریو  ، قرخلوروشتی )احدنژاد شوندوز چنین فجایعی میبر

ر ککاهش خطکر و باید بکه منظکو از این رو،(. 174 ، ص.1389

کنترل بحران، به استانداردسازی مصکالح سکاختمانی، افکزایش 

سکازهای جدیکد، هکدایت وضریب اطمینان و ایمنی در سکاخت

های شکهری و روسکتایی گاهسککونت ةنظام شهرسازی و توسکع

 ، ص.1390، شکهبازی و پور، سعیدی، معصوم) شمسپرداخت 

ای ت ویککژهیککجوامککع روسککتایی از اهمّ ،(. در ایککن میککان42

 دارایی کشککور یجککا ی کککه منککاطق روسککتانککد. از آنابرخوردار

هی در این وسعت و گستردگی زیادی بوده و جمعیت قابل توجّ

سکاز ونسبت به سکاخت دنبای بنابراین، ،کنندمناطق زندگی می

 ، ص.1383)عباسکیان و شکهبازی،  ه بکودتوجّکاین مناطق بکی

ناشککی از زلزلککه و بککه منظککور کککاهش آسککیب  ،(. در واقککع186

ه به مناطق روسکتایی و مسککن توجّ ،جلوگیری از وقوع فجایع

، 2013، 4)شکا ول و جکی یت فراوان اسکتروستایی دارای اهمّ

تکرین بحک  گرفته، مهمه به مطالعات صورت(. با توج179ّ ص.

بکه  ،های روسکتاییگاهه در سکونتزلزل ةپیامدهای سانح بارةدر

 ،1393)عینکالی،  ه داردبکدی اشکاربودن سکاختارهای کالامننا

پذیری ناشکی از به منظکور ککاهش آسکیب ،بنابراین (.139ص. 

ها در مناطق روستایی باید منطبکق ریزیحوادث طبیعی، برنامه

)محمکدخانی و سکلمانیان،  های مدیریت بحکران باشکدبا برنامه

توان سازی مسکن روستایی را می( و بح  مقاوم4 ، ص.1389

 ةهای توسکعریزیی از راهبردهای مهکم در برنامکهبه عنوان یک

استان  (.64 ، ص.1389)بهرامی،  ی کردروستایی کشورمان تلقّ

 خیکز در ایکران اسکتلرزه هکای مهکمّفارس نیز یککی از کانون

شککناختی و وضککعیت زمککین(. 101 ، ص.1393)شکایان و زارع، 

گر ایکن اسکت ککه تمکامی اسکتان بیکان ،الهای فعّوجود گسل

هایی لرزه قرار دارنکد و زلزلکهس در معرض خطر وقوع زمینفار

ت ایکن صکحّ دهندةدهد نشکانکه ساالنه در این استان رخ می

ریکزی عاست. پژوهش حاضر در نظکر دارد بکه منظکور برنامکهادّ

تر و مدیریت ریسک در مناطق روسکتایی و آمکادگی در عقالنی

ر جهکت ککاهش د و برابر وقوع زلزله، با رویکرد مدیریت بحران

های روستایی استان فارس، گاهای در سکونتپذیری لرزهآسیب

شکامل:  خکرد بکه چنکد موضکوع ،برای این منظور .گامی بردارد

ای، پکذیری لکرزههای ارزیابی آسیبشناسایی و انتخاب شاخص
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بندی خطر زلزله، شناسایی و تعیین نکواحی و تولید نقشة پهنه

پکذیری مسککن و بی آسکیبروستاهای در معرض خطکر، ارزیکا

ها، برآورد مساکن فرسکوده و غیرمقکاوم و جمعیت و زیرساخت

های مکرتبط بکا مکدیریت بحکران در راهبردهای و سیاست ةارا 

ها و تلفات ناشی از مطالعاتی در جهت کاهش خسارت ةمحدود

  .پردازدوقوع زلزله می

 شناسی تحقیقروش. 2

 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2
 27 بکین مربکع، کیلومتر 122.608 وسعت با فارس استان

 خط از شمالی عرض دقیقه 42 و درجه 31 تا دقیقه 2 و درجه

 طکول دقیقکه 36 و درجه 55 تا دقیقه 42 و درجه 50 و استوا

 نظکر از فکارس اسکتان. دارد قکرار گرینویچ هارالنّنصف از شرقی

 و شکهر 94، بخکش 83 شهرسکتان، 29 بکه کشوری، تقسیمات

 و سککنه دارای آبکادی 4.216) آبکادی 8350 و دهستان 204

 شهرسکتان. دشکومکی تقسکیم( سککنه از خکالی آبادی 4.134

 ترینبزرگ استان جنوب در مربع کیلومتر 14.142 با الرستان

 اسککتان غربککیشککمال در مربککع کیلککومتر 1.030 بککا رسککتم و

 فکارس، اسکتان آمکاری ةنامسکال)است  شهرستان ترینکوچک

 و کهگیلویککه و اصککفهان بککه شککمال از فککارس تاناسکک(. 1390

 بکه مغکرب از کرمکان، و یکزد هایاستان به مشرق از بویراحمد،

 .است محدود هرمزگان استان به جنوب از و بوشهر استان

 . روش تحقیق2. 2
است. برای ی روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با رویکرد کمّ

استفاده شد و  ای و اسنادیخانهکتابها از روش گردآوری داده

سرشماری ) های مرکز آماردادهاز های مورد نیاز با استفاده داده

و منککابع  ای، اینترنککتخانککهکتابهککای داده (،1390سککال 

آمککاری ایککن  ةجامعکک. دشککآوری ها)اسککتانداری( جمککعسازمان

واحد تحلیل نیکز  وپژوهش شامل تمام روستاهای استان فارس 

العکاتی و برای ایجاد پایگکاه اطّباشند. های استان میشهرستان

و اکسکل  العکات جغرافیکاییسیسکتم اطّ افزارسازی از نرمنقشه

العککاتی در هکای اطّبککرای تلفیکق الیکه ،د. در واقکعشکاسکتفاده 

 تحلیل فضکایی از روشوالعات جغرافیکایی و تجزیکهسیستم اطّ

اسکتفاده شکد.  مراتبییند تحلیل سلسلهآها و فرپوشانی الیههم

از ها نیز لرزه و ایجاد الیهبندی خطر زمینبرای پهنه ،ینچنهم

و تابع مجاورت ( IDW) داروزن معکوس ةفاصل یابیدرونروش 

بکرای  IDWدر ایکن پکژوهش از روش  ،د. در واقکعشکاستفاده 

های مکانی که مبتنی بر مفهومی از وزن فاصکله یابی دادهدرون

 (.212 ، ص.1220، 5ولیک چن و ویونگون) استفاده شد ،است

IDW یکابی فضکاییهای غیراحتمالی برای درونیکی از روش، 

ص اسکت. مقکادیر نقکا  ای از نقکا  پراکنکده و مشکخّمجموعه

نامشکخص بکا میکانگین وزنکی نزولکی فواصکل از مقکادیر نقکا  

(. 4 ، ص.2014، 6گکواو  ، ژ و، یوا)چن ندشوص تعیین میمشخّ

ط هسکتند، در نظکر نقاطی را که بکا هکم مکرتب ةهم ،این روش

هکایی ککه نسکبت بکه آن ،تر هستندنقاطی که نزدیک .گیردمی

 ، ص.2012لیککو، چککن و ویونککگ)ون دورترنککد، تأثیرگذارترنککد

یابی برمبنای این فرضکیه های درونروش ةیکلّ ،(. در واقع211

دیگر نسبت بکه نقکا  تر به یکاند که نقا  نزدیکتوسعه یافته

 ، ص.1390)صکفری،  تری دارنده بیشبستگی و تشابدورتر هم

 شوند: زیر محاسبه می ةط معادلتوسّ ةانداز ،(. در این روش34

(1) 

 

نامعلوم  ةبرای نقط ،مقدار برآورد شده Zjصورتی که در آن 

 j ،Zjنکامعلوم  ةتکا نقطک iمعلوم  ةفاصله از نقط j ،dijدر مکان 

ککاربر  ةشکدتوان تعریف  nاست و  iمعلوم  ةمقداری برای نقط

باشد تا تمام نقکا   2تر از ند. هر عددی از نقا  که بزرگهست

تواند استفاده شود. اغلکب برخکی از اعکداد می ،موجود در نمونه

بکرای مثکال، سکه نقطکه از  ؛رونکدثابت نقا  نزدیک به کار می

شده برای برآورد ارزش در نقکا  برداریترین نقا  نمونهنزدیک

تر( بزرگ dij) ه کنید که نقا  دورترتوجّروند. معلوم به کار می

تکأثیر  ،آن نقطه ،بنابراین .( هستندdij/1) تردارای وزن کوچک

، 2013 ،7)بولسکتاد نکامعلوم دارد ةتری بر روی برآورد نقطککم

که در ایکن پکژوهش مکورد  AHPروش  ،چنین(. هم547 ص.

هککای اسککتفاده قککرار گرفککت، تککابع مطلککوبیتی مبتنککی بککر روش

تکرین یکی از رایج ،گیری چندشاخصه است که در واقعتصمیم

-شکده، مکیکارگرفتههب ةگیری چندشاخصکرویکردهای تصمیم

(. روش 7 ، ص.2014، 8مالدینرو  ، سوناک، سدیکوا)هوفر باشد

AHP  یک رویکرد آسان برای اسکتفاده و روشکی سکاده پکیش

یه گیران برای یافتن وزن معیارها با استفاده از تجزروی تصمیم

، )چکن گیری چندمعیاره استهای تصمیمها، در روشو تحلیل

 1977ط ساعتی در سال ( که توس130ّ ، ص.2013، 9کانو  یو

 ،10بالشککو  ، جاکویسککیزاده)فیضکی فی و توسعه یافکتمعرّ

هکای دهی به الیهبرای وزن ،(. در این پژوهش159 ، ص.1392
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له از گسکل، )فاصک مختلف که با استفاده از معیارهکای مختلکف

قبلکی،  ةدادهکای رخه به زلزلهفاصله از کانون وقوع زلزله با توجّ

بنکدی خطکر ایجکاد شکد، از روش لیتولوژی و خاک( برای پهنه

AHP  بنکدی خطکر زلزلکه در پهنکه ،د و در نهایکتشکاستفاده

-نهایی پهنه ةیت معیارها انجام و نقشه اهمّاستان فارس با توجّ

 روش تولید شد. بندی با استفاده از این

 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2
هکای نکوع شکاخص ازپکذیری کالبکدی برای ارزیابی آسیب

)ککه برحسکب مقاومکت در  مصالح مورد استفاده در ساخت بنا

برابر زلزله در دو گروه مقاوم یا بادوام شکامل: اسککلت فلکزی و 

ر بتون آرمه و غیرمقاوم شامل: آجر و آهن یا سنگ و آهن، آجک

و چوب یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام آجر یکا سکنگ و 

بنکدی آجر، تمام چوب، خشت و چکوب، خشکت وگکل تقسکیم

سکال  15)بکا  )در سه گکروه نوسکاز ها(، قدمت ساختمانشدند

)بکا  سال قدمت( و فرسکوده 35تا 16)بین  تقدمت(، میان مدّ

تکر )در سه گکروه کم سال قدمت(، مساحت قطعات 36بیش از 

ط( و بکیش )متوسّ متر 200تا  100)کوچک(، بین  متر 100 از

تکراکم خکانوار در واحکد ، )بزرگ(، تراکم مسککونی متر 200از 

بنکدی خطکر چنین برای پهنکههم وو تراکم جمعیتی  مسکونی

تکا  1900 از) دادههای رخچون: زلزله یهایاز شاخص نیززلزله 

ککازرون،  هکای)از جملکه گسکل ال استانهای فعّگسل( 2015

( و غیکرهقیروکارزین، زاگرس کرباس، بهار، میشان و دهشکیر و 

 د.شلیتولوژی استفاده 

 مبانی نظری تحقیق. 3

ریزی بکرای آمکادگی و ککاهش خطکر قبکل از وقکوع برنامه

ا تکا هنگکامی ککه ارزیکابی امّ ؛ناپذیر استسانحه، امری اجتناب

رای ریکزی بکبرنامکه ،پذیری برای مناطق صکورت نگیکردآسیب

-فایده است. با انجکام ارزیکابی آسکیبگیری در منطقه بیپیش

خاص، شناسایی نیازها و اقدام برای تکأمین  ةپذیری برای منطق

پکور، )جلیکل پذیر خواهکد بکودها پیش از وقوع سانحه امکانآن

-(. ارزیابی شکرایط موجکود منطقکه و ظرفیکت18 ، ص.1389

ابر مخاطرات طبیعکی و )توانایی مقابله و رویارویی( در بر هایش

)ویچسککل  پککذیری اسککتیککل آسککیبپیامککدهای آن، هککدف تحل

پذیری مفهکومی اسکت ککه بکا (. آسیب1 ، ص.2001، 11گارتنر

صکات فیزیککی و طبیعکی هکر پدیکده در مقابکل ه به مشخّتوجّ

د. تعیکین میکزان کنکحوادث طبیعکی و غیرطبیعکی بکروز مکی

ت تعیکین پذیری عناصر درونی محیط ریسکک از ملزومکاآسیب

هککا تککرین لککوازم زنککدگی انسککانریسککک اسککت. یکککی از مهککم

هکا، پکذیری سکاختمانهکای مسککونی اسکت. آسکیبساختمان

-پذیری فیزیکی و آسیب مربو  به جان و سالمت انسانآسیب

-(. آسکیب3 ، ص.1389)امینکی،  پذیری انسانی استها آسیب

توانکد برحسکب خطراتکی ککه در آینکده، زنکدگی و پذیری مکی

نه فقط خطراتکی ککه جکان و  ،کندیشت انسان را تهدید میمع

اندازد، مورد مال انسان را در هنگام وقوع رخداد به مخاطره می

، 2003، 12ون و دیکویس، بلیکی، ککان)وینسر رسی قرار گیردبرّ

های بسیاری است پذیری شامل جنبهآسیب ،واقع در (.12 ص.

اجتمکاعی و  که ناشکی از عوامکل مختلکف کالبکدی، اقتصکادی،

جکا (. در این30 ، ص.2009)سازمان ملل، است محیطی زیست

خطربکودن جمعیکت و محکیط پذیری به معنی درمعرضآسیب

 ةه به نکوع و ماهیکت حادثکبا توجّو  هاط انسانشده توسّساخته

 ،(. بنککابراین36 ص. ،1388)احککدنژاد روشککتی،  زلزلککه اسککت

خاطرات طبیعی پذیری به منظور کاهش تأثیر ممدیریت آسیب

 ، ص.2010 ،13آماراتونگکا و پتیکر  )مکاالگودا، بسیار مهم است

ککاهش اثکرات بحکران و ککاهش  به دنبکالمدیریت بحران (. 5

های امروزی در ارتبا  بکا تحلیکل و دیدگاه است.پذیری آسیب

 : گیرندقرار میدر سه گروه عمده  ،پذیریارزیابی آسیب

 -اجتمکاعی ةک پدیکدپذیری به عنکوان یکدیدگاه آسیب -

 سیاسی 

 پذیری به عنوان مواجهه با خطر دیدگاه آسیب -

 (. 52 ، ص.1388، روشتی )احدنژاد های ترکیبیدیدگاه -

ها و پکذیری دیکدگاهدر رابطه با ارزیابی آسکیبی به طورکلّ

ه به موضکوع ا با توجّامّ ؛دی مطرح گشته استهای متعدّدرویکر

بکا  ،بنابراین کالبدی است. وهشپژاین نظر رویکرد مدّ ،پژوهش

ه بکه بکا توجّکه به این رویکرد و رویکرد مدیریت بحکران و توجّ

پذیری مسککن روسکتایی تحقیق که ارزیابی آسیباصلی هدف 

زلزلکه بکر روی  ةتکأثیر مخکاطربه ارزیکابی  ،استدر برابر زلزله 

ها در نواحی روسکتایی و خسکارات جکانی و محیط و ساختمان

  ه شده است.آن پرداختمالی ناشی از 

 ی تحقیقهایافته. 4

 های توصیفییافته. 1. 4

براسکاس . شودمیهای توصیفی تحقیق ارا ه یافته ،در ابتدا

 هبک 1911لرزه در اسکتان در سکال لین زمینهای زلزله، اوّداده

 7/6 شکدّتِبکا نیکز ترین زلزله ریشتر در الر و بزرگ 5/5 شدّتِ

قیروکارزین به وقکوع پیوسکته  ةقدر منط 1972 ریشتر در سال
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 یها با بزرگترین زلزلهبیش ،زلزله رخ داده 2026است. در بین 

در  .مورد اسکت 110ریشتر به وقوع پیوسته که فراونی آن  8/3

 4تکر از هکا بزرگکی کمها اکثر آنه به فراوانی زلزلهبا توجّ ،واقع

تکرین وقوع زلزله، بیش ةبراساس منطق ،چنینریشتر دارند. هم

رسکی مکورد( و برّ 358) الر رخ داده اسکت ةهکا در منطقکزلزله

تکر دهکد ککه در گذشکته نیکز بیشهای تاریخی نشان میزلزله

و بکه طکور ب در این شهرسکتان رخ داده اسکت های مخرّزلزله

ها در شکهرهای الر، ککازرون، جهکرم، لرزهترین زمینبیشی کلّ

قوع پیوسته اسکت. از نظکر قیروکارزین، نورآباد و فیروزآباد به و

 209هکای تحقیکق، عمقکی بکین یکک تکا لرزه، دادهعمق زمین

، بکا عمکق هالرزهترین زمینبیش .ن دارندکیلومتر از سطح زمی

ه بکه ایکن بکا توجّکککه  کیلکومتر رخ داده اسکت 50کانونی زیر 

ب ها در استان از نوع سطحی و مخکرّلرزهتر زمینبیش ،موضوع

 ند. هست

 لرزهبندی خطر زمینهپهن. 2. 4
های بندی، ابتدا کل دادهرستری پهنه ةسازی الیبرای آماده

لرزه به یابی و بر اساس بزرگای زمیندرون IDWزلزله با روش 

که مناطقی  شد مشاهدهو  امیتازدهی شدندو سه گروه تقسیم 

با مناطق پرخطر در الیه  ،تر استها بیشکه تراکم زلزله در آن

بککرای شناسککایی نککواحی  ،چنککینهم .وانی داردخککرسککتری هم

سکه  ،مکورد مطالعکه ةهکای منطقکپرخطر در مجاورت با گسکل

کیلومتر در نظکر گرفتکه شکد و  150و تا  50تا  30، 30حریم 

)جکدول  آن هر سه الیه با هم ترکیب و امتیاز داده شکد از پس

یکت اهمّ ،تکر باشکدطوری که هرچه فاصله از گسل بیش به ؛(1

 66) ترین مساحت اسکتانبیش ،ر خواهد بود و برعکستآن کم

کیلومتری قرار دارد که این نواحی  30بافر  ةدرصد( در محدود

هکا ترین زلزلکه در آنهستند که بیش یهایاغلب همان قسمت

 .رخ داده است
 

 های آنها براساس بزرگو زلزله ها براساس فاصلهامتیازدهی گسل -1جدول 
 1394وهش، های پژیافته: مأخذ

 یتاهمّ وزن معیار لرزهبزرگی زمین درصد مساحت )کیلومتر( فاصله از گسل

0-30  33٫66  5٫6- 2٫5  زیاد 1 

30-50  21٫24  17٫5- 85٫3 طمتوسّ 2   

50بیش از   45٫9  84٫3- 5٫2  کم 3 

                               

-رستری لیتولوژی نیکز، تمکامی الیکه ةسازی الیبرای آماده

ها در برابکر زلزلکه و بکا ای سنگ و خاک براساس مقاومت آنه

شناسککی و احتمککال وقککوع زلزلککه، هککای زمککیندورهبککه ه توجّکک

، پنکاه ایمکانی و هکاتف) ندشدو به سه گروه تقسیم  امتیازدهی

لرزه، با استفاده بندی نهایی خطر زمینپهنه ،نهایت در .(1382

بکا اسکتفاده از روش  د.شکانجکام ، این سه معیار و زیرمعیارهااز 

افککزار سیسککتم مراتبی فضککایی در نککرمینککد تحلیککل سلسککلهآفر

یکت های مورد نظر براسکاس اهمّالعات جغرافیایی، ابتدا الیهاطّ

و  (3)جکدول  زوجی شکدند ةدیگر مقایسکمعیارها نسبت به ی

رستری در وزن خکود  ةآمدن وزن نهایی، هر الیدستهپس از ب

ه بندی نهایی با توجّکشد و پهنه جمع های دیگرضرب و با الیه

دهکی بکه معیارهکا بکا د. وزنشها انجام یت عاملبه ضریب اهمّ

هکای معیکار زلزلکه .شکدها انجام سایر پژوهش ةو مطالعرسی برّ

یککت آن نسککب بککه دو معیککار دیگککر، ه بککه اهمّداده بککا توجّککرخ

(. براسککاس اصککل سککازگاری 0٫6694) داردتککرین وزن را بیش

بایکد  ،باشکد 0٫1تکر از چه نرخ سازگاری بزرگچنان ،هاشاخص

جکا نکرخ سکازگاری د ککه در اینشکوداً انجام بندی مجدّاولویت

اسکت و  0٫1تر از که این عکدد کوچکک است 0٫0068معیارها 

ترکیبکی بکه  ةبندی مورد قبول است. در نهایت نیکز الیکاولویت

بنکدی قکهبا خطر خیلی زیاد تا خیلی کم، طب ةپنج گروه از پهن

 .(3)شکل  دش
 

روش از با استفاده  زوجی معیارهای اصلی ۀمقایس -3جدول 

 مراتبی فضایییند تحلیل سلسلهآفر
 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 معیارها
های زلزله

 دادهرخ
 لیتولوژی

فاصله از 

 گسل

یت ضریب اهمّ

 هاشاخص

 0٫6694 7 3 1 های رخ دادهزلزله

 0٫2426 3 1 3/1 لیتولوژی

 0٫088 1 3/1 7/1 فاصله از گسل
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 در استان فارس لرزهخطر زمین بندیپهنه -3شکل 

 1394پژوهش، هاییافته: مأخذ

 پذیری مسکنارزیابی آسیب .3. 4
تکرین تعکداد بیش ککه بنکدی نشکان دادپهنه ةبررسی نقش

گاه سکونت 3273گاه روستایی از سکونت 2700) هاگاهسکونت

هککزار مسکککن از مجمککوع  290یش از بکک و (دارای جمعیککت

بیش و درصد(  80)بیش از  واحد مسکونی روستایی 346٫814

زیاد تکا های با خطر خیلیدر پهنهدرصد مساحت استان  80از 

دانکیم قطعکات مسککونی طور ککه مکیزیاد قکرار دارنکد. همکان

برابکر وقکوع ، در تکرتر نسبت به قطعات با مساحت بیشکوچک

تککر و تککراکم فضککای کم ،نککد. در حقیقککتپذیرترزلزلککه آسککیب

پکذیری سکاختمان را در برابکر زلزلکه آسکیب ،ساختمانی بکاالتر

واحکدهای مسککونی  درصکد از ککلّ 48٫48دهکد. افزایش مکی

 47متر مربکع دارنکد و  100تر از مقیاس و مساحتی کمکوچک

مربکع  متکر 200تا  100مسکن نیز مساحتی بین  درصد از کلّ

. دارنکد ربعم متر 200 ترمساحتی باال ،کمید دارند و تنها درص

مسکن با آجکر و آهکن یکا سکنگ و  درصد از کلّ 52 ،چنینهم

مقاومکت چنکدانی در  ،اند که این نوع مصکالحآهن ساخته شده

مسکن روسکتایی اسکتان را  از کلّ 9.3برابر زلزله ندارند و تنها 

ر انکد ککه در برابکهای اسکلت فلزی و بتنکی تشککیل دادهسازه

از مصالح غیرمقکاومی سکاخته  هبقی وقوع زلزله مقاوم هستند و

بکیش از  ،چنینهم. اند که غیرایمن و غیراستاندارد هستندشده

درصککد از  85هککای مقککاوم و حککدود درصککد سککاختمان 88

طر زیکاد و خیلکی خ های باهای غیرمقاوم نیز در پهنهساختمان

تری به رعایت قکوانین ه بیشتوجّباید  ،بنابراین. زیاد قرار دارند

هکای روسکتایی و سکازی سکاختمانرات مرتبط بکا مقکاومو مقرّ

هر سکاختمان ها در برابر زلزله صورت گیرد. سازی آنمستحکم

عمر مفید یک سکاختمان  ،در ایران .دارای یک عمر مفید است

تکر هرچه عمکر سکاختمان بیش ،سال برآورد شده، بنابراین 30

)سکاالری،  نیز افزایش خواهکد یافکتپذیری میزان آسیب ،باشد

 ،مسککن روسکتایی درصکد از ککلّ 10(. حدود 36 ، ص.1389

درصد نوسکاز  55٫58 ،چنینهم .سال دارند 35قدمتی بیش از 

 85از این تعداد نیکز بکیش از  ،سال دارند 15تر از و قدمتی کم

ی از بکه طکور کلّک .انکدقکرار گرفتکه پرخطکرهای درصد در پهنه

تکر از درصد مسکاحتی کم 47کن روستایی نیز مس مجموع کلّ

ها غیرمقاوم هستند و درصد این سازه 90مربع دارند،  متر 100

سال دارنکد ککه ایکن  35ها نیز قدمتی بیش از درصد آن 6٫91

هکا را در سکازی سکازهسازی و مقاومآمارها ضرورت بازسازی، به

 .  (4)جدول  دهدخوبی نشان میاطق روستایی بهمن

 

 )برحسب درصد( های خطروضعیت مسکن روستایی در پهنه -4ول جد

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 معیارها

 خیلی کم کم طمتوسّ زیاد خیلی زیاد های خطرپهنه

 8٫8 2٫3 7٫51 22٫43 58٫86 هامساحت پهنه

 5٫19 0٫02 8٫43 27٫19 57٫2 هاگاهتعداد سکونت

مساحت زیربنا در واحد 

 مسکونی

 4٫4 0٫01 7٫71 27٫08 59٫68 متر مربع 100تر از کم

 4٫58 0٫01 9٫53 27٫98 57٫19 مربع متر 100-200

 



 113                                                 ...          رویکرد با زلزله برابر در روستایی مساکن پذیری¬آسیب ارزیابی                                                  سال پنجم                 
 

 4ادامه جدول

مساحت زیربنا در واحد 

 مسکونی

 خیلی کم کم طمتوسّ زیاد خیلی زیاد های خطرپهنه

 2٫78 0 4٫71 21٫81 70٫42 مربع متر 200بیش از 

 4٫31 0 8٫45 28٫26 58٫41 اظهارنشده

 کاررفتههنوع مصالح ب
 3٫15 0٫02 6٫3 21٫5 67٫37 مقاوم

 4٫58 0٫01 8٫72 27٫96 57٫92 غیرمقاوم

 قدمت بنا

 4٫22 0٫01 8٫41 26٫72 59٫77 سال( 15تر )کم نوساز

 4٫77 0٫01 8٫46 28٫27 57٫6 (35تا  15) تمدّمیان

 4٫39 0٫01 9٫41 28٫05 57٫12 سال( 35)بیش از  فرسوده

 4٫44 0٫01 8٫49 27٫36 58٫81 واحد مسکونی 

 

تکر باشکد، هرچه تراکم واحد مسکونی در واحد سکطح بیش

تکراکم واحکد مسککونی  .تر اسکتپذیری هم بیشمیزان آسیب

هکا محاسکبه ه به مساحت پهنهدر استان فارس با توجّروستایی 

بکا خطکر زیکاد و  ةترین تراکم واحد مسکونی در پهنکد، بیشش

مربکع در  یکک کیلکومتر به طوری که در هر ؛ط قرار داردمتوسّ

واحد مسکونی قرار دارد. این محاسبات  3.47با خطر زیاد  ةپهن

هکای منکاطق روسکتایی استان و داده لّبا استفاده از مساحت ک

صورت پذیرفته اسکت. تکراکم خکانوار در واحکد مسککونی نیکز 

در  ،سکتگر تعداد خانوار سکاکن در هکر واحکد مسککونی ابیان

اد مسکونی با تعدی حدهااد واتعد ،یک منطقهدر تی که رصو

آید؛ می ستد بهیک وی مساق نسبت فو، دکر باشکباها برارخانو

د مسکونی ککحار در واانوککخل تقالککسا ،هککمنطقدر آن ی کیعن

ی حدهااد واتی که تعدرصودر  ،د داردجووها ارخانو همککةای بر

یک به از بیش ق قم فور ،دها باشارخانواد تعداز  ترکممسکونی 

 ،(. حکال38 ، ص.1389خکانی، )زیکاری و داراب آیکدمیست د

میکزان  ،تکر باشکدهرچه تراکم خانوار در واحکد مسککونی بیش

رسکی تکراکم . برّیابدمیپذیری آن در برابر زلزله افزایش آسیب

های مختلف نشان داد ککه در خانوار در واحد مسکونی در پهنه

تر از یک اسکت و خیز این نوع تراکم بیشرزههای لتمامی پهنه

چنین تعداد خانوارها با تعداد مسکن برابر نیست و تراکم در هم

در مناطق روسکتایی اسکتان  ،در واقع. واحد مسکونی زیاد است

بلکه کمبود واحکد  ؛نه تنها کیفیت مسکن بسیار نامطلوب است

 افزایکدمسکونی نیز مشکلی را بر مشکالت روستاییان فارس می

 (.5)جدول 

 

 خیزهای لرزهتراکم خانوار در واحد مسکونی و تراکم واحد مسکونی در پهنه ۀمحاسب -5جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 واحد مسکونیتراکم خانوار در تراکم واحد مسکونی تعداد خانوار مسکونی واحد تعداد مربع( )کیلومتر مساحت های خطرپهنه

 1.11 2.85 227،054 203.949 71.648 خیلی زیاد

 1.12 3.47 106،367 94.887 27.313 زیاد

 1.11 3.22 32،697 29.456 9.146 طمتوسّ

 1.10 0.91 2،856 2.597 2.849 کم

 1.14 1.43 17،625 15.400 10.762 خیلی کم

 1.12 2.85 387،167 346.814 121.718 جمع
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بعه تفکیع  وضععیت مسعکن روسعتایی ارزیابی  .4. 4

 شهرستان
تکرین بیکد کمشهرستان خکرم 1390طبق سرشماری سال 

ترین تعکداد بیششهرستان کازرون و  (مورد 12) مسکن مقاوم

ه بکه بکا توجّک ،چنکینهم( را دارد. مسککن 7266)مسکن مقاوم

 ،هکاو تعداد مساکن روستایی آن هاجمعیت روستایی شهرستان

و  درصکد( 65) اومترین مسکن غیرمقکم دشتشهرستان زرین

را نیز شهرستان بوانات  (درصد 95) ترین مسکن غیرمقاومبیش

ه به جمعیکت روسکتایی ات با توجّشهرستان بوان ،دارد. در واقع

 .سکازی اسکتبازسازی و مقکاومتری برای بیشاولویت  ، درخود

های مسککونی بکه تفکیکک ارزیابی قدمت بنا در بین ساختمان

تکرین تعکداد ستان الرسکتان بیشکه شهر دادشهرستان نشان 

درصکد( را داراسکت و  14٫22) های مسکونی فرسودهساختمان

 هکای نوسکاز را شهرسکتان فراشکبندترین تعداد ساختمانبیش

صد از در 70بیش از  ،چنینهم .درصد( در اختیار دارد 68٫11)

متر مربع  100تر از کارزین کممساکن روستایی شهرستان قیرو

 پذیرند. ر برابر زلزله آسیبو د وسعت دارند

 گیرینتیجهبحث و . 5
تکرین زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که همواره بیش

تلفات انسکانی و اقتصکادی را در شکهرها و روسکتاها بکه دنبکال 

این خسارات در مناطق روستایی بیش از منکاطق  .داشته است

ط ککه توسّک  یهمانند پژوهشحاضر  پژوهشیج انتشهری است. 

 ،کردسکتان اسکتان روسکتایی مناطق در 1387 سال در رامیبه

انجام  قزوین استان روستایی مناطق در 1390 سال در پریشان

بودن مسککن روسکتایی اسکت. گر غیرمقاوم و فرسودهبیان ،داد

در وسکیعی از اسکتان  هایپهنه نشان داد که پژوهشاین نتایج 

، هاگاهدرصککد از سکککونت 85اسککت. بککیش از  معککرض خطککر

 پرخطکرهکای های استان در پهنهجمعیت، مسکن و زیرساخت

ها قکرار دارنکد درصد از مساکنی که در این پهنه 85قرار دارند. 

 ت درشدّهستند که بهمقیاس و کوچکنیز غیرمقاوم و فرسوده 

درصد مسککن  86.76 ،چنینهمند. هستپذیر برابر زلزله آسیب

 هکایت دارند در پهنهمربع وسع متر 100تر از روستایی که کم

ت لکرزه بکه علّکقرار دارند ککه در صکورت وقکوع زمکین پرخطر

بودن قطعات و فشردگی و تراکم ساختمانی و جمعیتکی کوچک

از مجمککوع . بکه دنبککال خواهنکد داشکتتکری را خسکارات بیش

مسککن قکدمتی بکاالتر از  23.978 مسکن روستایی 346.814

هکا بررسکی ،چنینهم .نیازمند نوسازی هستند سال دارند و 36

غیرمقکاوم  واحد مسکونی نیز با مصالح 267.852نشان داد که 

زلزله دارنکد و نیکاز  طی در برابرومت متوسّاند و مقاساخته شده

واحد مسکونی نیکز از مصکالح ککامالً  43400 .سازی دارندبه به

 ،چککوب ،چککون چککوب، خشککتهمغیرمقککاوم و غیراسککتانداردی 

راحتی در برابکر زلزلکه هککه بک دانکخشت و گکل سکاخته شکده

 نکواحی پرخطکر ،واقع دریرند و نیاز به بازسازی دارند. ذپآسیب

نیز در  تراکم واحد مسکونی ومناطق پرتراکم جمعیتی هستند 

ترین جمعیت روستایی استان فکارس بیش .ها باالستاین پهنه

که نکه تنهکا در معکرض شکدید وقکوع  دندر نواحی سکونت دار

های مسکونی آن نیز فرسکوده و بلکه ساختمان ؛ستلرزه ازمین

 زمینکةزلزلکه بکه خکودی خکود  اگکری غیرمقاوم هستند و حتّک

هککای سککاختمان ،میککر و تلفککات انسککانی را فککراهم نکنککدومرگ

را  زمینکههکا، ایکن فرسوده و غیرمقاوم و آوار ناشی از این سازه

یکق و هکای تحقدادهبکه ه با توجّ ،چنینهمد. کرفراهم خواهند 

الرسکتان و  بوانات ،قیروکارزینهای شهرستان العات موجوداطّ

و در اولویت  وضعیت بدتری را دارند هادر میان دیگر شهرستان

بینکی هرچنکد پکیش، بنکابراین قرار دارنکد.سازی الزامات مقاوم

سکازی و ا بکا مقکاومامّک ؛پذیر نیستلرزه امکانزمان وقوع زمین

توان تا حکدودی روستایی می ةرسودنوسازی بافت غیرمقاوم و ف

لکرزه انی ناشی از وقوع زمکیناز خسارات اقتصادی و تلفات انس

و مدیریت بحران شدن با فاجعه با آمادگی برای مواجه و کاست

از جملککه  تککوان خسککارات ناشککی از آن را کککاهش داد.مککی

 توان مطرح کرد:می این پژوهشکه در  هاییپیشنهاد

)مصکالح  هکای غیرنقکدیوام و کمک تسهیالت دولتی، ةارا  •

سکازی مسککن سکازی و مقکاوممقاوم( در جهت بازسازی، به

فرسوده و غیرمقاوم روستایی و بهبود دسترسکی روسکتاییان 

های مسکن، کاهش مشککالت و موانکع متقاضکیان در به وام

ه بکه ها و افزایش میکزان اعتبکارات بکا توجّکدسترسی به وام

 ی کار برای ساخت مسکن.قیمت مصالح و دستمزد نیرو

 .ایجاد مراکز مدیریت بحران نواحی روستایی در هر شهرستان •

سازی های بازسازی و بهوساز و پروژهتر بر ساختنظارت دقیق •

نامکه ه آیکینسازی مسکن در مناطق روستایی با توجّکو مقاوم

ها در برابر زلزلکه، در جهکت رعایکت احی ساختمانطرّ 2800

 نامه.ابق با آیینای مطقوانین لرزه

 ممنوعیت استفاده از مصالح غیرمقاوم در ساخت مسکن در نواحی پرخطر. •

سکاز وترین رککن ساختسازی به عنوان مهمقراردادن مقاوم •

 در مناطق در معرض خطر.
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Iran is located in the active region of the world in 

terms of seismicity and according to the scientific 

documentation information and observations of the 

twentieth century is considered the riskiest region 

of the world by powerful earthquake. As a widely-

accepted fact that “earthquake does not kill people 

but the buildings do” we know the overwhelming 

relevance of this fact. Majority of deaths and 

injuries in earthquake incidence occur because of 

the collision and collapse of buildings and other 

human made structures resulting in the loss of 

lives, property and social disruption. Therefore, in 

order to reduce risk, crisis management should go 

towards to the standardization of building 

materials, increasing reliability and safety in new 

construction, guiding urbanization system and 

development of urban and rural settlements. In this 

case, the rural communities are very important. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The vulnerability is a conception that occur according 

to the physical and natural characteristics of 

phenomena against natural and unnatural disasters. 

Determining the amount of vulnerability internal 

elements of risk of environment is of the requirements 

to determine risk. One of the most important parts of 

human life is residential buildings. Vulnerability of 

buildings is physical vulnerability and the damage to 

human lives and health is human vulnerability. There 

are many aspects of vulnerability, arising from various 

physical, social, economic, and environmental factors. 

According to research topics, the study approach is 

physical. Thus, according to this approach and crisis 

management approach vulnerability assessment of 

rural housing was done against earthquake. 

3. METHODOLOGY 

The research method is descriptive and analytical.   For 

data collection, library and documentary method were 

used, and data that we required were collected by 

using census data library data, Internet and etc. in 

this study, statistical population consisted of all 

rurals in Fars province. Also, analysis unit was the 

county of Fars. To create a database and mapping, 

Geographic information system software and Excel 

were used. In fact, for integration of information, 

layers in GIS and spatial analysis were used 

overlay layers and analytic hierarchy process 

methods. Also, for seismic hazard zonation and 

creating layers, inverse distance weighted 

interpolation method (IDW) and proximity 

function were used. 

4. DISCUSSION 

About 2026 earthquake happened in Fars province 
that most earthquakes occurred with 8.3 of 

magnitude on the Richter scale that frequency of 

them was 110. In fact, given the frequency of 

earthquakes, most of them are less than 4 on the 

Richter scale. Also, according to the region that 

earthquake happened, the largest earthquake 

occurred in the Lar county (358 cases). Historical 

Earthquake Survey shows that most destructive 

earthquakes occurred in Larestan in the past. 

Generally, the most earthquakes occurred in Lar, 

Kazeroun, Jahrom, Qyr & karzyn, Nourabad and 

Firozabad. Hazard zonation was done using 

earthquakes, faults and lithology and Fars province 

was divided into five zones. Then, population, 

housing and infrastructure of rural settlements 

were evaluated in these zones. The greatest number 

of settlements (2,700 settlements rural of 3,273) 

and more than 290,000 housing of total of 346,814 

are in high and too high-risk areas in Fars 

province. Generally, 47 percent of the total of rural 

housing have an area less than 100 square meters, 

90% of them are non-resistant structures and 6. 

91% of them are over 35 years old. These 

information show necessity of reconstruction, 

improvements and retrofitting of structures in rural 

areas. 

5. CONCLUSION  

The results of this study, same as other studies that 

were done in other provinces indicate non-resistant 

and outwear of rural housing. More than 85 
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percent of the province's areas and more than 85 

percent of the rural settlements, the population, 

housing and infrastructures of them are located in 

areas with high risk of earthquakes. In fact, most of 

the rural population in Fars province have lived in 

areas that not only are disposable the serious risk 

of earthquakes, but also these residential buildings 

are non-resistant and outwear. Even if the 

earthquake does not cause deaths and casualties by 

itself, these causes will provide by non-resistant 

and outwear buildings and collapses from these 

structures. Some of the recommendations of this 

study are: Putting retrofitting as the most important 

part of the construction in the high risk areas. 

Presentation government facilities, loans and non-cash 

contributions for the reconstruction, improvements and 

retrofitting housing, and creating the crisis 

management centers in rural areas in each county. 

Key words: Rural housing, earthquake, crisis 

management, Fars province, vulnerability, 

Geographical Information System. 
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