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 : سرباز منور         نام: صفیهی دانشجوخانوادگنام 

  :نامه انیپاعنوان 

 ی روستاها در زلزله) مطالعه موردی: شهرستان ورزقان(ریپذ بیآسی عمرانی در کاهش ها طرحارزیابی نقش 

 ر       استاد راهنمای دوم:  دکتر وکیل حیدری سارباندکتر ارسطو یاری حصا استاد راهنمای اول:

 دکتر فریدون بابائی اقدم  استاد مشاور:  

       ا یجغرافرشته:                              ارشد یکارشناسی: لیتحصمقطع 

 یلیمحقق اردبدانشگاه:                              ی روستایی    زری : برنامهشیگرا

 933صفحه:  تعداد       82/99/9313ی:  لیالتحص فارغ خیتار                              انیانسو علوم  اتیادب: دانشکده

 :دهیکچ

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

هدای عمراندی    هدای هدادی روسدتایی کده جزیدی از طدرح       لرزه دارند. طرح طبیعی زمینپذیری بیشتری را در مخاطره  آسیب

شدوند.   های آتی طراحی  مطالعه و اجدرا مدی   منظور هدایت توسعه کالبدی  اجتماعی و اقتصادی روستا برای سال باشد؛ به می

پدذیری بیشدتر    های روسدتایی از آسدیب   سازی خانه فضایی روستاها می توانند با مقاوم -ها با رویکرد توسعه کالبدی این طرح

باشدد کده مطالعده     پذیری روستاها در زلزله مدی  ها در کاهش آسیب ها بکاهد. هدف تحقیق حاضر  ارزیابی نقش این طرح آن

نفدر کشدته و    303موردی آن شهرستان ورزقان می باشد دلیدل انتخدام محددوده موردمطالعده  تلفدات جدانی نزدید  بده         

شدده بدا    آوری هدای جمدع   باشدد. داده  تحلیلدی مدی   -صورت توصیفی ین منطقه است. روش تحقیق بهروستا در ا 000تخریب

ی  هدا حداکی از آن اسدت کده م لفده      مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته SPSSاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  و 

بیقی اثدرات زلزلده در روسدتاهای دارا و فاقدد     پذیری روستاهای نمونه داشته و تحلیل تط کالبدی بیشترین نقش را در آسیب

طرح هادی روستایی بیانگر آن است که ی  ارتباط معناداری بین میزان آسیب پذیری روستاها و طدرح هدای هدادی وجدود     

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

 یافته است.  فاده از پروانه  ساختمانی احداث گردیده بودند تا حدود بسیار زیادی کاهشاست

 

   ی عمرانیها طرحی  روستا  زلزله و ریپذ بیآس: ارزیابی  دواژهیکل
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 فهرست مطالب

                 صفحه                                      عنوان                                                                                   شماره و

 

 پژوهش اتیکل:اول فصل

 1 .................................................................................................................... مقدمه ـ1ـ1

 2 ............................................................................................................. مسئله انیب ـ 2 ـ1

 4 ............................................................................................ پژوهش ضرورت و تیاهم  ـ 3 ـ1

 5 ........................................................................................................... قیتحق نهیشیپ ـ4ـ1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... پژوهش سؤاالت -1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. پژوهش اهداف ـ 6ـ1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... قیتحق یکاربردها -1-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................... قیتحق بودن ینوآور و دیجد جنبه -1-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگ جهینت -1-9

 

 پژوهش ینظر یمبان و میمفاه:دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... مقدمه ـ1ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... فیتعار و میمفاه -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یابیارز -2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ییروستا توسعه یها طرح -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... عمران مفهوم -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... حرانب تیریمد -2-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یریپذ بیآس -2-2-5

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... روستا مفهوم -2-2-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. زلزله -2-2-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................ قیتحق با مرتبط یها هینظر -2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... تطور هینظر -2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ییساختارگرا هینظر -2-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... رفتارگرا -کارکردگرا هینظر -2-3-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... ییروستا توسعه -2-3-4

 .Error! Bookmark not defined ..............روستاها در توسعه یها طرح و یزیر برنامه یکردهایرو  -2-3-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یعمران یها طرح خچهیتار -2-4

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یکالبد یزیر طرح -2-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یکالبد یزیر طرح اتینظر -2-5-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یکالبد یها طرح یکردهایرو -2-5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................ ییروستا یکالبد و یکیزیف یها طرح -2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................رانیا در ییروستا یهاد یها طرح -2-5-4
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 .Error! Bookmark not defined .............................................. یهاد یها طرح یابیارز -2-5-5

 .Error! Bookmark not defined .................. یریپذ بیآس کاهش و بحران تیریمد به مربوط مباحث -2-6

 .Error! Bookmark not defined .............................................. بحران تیریمد و بحران -2-6-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ آن راتیتأث و زلزله بحران -2-6-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یریپذ بیآس -2-6-3

 .Error! Bookmark not defined .................. زلزله در یریپذ بیآس یکردهایرو و ها دگاهید -1 -2-6-3

 Error! Bookmark not:یکیزیف -یستیز دگاهید قالب در یریپذ بیآس به یکیزیف -یفن نگرش -2-6-3-1-1

defined. 
 Error! Bookmark:یاجتماع ساخت دگاهید قالب در یریپذ بیآس به اقتصادی -یاجتماع نگرش -2-6-3-1-2

not defined. 
 Error! Bookmark not . :یبیترک دگاهید قالب در یریپذ بیآس به جانبه همه و کپارچهی نگرش -2-6-3-1-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................... یریپذ بیآس لیوتحل هیتجز یها مدل -2-6-3-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یا لرزه یریپذ بیآس -2-6-4

 .Error! Bookmark not defined ............................ روستا یا لرزه یریپذ بیآس بر مؤثر عوامل -2-6-5

 .Error! Bookmark not defined ............................ روستاها یریپذ بیآس و یهاد یها طرح ارتباط -2-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگ جهینت -2-8

 

 روش و مواد:سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... مقدمه - 1- 3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... قیتحق یمفهوم مدل -3-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... قیتحق یشناس روش -3-3

 .Error! Bookmark not defined .........................................................قیتحق یها هیفرض -3-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................قیتحق یها هیفرض یاتیعمل یشناس روش -3-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... :اول هیفرض -3-5-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... دوم هیفرض -3-5-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... پژوهش یرهایمتغ -3-6

 .Error! Bookmark not defined .......................................... قیتحق یرهایمتغ کردن یاتیعمل -3-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یعیطب یها شاخص -1 -3-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یکالبد یها شاخص -3-7-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یاجتماع یها شاخص -3-7-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یاقتصاد یها شاخص -3-7-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... قیتحق یآمار جامعه -3-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................... نمونه حجم نییتع و یریگ نمونه روش -3-9

 .Error! Bookmark not defined .......................................ها داده و اطالعات یآور جمع روش -3-11

 .Error! Bookmark not defined ............................................... :یا کتابخانه لعاتمطا -3-11-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... :یدانیم پژوهش -3-11-2

 .Error! Bookmark not defined ........................ پرسشنامه ییایپا و ییروا نییتع روش -1 -3-11-2
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 .Error! Bookmark not defined ................................................... قیتحق ییاجرا اتیعمل -3-11

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ها داده لیوتحل هیتجز روش -3-12

 .steTT ...................................................... Error! Bookmark not defined آزمون -3-12-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. دمنیفر دو یکا آزمون -3-12-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... موردمطالعه محدوده -3-13

 .Error! Bookmark not defined ................................. ورزقان شهرستان سعتو و تیموقع -3-13-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................نمونه یروستاها تیموقع -3-13-2

 .Error! Bookmark not defined .................................. منطقه یعیطب یها یژگیو شناخت -3-13-3

 .Error! Bookmark not defined ...................... ورزقان شهرستان شیدایپ خیتار و هیتسم وجه -3-13-4

 .Error! Bookmark not defined .................... یشرق جانیآذربا 1391 مردادماه زلزله)دادیرو یمعرف -3-14

 .Error! Bookmark not defined .......................................... منطقه یزیخ لرزه خچهیتار -3-14-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یریگ جهینت -3-15

 

 ها هیفرض آزمونو قیتحق یها افتهی:چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. قیتحق یفیتوص یها افتهی -4-2

 .Error! Bookmark not defined ...................... موردمطالعه منطقه یمال و یجان تلفات محاسبه -4-2-1

 .Error! Bookmark not defined .... نمونه یروستاها در زلزله از یناش یریپذ بیآس یرهایمتغ یبررس -4-2-2

 .Error! Bookmark not defined .......................... یعیطب یریپذ بیآس یرهایمتغ یبررس -4-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined .............................. :ساز لرزه یها گسل از فاصله -4-2-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ منطقه بیش -4-2-2-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... منطقه یتوپوگراف -4-2-2-1-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................ منطقه یشناس نیزم -4-2-2-1-4

 .Error! Bookmark not defined .................. یکالبد یریپذ بیآس یرهایمتغ لیوتحل هیتجز -4-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................. نمونه یروستاها معابر عرض -4-2-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. :مناسب راه شبکه به یدسترس -4-2-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ................ :یرسان خدمات مرکز و شهر تا روستا فاصله -4-2-2-2-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. :ساختمان عمر-4-2-2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ................ :ساخت در مورداستفاده مصالح ای سازه نوع -4-2-2-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......... نمونه یروستاها در یاجتماع یرهایمتغ لیوتحل هیتجز -4-2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یادسو یب نسبت -4-2-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. خانوار بعد -4-2-2-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........ :یدرمان و یبهداشت التیتسه از یبرخوردار زانیم -4-2-2-3-3

 .Error! Bookmark not defined ......... نمونه یروستاها در یاقتصاد یرهایمتغ لیوتحل هیتجز -4-2-2-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ :خانوار درآمد زانیم -4-2-2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ..............................................:اشتغال نسبت -4-2-2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ... یمال و یجان تلفات شیافزا در یریپذ بیآس یها شاخص محاسبه -4-2-3
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 .Error! Bookmark not defined ............ یریپذ بیآس کاهش رد یهاد طرح یاجرا اثرات محاسبه -4-2-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ها هیفرض آزمون -4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................... اول هیفرض یابیارز -4-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... دوم هیفرض یابیارز -4-3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگ جهینت -4-4

 

 ها ادشنهیپ ارائه و یریگ جهینت:پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مقدمه -5-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... قیتحق یها افتهی از یریگ جهینت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ..................... قاتیتحق گرید یها تهافی با قیتحق یها افتهی سهیمقا -5-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگ جهینت -5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ها شنهادیپ و راهکار ارائه -5-5

 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مأخذ و منابع

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................یفارس منابع

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................نیالت منابع

 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ وستیپ
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 فهرست جداول

                                      فحه جداول                                                                                                                       ص عنوان

 

 6 ................................................................................................... قیتحق نهیشیپ -1-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................ یهاد یها طرح یابیارز یها شاخص -1-2جدول

 .Error! Bookmark not defined زلزله بحران تیریمد ندیفرا در یریگ میمتص چارچوب شینما  - 2-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................... آن اجزای و طبیعی مخاطرات مفهوم -3-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ روستا در یا لرزه یریپذ بیآس بر مؤثر یها شاخص  -4-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .... روستا یا لرزه یریپذ بیآس کاهش در یهاد یها طرح اثرات -5-2جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................. پژوهش یرهایمتغ -1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................. آن تیاهم درجه و گسل از فاصله -2-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................. یارتفاع سطوح یبند طبقه شینما -3-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............... ها آن محاسبه نحوه و یکالبد شاخص یرهایمتغ -4-3 جدول

 Error! Bookmark not ....... شهرستان و استان یها مارستانیب تیوضع به مربوط آمار و اطالعات -5-3 جدول

defined. 

 Error! Bookmark . 1387 سال در ورزقان شهرستان ییروستا و یشهر یدرمان -یبهداشت مراکز تعداد -6-3دولج

not defined. 

 Error! Bookmark not ......... ورزقان شهرستان در یبهداشت مراکز و شگاهیآزما و داروخانه عیتوز -7-3 جدول

defined. 

 !Error .............. 1387 سال در ورزقان شهرستان پوشش تحت درمانی -بهداشتی مراکز استقرار محل -8-3 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notورزقان شهرستان ترابری و راه ادارات استحفاظی حوزه معمولی راههای طول -9-3 جدول

defined. 

 !Error ............... 1385  ورزقان، شهرستان در روستایی راه سرانه و ارتباطی شبکه شاخصهای وضعیت -11-3 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ......... 1391 سال در دهستان کیتفک به ورزقان شهرستان سواد زانیم -11-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................ نمونه یروستاها در سواد تیوضع -12-3  جدول

 1391Error! Bookmark-1385 یاه سال یط دهستان کیتفک به شهرستان تیجمع یجنس بیترک -13-3 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ..... 1391-1385 یها سال یط نمونه یروستاها تیجمع یجنس بیترک -14-3  جدول

defined. 

 !Error ............... 1391-1385 یسالها یط دهستان کیتفک هب ورزقان شهرستان تیجمع خانوار بعد -15-3 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ......... 1391-1385 یها سال یط نمونه یروستاها تیجمع خانوار بعد -16-3  جدول

defined. 

 Error! Bookmark ... یاقتصاد مختلف  یبخشها کیتفک به ورزقان شهرستان یتاهاروس کل توان -17-3 جدول

not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .......................... قیتحق در یبررس مورد یها شاخص -18-3 جدول

 Error! Bookmark not .... (طرح یدارا)یمکان تیموقع اساس بر شهرستان یروستاها یبند طبقه -19-3 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ..... (طرح فاقد)یمکان تیموقع اساس بر شهرستان یروستاها یبند  طبقه -21-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................. نمونه یروستاها اتیصوصخ -21-3 جدول

 Error! Bookmark .... یشرق جانیآذربا استان شرق شمال هیناح در داده رخ جدید و مهم های زلزله -22-3 جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................. جنس برحسب انیخگوپاس عیتوز: 1 ـ 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........... ریاخ زلزله در نمونه یروستاها در یجان تلفات زانیم -2-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........... ریاخ زلزله در نمونه یروستاها در یمال تلفات زانیم - 3-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................. زلزله در آن تیاهم درجه و بیش درصد عیتوز -4-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ... همخاطر در آن تیاهم و منطقه یشناس نیزم ساختار شینما -5-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... نمونه یروستاها معابر عرض -6-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .. نمونه یروستاها در مناسب راه از یبرخوردار زانیم و راه نوع -7-4 جدول

 Error! Bookmark not ..... یبهداشت خدمات مراکز و ورزقان شهر از نمونه یروستاها فاصله عیتوز -8-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined نمونه یروستاها یدام و یمسکون یواحدها عمر یفراوان عیتوز -9-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... نمونه یروستاها در ساختمان عمر نیانگیم -11-4 جدول

 Error! Bookmark not ... ونهنم یروستاها در یمسکون یواحدها در مورداستفاده سازه نوع عیتوز -11-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. نمونه یروستاها در ساختمان سازه نوع نیانگیم -12-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................. نمونه یروستاها در التیتحص زانیم عیتوز -13-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................ نمونه یروستاها در التیتحص زانیم نیانگیم -14-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .... نمونه یروستاها درصد و یسواد یب نسبت طبقات شینما -15-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................... نمونه یروستاها در خانوار بعد عیتوز -16-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................... نمونه یروستاها در خانوار بعد نیانگیم -17-4 جدول

 Error! Bookmark not ......... یدرمان و یبهداشت التیتسه از نمونه یروستاها یمند بهره زانیم -18-4جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................نمونه یروستاها در درآمد زانیم عیتوز -19-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................... نمونه یروستاها در خانوار درآمد نیانگیم -21-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................نمونه یروستاها در یاقتصاد تیفعال نسبت -21-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................. نمونه یروستاها یاقتصاد عمده یها تیفعال -22-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... نمونه یروستاها در تیفعال نوع نیانگیم -23-4 جدول

 Error! Bookmark not ...... (یهاد طرح فاقد) آباد میعظ یروستا در یریپذ بیآس یفیتوص جینتا -24-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ........ (یهاد طرح فاقد) آباد زغن یروستا در یریپذ بیآس یفیتوص جینتا -25-4 جدول

defined. 
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 Error! Bookmark not .........(یهاد طرح یدارا)قیعلو یروستا در یریپذ بیآس یفیتوص جینتا -26-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ........ (یهاد طرح یدارا)نیکاس یروستا در یریپذ بیآس یفیتوص جینتا -27-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... زلزله در نمونه یروستاها در یریپذ بیآس یفیتوص جینتا -28-4جدول

 Error! Bookmark (آباد میعظ و آباد زغن)طرح فاقد یروستاها در یریپذ بیآس یرهایمتغ یفیتوص آمار 31-4 جدول

not defined. 

 !Error ............. نیکاس و قیعلو یدرروستاها یریپذ بیآس کاهش در یهاد طرح اثرات یفیتوص آمار -31-4 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................... نمونه یروستاها در تست یت آزمون -32-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... منتظره و شده مشاهده یها یفراوان عیتوز -33-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ریاسکو یکا آزمون -34-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................... ها شنهادیپ و راهکارها -1-5 جدول
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 فهرست اشکال

                صفحه                                                                                                                       اشکالعنوان  

 
 .Error! Bookmark not defined ........................ یکالبد یزیر برنامه در مند  نظام کردیرو -1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ... داریپا توسعه کردیرو با ییروستا مناطق یکالبد یها شاخص  -2-2شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... یاسالم انقالب مسکن ادیبن یسامانده یها طرح  -3-2شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... یریپذ بیآس و حادثه در مؤثر و دهنده لیتشک عوامل  -4-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... بحران جامع تیریمد چرخه  -5-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....... جامعه بر طبیعی مخاطرات غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات -6-2شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... خطر -سکیر چارچوب -7-2شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... ییرها و فشار چارچوب -8-2 شکل

 Error! Bookmark notاجتماع اسیمق در یعیطب مخاطرات به نسبت یریپذ بیآس به کپارچهی کردیرو -9-2شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یریپذ بیآس ینظر مدل -11-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ قیتحق یمفهوم مدل -1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... ورزقان شهرستان یها سلگ تیموقع نقشه -2-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... ارسباران ۀرشت عرضی برش -3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... ورزقان شهرستان تیموقع -4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (نمونه یروستاها تیموقع -5-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ (ارسباران کوه رشته)نیآذر یها غیست از یریتصو -6-3 شکل

 Error! Bookmark notورزقان اول لرزه نیزم کانون اساس بر لرزه نیزم شدت و نیزم لرزش نقشه -7-3شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. ورزقان دوگانه یها لرزه نیزم در لرزه نیزم شدت -8-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. قیتحق ییاجرا مدل -9-3 لشک

 .Error! Bookmark not defined ....................... جنس برحسب انیپاسخگو عیتوز نمودار  -1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ نمونه یروستاها در یجان یریپذ بیآس درصد نمودار -2-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................... نمونه یروستاها در یمال تلفات زانیم نمودار -3-4 شکل

 Error! Bookmark notنورزقا شهرستان نمونه یروستاها در ساز لرزه یها گسل از فاصله نقشه -4-4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined نمونه یروستاها و ورزقان شهرستان در بیش درصد عیتوز نقشه -5-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... هنمون یروستاها و ورزقان شهرستان یارتفاع طبقات نقشه -6-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... یمسکون یواحدها یخراب در یتوپوگراف اثر -7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... موردمطالعه منطقه یشناس نیزم نقشه -8-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ آبگذر پل محل در جاده نشست از یینما -9-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... آن یریپذ بیآس در ساختمان عمر نقش  -11-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............نمونه یروستاها یها ساختمان عمر عیتوز نمودار -11-4 شکل
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 .Error! Bookmark not defined ....................... ساختمان در دوام کم یها سازه از یینما -12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... ساختمان در بادوام یها سازه از استفاده از یینما -13-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... نمونه یروستاها در یساختمان یها سازه عیتوز نمودار -14-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................... نمونه یروستاها در یسواد یب تنسب نمودار -15-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................... نمونه یروستاها در خانوار بعد عیتوز نمودار  -16-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. نمونه یوستاهار در درآمد زانیم عیتوز نمودار -17-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... نمونه یروستاها در اشتغال نسبت نمودار  -18-4شکل
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 ـ مقدمه1ـ1

 های آسیبو باعث  هست غیرممکنآن  یبین پیشطبیعی است که  بالیای ترین مخرمزلزله یکی از 

و  دوام  کمو روستاها به جهت اینکه از بناهای  شود می خیز زلزلهجدی جانی و مالی فراوانی در مناطق 

شوک  دچار  ترین کوچ  باو آمادگی الزم برای رویارویی با این بحران را ندارند.  اند یافتهفرسوده تشکیل 

  ها آندولت در راستای توسعه روستاها و بهبود زندگی  نتیجهدر. شوند می ناپذیری جبرانصدمات 

  اصالح و بهبود مساکن ها طرحاهداف این  ازجملهکرد که  ریزی پایهتوسعه و عمران روستایی را  های طرح

 روستاها پذیری آسیب  تا از هستبرای مقابله با بحران زلزله  ها آنروستاییان و توانمند کردن  زندگی و

  نقاط شده  ارزیابی نظر موردبه اهداف  یابی دستعمرانی  میزان  های طرح. بنابراین با بررسی شود کاسته

ارائه   فوق های طرحبتوان راهکارهای الزم را برای کارآمد ساختن   درنهایتشناسایی و  ها قوتضعف و 

 داد. 

 مسئلهـ بیان  2ـ 1

و اوایل  9100در اواخر دهه  یزیر برنامهد و تکامل فراین یزیر برنامهبه  یدستگاهبا پیدایش نگرش 

 که یطور به؛ قرار گرفت دیتأکو  توجه مورداین فرایند  در یکی از ارکان مهم عنوان به  ارزیابی نیز 9130

بنیانی  یها شالودهبا اهداف را سبب شده و  ییآوا هم اصالحات تدریجی را فراهم آورده و هیرمایخم

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در  (.28: 9310 )عزیز پور و همکاران  بخشد یمرا استحکام  ها برنامه

یب مه یها زلزلهو متوسط  دهد یمدنیا در این کمربند رخ  یها زلزلهدرصد  90هیمالیا که  -کمربند آلپ

ریشتر و  3ی  زلزله باالی  هرسالمتوسط  طور به  سبب شده است که ریشتر دارد 2حدود  ییبزرگاآن 

که در قرن  دهد یمریشتر در کشور ما به وقوع بپیوندد. همین امر نشان  2  زلزله باالی سال ی 0هر 

طبق گزارش  که یطور  به .زلزله بوده است براثردرصد تلفات انسانی ایران از بالیای طبیعی  20بیستم  

شور ایران را دومین ک «کاهش ریس   چالش توسعه»برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان  8003سال 

( و در این میان 3 :9319)سرتیپی پور   ناشی از زلزله معرفی نموده است ریوم مرگ لحاظ ازجهان 

 باشند یممناطق کشور  نیرتریپذ بیآسساختاری از  یها سازهروستاها با توجه به نوع مصالح و 
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(Mohammad Khani& Salmanian, 2010, 2)  ندشو یمو بیشترین تلفات جانی و مالی را متحمل .

در استان قزوین اتفاق افتاد و  8008ریشتری که در ژانویه  3/3زلزله مثال زد؛  توان یمموارد متعددی را 

 یا .(Ghafory&Ashtyani, 2005, 1) شدند خانمان یبهزار نفر  80روستا تخریب و بیش از  980

سلماس و  9301سال  هلرز زمینورزقان طی قرن اخیر  همراه با  -  اهر9319مرداد سال  89 لرزه زمین

شمال غربی کشور بوده  های استاندر  لرزه زمین ترین مخرماستان اردبیل  در زمره  9320سال  لرزه زمین

واحد مسکونی دچار آسیب شده که  392هزار و  92روستا) 000نزدی  به ریشتر   8/3که به بزرگی است 

 . شدند کشته نفر 303است( تخریب و  شده  تخریبکامل  طور  بهواحد  381هزار و  0از این تعداد 

 یزیر برنامهانسانی در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی  یها سکونتگاهموضوع ایمنی 

زیستی و شناخت میزان  یها سکونتگاه یریپذ بیآسشهری و روستایی است و پژوهش در خصوص 

طرح هادی یا به ر ضروری است. بسیا و امر پیشگیری در مقابل مخاطرات طبیعی ها آن یریپذ بیآس

عبارتی طرح جامع توسعه روستایی  راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها  

  به ها طرح(. این 880 :9321)شهبازی   هستبا آگاهی از وضعیت فرهنگی  اقتصادی و اجتماعی آن 

 9332ی ساماندهی کالبدی روستاهای کشور  از سال و فراگیر ملی برا افتهی  سازماننخستین تالش  عنوان

 است درآمدهروستا به اجرا  1198روستا تهیه و در بیش از  83211برای بیش از  9321تا پایان سال 

 (. 893 :9329یزدی   یپلپا)

 ی توسعه در کالبدی تحوالت محوریت بر مبتنی رویکردی گرفتن پیش در با روستایی  هادی طرح

مظفر و همکاران  ) بودند روستایی ی توسعه آن  تبع به و روستاها کالبد ساختن دگرگون پی در روستاها

اجتماعی و  یها نظاماز  متأثرکالبد فیزیکی روستاها که طی ی  حرکت کند و بطئی  چراکه. (9322:98

 در چند دهه اخیر  بدون پیدایش ها نظامعدم تحرک این  لیبه دلاست.  گرفته شکل ها آناقتصادی 

  (.833 :9322)نظری   است مانده  یباقتغییرات اساسی به همان صورت 

نواحی  ازجمله ه شمال شرق استان آذربایجان شرقیدر جنوم غرم و غرم ناحی شهرستان ورزقان

 خیز زلزلهالبرز و زاگرس جزء مناطق  های کوهدر محل برخورد  قرارگیریاست که به دلیل  پذیری آسیب
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  در این منطقه روی داد 9319که در سال  ای زلزله(. در 23: 9321 فریدی ) شود میمحسوم کشور 

علت این . به وقوع پیوستدر مناطق روستایی این شهرستان  توجهی  قابلجانی و مالی  های آسیب

مسکونی روستایی در برابر سوانح را فرسودگی شدید کالبدی  عرض کم معابر  یواحدها یریپذ بیآس

زیر بنایی مناسب  باال بودن  ساتیتأسارتباطی  فقدان و کمبود  یها راهمناسب به  روستا و عدم دسترسی

فنی  یاستانداردها  عدم رعایت اسلوم و دوام کم و مصالح  نامناسبفقر و محرومیت  استفاده از سازه 

در اجرای طرح هادی  وجود باشمرد که  توان یمبدون پروانه ساخت  یها خانهو ساخت  ساز و ساخت

 .دهد یماز روستاهای این مناطق  باز میزان تخریب در صد باالیی را نشان  یضبع

هادی روستایی شاید تنها طرح عمرانی باشد که در کنار ارتقا کیفیت فضای کالبدی روستا   طرح

تا در ی   است ضروری بنابراین است  شده  تعریف ها آنبرای  پذیری آسیبدر کاهش  توجهی  قابلنقش 

روستایی پرداخته  های سکونتگاه پذیری آسیبکاهش  در طرح های هادیبه ارزیابی نقش  بررسی جامع

  روستاها در زلزله نقش داشته باشد. پذیری آسیبتوانسته در کاهش حد فوق تا چه  های طرحاینکه و  شود

 ـ  اهمیت و ضرورت پژوهش 3ـ 1

مناسب زندگی  توازن شهر و  مساکن وابسته  فراهم آوردن محیط یساز مقاومالزامات بهسازی  

روستا  کاهش خسارت بالیای طبیعی  بهبود شرایط موجود و باال بردن کیفیت زندگی مردم و اصالح 

 باشد یمعمرانی و هادی  یها طرحفرهنگی روستا از اهداف  -وضعیت کالبدی  اقتصادی و اجتماعی

ستایی در مقابله با مخاطرات مساکن رو یساز مقاوم( که بنیاد مسکن در جهت 32 :9322)قنبری  

را در نظر گرفته تا روستاییان با گرفتن وام از بان   یساز مقاومتسهیالت بانکی  وساز ساختطبیعی  برای 

 و  ساختبه ساخت خانه اقدام کنند. اما به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی در  ها یاریدهو پروانه ساخت از 

انجام پذیرفته  روستاهای کشور  یها یبررسمطالعات و  بر اساس  ساز و  ساختگرفتن پروانه  صورت به ساز

 (. 38 :9319)قاجار خسروی   باشند یم یا دهیعد مسائلکالبدی و فیزیکی دچار  ازنظر

در صدور و اجرای پروانه  ها یاریدهدر ناکارآمدی  توان یمعلت این تخلفات از سوی روستاییان را 

وام  گرانی مصالح ساختمانی و ناکافی  یها قسطان برای پرداختن کافی روستایی درآمدساخت   نداشتن 
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در روستاهایی که طرح  یرقانونیغ یوسازها ساختدیگری که منجر به  مسائلبودن وام برای ساخت و 

که این منجر به آسیب دیدن روستاها در مواجه با زلزله و یا  گردد یم نیز  شود یماجرا  ها آنهادی در 

هادی  یها طرحو هم سرمایه جانی. اما اجرای  دهند یمم سرمایه مالی خود را از دست که ه شود یمسیل 

آن بهبود کیفیت زندگی روستاییان و به دنبال آن تغییر  نیتر مهمکه  هستدارای آثار مثبت فراوانی  نیز 

در  ها آنمقاومت  و ها خانهاستحکام  تر مهم)با پرداخت وام( و از همه    ایجاد درآمد و اشتغالها آنمعیشت 

 (.20 :9319)قاسمی اردهایی و همکاران   هستبرابر بالیای طبیعی 

  شود یماجرا  ها یاریدهتوسط بنیاد مسکن و  روستاها کههادی  یها طرحالزم است که بنابراین 

در ساماندهی روستاها تا حدودی از آسیب دیدن روستاها  یها برنامهمورد ارزیابی قرار گیرد تا با اصالح 

   جلوگیری شود. آورد یم وجوده ببیشترین خرابی را  ها آنبرابر مخاطرات طبیعی که زلزله از بین 

 ـ پیشینه تحقیق4ـ1 

مناطق روستایی کشور عمرانی صورت گرفته در  یها طرحتحقیق حاضر به علت اینکه در مورد 

د پیدا نشد. در بین در این مور یا نهیشیپخارجی  یکشورها  برای همین در بین تحقیقات هست

 پرداختهعمرانی و هادی در زندگی روستاییان  یها طرحدر ایران نیز بیشتر به اثرات  گرفته انجامتحقیقات 

تحقیقی صورت نگرفته است . اما  یا لرزه یریپذ بیآسدر کاهش  ها طرحاست و در مورد ارزیابی این  شده 

   .هستست به این شرح ا تر  ینزداهم تحقیقاتی که به موضوع پژوهش حاضر 
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 پیشینه تحقیق -1-1جدول 
 نوع

 پژوهش

نام  عنوان

 نویسنده

سال 

 انتشار

محل 

 انتشار

 نتیجه تحقیق روش تحقیق

 مقاالت

 -اقتصادی آثار بررسی

 اجرای اجتماعی

 در بهسازی های طرح

 همدان استان

بنیاد 

 مسکن
 اکتشافی - 9332

 نارضایتی به توان می پژوهش این از نتایج

 انجام شدن طوالنی دلیل به روستاییان

نامناسب  فصل انتخام بهسازی  عملیات

 بیشتر بودن خدماتی طرح  اجرای برای

 کنترل در موفّقت عدم  ایجادشده مشاغل

 ها مهاجرت

  اقتصادی آثار بازتام

 اجرای اجتماعی

 بهسازی های طرح

 در را روستایی

 آذربایجان یهاروستا

 شرقی

شارع 

 پور
9328 

ه گرو

پژوهش

ی 

 جهاد

-توصیفی

 تحلیلی

 روستاییان نیازهای شناسایی عدم به

 مدت کشیدن درازا به طرح هادی  توسط

 به مردم مشارکت شدن محدود اجرا 

 افراد بین ناهماهنگی و مالی کم 

 اجرا هنگام در طرح متصدی

 گزارش

 های طرحارزیابی 

 آثار عمرانی به بررسی

 اجتماعی اقتصادی 

 در بهسازی های طرح

 خراسان استان

رهنما و 

 همکاران
9323 

بنیاد 

 مسکن

-توصیفی

 تحلیلی

 روستاهای در بهسازی های طرح آثار

 اجتماعی  ی درزمینه موردمطالعه

و  مسئوالن و مردم دیدگاه   زایی اشتغال

 های طرح اجرای در روستاییان مشارکت

 است. شده داده قرار موردبررسی بهسازی

 گزارش

 های طرح ارزیابی

 روستایی هادی
 دفتر

تحقیقا

 و ت

ر برنامه

 یزی

 بنیاد

 مسکن

9328 - - 

 به هماهنگی نیاز که رسیده نتایج این به

 فرادست  طرح با هادی های طرح بیشتر

 تقویت لزوم  تر علمی های روش از استفاده

 یکدیگر طرح با های بخش بین ارتباط

 به توجه و محیطی زیست مسائل  رعایت

 معماری باارزش هایبنا و فرهنگی میراث

 تأکید طرح هادی توسط روستاها در

 .کند می

 کتام

 اجرای ارزشیابی

 هادی های طرح

 روستایی

 بنیاد

 مسکن

 انقالم

 اسالمی

9322 - - 

  هادر طرح اجرای فضایی  کالبدی تأثیرات

 واحدهای بخش سه در نواحی روستایی 

 فیزیکی بافت و معابر همسایگی 

 برجای را خود ارآث روستایی های سکونتگاه

 گذاشته است

 9313تحقیق:  های یافتهمنبع: 
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 پیشینه تحقیق -1-1ادامه جدول 
 نوع

 پژوهش

سال  نام نویسنده عنوان

 انتشار

محل 

 انتشار

روش 

 تحقیق

 نتیجه تحقیق

 آثدددددار ارزیدددددابی تمقاال

 هددادی هددای طددرح

 اسدتان  در روستایی

 اصفهان

 موسوی

 قهدریجانی

دانشگاه  9323

شهید 

 بهشتی

توصیفی

 تحلیلی-

ضعیف  نقش روستاییان  مشارکت ضعف

 عدم و امکانات ی عرصه در بهسازی

 نقایص از مهاجرت کنترل در تیموفّق

 ی مرحله در هادی های طرح ی عمده

 اجرا

 اجدرای  کالبدی آثار

 هددادی هددای طددرح

 غددرم در روسددتایی

 گیالن

 و عظیمی

 جمشیدیان

فصلنامه  9323

مسکن و 

 محیط

توصیفی

 تحلیلی-

 سبب روستایی  هادی های طرح اجرای

 افزایش و مردم زندگی نسبی پیشرفت

 در روستاهای سکونت به ها آن امیدواری

 است شده طرح این از برخوردار

 اجدرای  آثار ارزیابی

 بدر  هادی های طرح

 زیسددددت محددددیط

 ایران روستاهای

 و ترکاشوند

 همکاران

فصلنامه  9322

علوم 

 محیطی

 هادی  های طرح اجرای فرایند در اکتشافی

 نقص مطالعات یا نبود مانند مواردی

 و ها طرح ی تهیه هنگام به محیطی

 اجرای آثار نکردن بینی پیش همچنین

و  طبیعی محیط بر گانه ده های پروژه

 و تهیه هنگام به روستاها  زیست محیط

 ها طرح اجرای سپس

تحلیلددی برنددابرابری 

مسددددکن   یهددددا 

روسددددددددددددتایی 

 یهدددا شهرسدددتان

 شرقی آذربایجان

ابوالفضل 

 قنبری

فصلنامه  9322

مسکن و 

 محیط

توصیفی

- 

 تحلیلی

دالیل توجه به مسئله مسکن  ینتر مهم

را ذکر کرده و عنوان کرده که استفاده از 

باعث کاهش خسارات  بادواممصالح 

 .شود یمناشی از زلزله و سیل 

 

ارزیددددابی اثددددرات 

 یهددا طددرحاجددرای 

هددددددادی بددددددر  

 زیسددددت یطمحدددد

 روستاهای ایران

فرهنگ 

مظفر و 

 همکاران

فصلنامه  9322

مسکن و 

 محیط

هادی به نقش  یها طرحدر تهیه  اکتشافی

در موفقیت طرح  و عامل  زیست یطمح

نادیده  زیست یطمحمشارکت مردمی و 

 .شود یمگرفته 

 

 9313  تحقیق های یافتهمنبع: 
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 پیشینه تحقیق -1-1ادامه جدول 
سال  نام نویسنده عنوان نوع

 انتشار

روش  ل انتشارمح

 تحقیق

 نتیجه تحقیق

و  سددددازی ینددددهبه همقال

مسدکن   یساز مقاوم

روسددددددددتایی در 

توسدعه و   یها طرح

 عمران

پدو  فوزیه نید   

حمیدددددددد  رو

 جاللیان

 اجالس 9322

مسکن و 

توسعه 

 کالبدی

 -توصیفی

 تحلیلی
مساکن باعث  یساز مقاوم

در  ها خانه پذیری یبآسکاهش 

برابر خطرات طبیعی و 

 .شود یم یرطبیعیغ

 

 یهدا  طدرح ارزیدابی  

هادی روسدتایی در  

ابعدددداد کالبدددددی  

اجتمددددددددداعی و 

اقتصادی از دیدگاه 

 روستاییان

تقی لو  اکبر یعل

 و همکاران

 اجالس 9322

مسکن و 

توسعه 

 کالبدی

-توصیفی

 تحلیلی
در میزان مشارکت مردم را 

هادی  یها طرحبهتر  یاجرا

 بیان داشته است.

 

ارزشدددیابی اثدددرات 

ی کالبددددی اجدددرا 

هددادی  یهددا طددرح

 روستایی

تیمددور آمددار و  

 رضا صمیمی

فصلنامه  9322

مسکن و 

محیط 

 روستایی

-توصیفی

 تحلیلی
 یدتأککالبدی روستا  بر بعد

کرده و اجرای طرح هادی در 

بعد کالبدی را به بهبود کیفی 

زندگی روستایی الزم 

 .شمارد یم

ارزیددددابی اثددددرات 

کالبددددی اجدددرای  

 هادی های طرح

حدددق پنددداه و  

 انیدهق

 اجالس 9322

مسکن و 

توسعه 

 کالبدی

 -توصیفی

 تحلیلی

پیشرفت نسبی زندگی مردم 

در ابعاد کالبدی را از نتایج 

مثبت طرح و عدم رعایت و 

را  محیطی زیستاجرای مسائل 

از ابعاد منفی طرح هادی 

 .داند می

ارزیددددابی اثددددرات 

کالبددددی اجدددرای  

 روستایی های طرح

 اجالس 9322 عنابستانی

مسکن و 

وسعه ت

 کالبدی

 -توصیفی

 تحلیلی

روستاییان  امیدواریافزایش 

برای ماندن در روستا را از آثار 

مثبت اجرای طرح هادی 

 .داند می

 یاثربخشددارزیددابی 

طدددددرح هدددددادی 

روسدددددددددددتایی  

 یهدددا  سدددکونتگاه 

 روستایی

نصددددددددیری  

 اسماعیل

ملی  اجالس 9322

توسعه 

-کالبدی

 فضایی

 -توصیفی

 تحلیلی

 ازنظربهبود وضعیت روستا 

را از  رسانی خدماتکالبدی و 

آثار مثبت اجرای طرح هادی 

بر کیفیت زندگی روستاییان 

 .دانند می

 

 9313تحقیق:  های یافتهمنبع: 
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prepared by the rural development approach to strengthening the physical space further 

reduce the vulnerability of rural households.The aim of the present study was to evaluate 
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study because it is a city Varzeghan select a range studied, lives close to 306 people were 

killed and destroyed 500 villages in the area. The research is descriptive-analytic method. 

Data using GIS and SPSS were analyzed. The results suggest that physical component had 

the largest role in the vulnerability of the rural sample and Comparative analysis of 

earthquake effects in rural villages, with or without conductor pattern suggests that a 

significant relationship between the vulnerability of villages and the conductor there In 

fact, the amount of damage in the villages, especially in the villages where Sakhtvsaz·hay 
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