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 چکیده

 را زیاادی خسارات کانون، کم عمق دلیلهب خصوصبهاست که  یراندر ا ییروستا ینواح پذیریآسیب عوامل تریناز مهم یکیزلزله  :هدف
 رابطاة بار مبتنای مراتابسلساله فقادان و فضایی سازمان گسیختگی کشور، مختلف نواحی نسبی و مطلق موقعیت بر عالوه. دارد دنبالبه
 در و کارکردهاا و خدمات فعّالیت، جمعیت، سامانینابه به منجر امر این. است تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی ها،گاهسکونت یانم یتعامل
 تعیاین ،ارتباا  ین. در اشودمی زلزله جمله آن از و طبیعی مخاطرات برابر در روستایی هایگاهسکونت پذیرییبآس یزانم یشافزا نتیجه،
مورد  ةدر منطق تا شده تالش که رسدیبه نظر م یضرور زلزله، نامطلوب اثرات محدودکردن برای هاگاهسکونت استقرار نظام اسبمن الگوی

 رسد.  انجاممطالعه به 
 و ایخانهکتاب مطالعات از نیاز مورد هایداده. است هصورت گرفت یلیتحل -یفیو با روش توص یکاربرد هدف، لحاظ از پژوهش این: روش
 کاه باشدیشهرستان مرند م یبخش مرکز یروستا 74شامل  یقتحق ینا یآمار جامعة. اندشده گردآوری 1390 ایران آمار مرکز هایداده
 بستگیهم مدل فضایی، تحلیل برای برّرسی مورد هایتکنیک و هامدل بین از راستا این در. گرفتند قرار مطالعه مورد شماریتمام صورتبه

 آمااری آزماون و روساتایی هاایگاهسکونت فضایی پذیریآسیب تمرکز /پراکندگی تعیین جهت ،Iبر شاخص مورن  یمبتن ییاخودکار فض
مورد مطالعه استفاده شاد.  محدودة در پذیریآسیب مختلف سطوح در روستاها توزیع تفاوت معناداری تحلیل جهت اسمیرنف -کالموگراف
 بوده است.  توجّه مورد( GIS) جغرافیایی اطّالعات سیستم نتایج، ایشنم نیز و هاداده یلتحل ودر پردازش 

اساکان  یالگاو یی،فضا هندسة نظر از که رسدمی نظر به چنین اساس، این بر. دهدیرا نشان م 94/0 آمارة ،I مورن تحلیل نتایج: هایافته
. انادنشده یعمورد مطالعه توز محدودة در نواختیک و متعادل صورت به روستاها و بوده ایخوشه یامورد مطالعه، متمرکز  ةحاکم در منطق

 یاناسات. ا تاربزرگ )1W-( بحرانی مقدار از( =0.205Dmax(آزمون  آمارة که دهدینشان م یزن اسمیرنف -کالموگراف آزمون نتایج
 .است انتظار مورد مقادیر با یپذیریبروستاها در طبقات مختلف آس یعتوز ینوجود تفاوت معنادار ب دهندةنشان

 . استحاضر  مطالعة هایچالش از ی،کاف یقتحق پیشینة فقدان :راهبردها /هامحدودیت

 ییفضاا توساعة ریازیبرنامه در حاکم بر منطقه، ییفضا یمورد مطالعه و الگو محدودة باالی پذیریآسیب به عنایت با: یعمل کارهایراه
مورد  محدودة و کاهش پذیریآسیب تا شود لحاظ هاآن فضایی -کالبدی و اجتماعی -اقتصادی هایویژگی رد تغییراتاست  الزم ،روستاها

 . شود پذیرانعطاف یبحران یطمطالعه نسبت به شرا
 پذیریآسیب ضاییف مطالعة یمتفاوت و نو برا یکردیرو ارائة دنبال به گرفته،صورت مطالعات با مقایسه در حاضر پژوهش: ارزش و اصالت
 .است هاگاهسکونت

 توزیع. الگوی فضایی، تحلیل بحران، مدیریت روستایی، گاهسکونت زلزله،: هاکلیدواژه
 11 

 از پذیریآسیب با ارتبا  در ییروستا هایگاهسکونت فضایی یالگو تحلیل(. 1395، م. )هیر آقایاریو ک. ، ذاکری میاب ارجاع:
 .74-61(، 3)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. تان مرند(شهرس ی: بخش مرکزیمورد مطالعة) زلزله

46183http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/ 

                                                                 
 . ولنویسندۀ مسؤ:  @gmail.com53Email: kolza 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/46183


 15/  پیاپی  3  شمارۀ                                     ریزی روستایی                   مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         62

 12 
 1 مهمقدّ .1
 2 . طرح مسأله1. 1

 3 کاه شاودمای گفتاه انساانی زنادگی اشکال به گاهسکونت
 4)وانا  و  شاودمای تقسیم روستایی و شهری نوع دو به عموماً
 5سااکونت اسااتقرار و گیااری(. در شااکل188 .ص ،2013 ،1وو
 6نقاش  یفایا یعوامل چند ین،سرزم ةپهن در روستایی هایگاه
 7را شااکل  یمکاان -ییسااختار فضااا ،دیگار عبااارت باه و دهکار
 8 اکولوژیااک، عواماال شااامل تااوانماای را عواماال ایاان. دهاادیم

 9در نظار  یاسیو س ینهاد –اداری تاریخی، اقتصادی، اجتماعی،
 10 در که یعوامل در صورت ین(. ا79 .ص ،1389 یدی،گرفت )سع
 11 یادمف ینتواند به شکل عنصار یاقرار گرفته  اجزا سایر با تقابل

 12 دررکاود و  یف،باعا  تضاع د،کنااز مجموعه کالبد نظام عمل 
 13 سااختار هار داخال در .شاد خواهد نظام شدنیمتالش ،نهایت
 14 تاأثیر دیگاریک از دقیقی نظم با جغرافیایی هایپدیده فضایی،
 15 میازان و ارزش مختلاف، ناواحی در تاأثیرات ایان. پذیرنادمی
 16 عامل چند یا یک گاه که ایگونه به ؛دارند متفاوتی گذاریتأثیر

 17 عناصار و عوامال دیگار بار تاریبیش تأثیر و نقش جغرافیایی
 18-مای محیطی ناپایداری به منجر و گذارندمی جای بر محیطی
 19 (. 146 .ص ،1390 ی،)بهرام ندشو

 20-مای شامار به بشر زندگی یندآفر از بخشی طبیعی بالیای
 21 کناار در هماواره محیطی حوادث که معناست نآ هب این. روند
 22-تفکیاک جزئای و داشاته وجاود بشر سکونت و زیست الگوی
 23 ساازمان گسایختگی میان، این در. رودمی شماربه آن از ناپذیر
 24 یاانم یتعاامل ةرابطا بار مبتنای مراتبسلسله فقدان و فضایی
 25 ساامانیهناب باه منجار که است مشکالتی از یکی هاگاهسکونت
 26 نظاام مختلف سطوح در کارکردها و خدمات الیت،فعّ جمعیت،
 27 و جمعیتای مراکاز مناساب منادیبهاره عادم و گاهیسکونت
 28 و ساهیالتت خادمات، از)روساتاها(  کوچاک هاایگااهسکونت
 29 ساطوح خادماتی و جمعیتای مراکاز در مساتقر مختلف منابع
 30 هاایگاهسکونت پذیریآسیب میزان افزایش نتیجه، در و باالتر

 31-مای زلزلاه جملاه آن از و طبیعی مخاطرات برابر در روستایی
 32 انجاام راستا این در توانمی که هاییریزیبرنامه جمله از. دشو
 33 مادیریت وظایف از یکی که است بحران وشناخت آمادگی داد،
 34 زیارا اسات؛ بحاران بینایپایش تر،مهم آن از اما است؛ بحران
 35 خواهاد بحاران ایان آن، آینده به نگاه وقدرت بینیپیش بدون
 36 کشااندمای ،خواهاد کاه هرساو باه را ما طوفانی چون که بود
 37 (. 144 .ص ،1389و قرخلو،  ی)فرج

 38 هایگاهنتاستقرار سکو ییفضا یالگو یینتع ،راستا این در
 39 و اسات بحاران مادیریت بخش هایفعالیت جمله از روستایی،

 40 باا تاا باشاد ولؤمسا هاایدستگاه برای ریمؤثّ کمک تواندمی
 41 هاایگااهساکونت اساتقرار جهت مناسب فضایی الگوی تعیین
 42 و وساازهاساخت هدایت اثر در فضایی بخشیانتظام و روستایی
 43 هتوجّا باا. بکاهند ییروستا نواحی پذیریآسیب از هازیرساخت

 44 شهرساتان مرکازی بخش روستایی هایگاهسکونت استقرار به
 45 ؛73 .ص ،1384 ی،)مختااار زلزلااه خطاارپر ةپهناا در مرنااد

 46 رسای(، بر124ّ .ص ،1392 ی،و ذاکر14 .ص ،1390بالدپس، 
 47مناسب ساکونت یالگو یینمطالعه و تع ةمحدود فضایی الگوی
 48 ضاروری زلزله بمخرّ رآثا از کاستن برای آن روستایی هایگاه
 49 ینظار یابتادا مباان ،حاضار ةدر مقال ،بنابراین. رسدمی نظر به

 50 حیطاه، این در گرفتهانجام هایپژوهش براساس و دهشمطرح 
 51اساکان  یالگاو یالباه تحل ،سپس و تعیین مطرح هایشاخص

 52 پااذیرییبآساا ،یااانحاااکم باار منطقااه پرداختااه شااده و در پا
 53 روساتایی ناواحی در وستاییر هایگاهسکونت فضایی الگوهای
 54 .است شده تحلیل و تعیین مرند شهرستان مرکزی بخش

 55 . پیشینه تحقیق2. 1
 56 یبارا یکامالً مشابه ةپیشین گرفته،صورت بررسی براساس

 57 یافات یقتحق یو خارج یداخل یاتموضوع مورد مطالعه در ادب
 58مثاال کااربرد  یموارد مارتبط، بارا یدر خصوص برخ اامّ ؛نشد

 59 الگاوی تعیاین منظاور باه چناد مطالعاتی در ،Iشاخص مورن 
 60 چو طتوسّ «روستاها ینزم ةتوسع فضایی تحلیل» یرنظ ؛فضایی
 61 تحلیال ،روساتایی فقار فضاایی الگوهاای»(، 2005) 2نیومن و

 62 طتوسّا  «یلبرز 3یسکویسائوفرانس ةرودخان لحوز در اکتشافی
 63 فضاایی پاراکنش الگاوی تحلیال»(، 2011) 4وستای و تورس
 64باا اساتفاده از  کالبادی مناساب دهایسامان و شیآموز مراکز
GIS 65 قلیچاای، ماوالیی احادنژاد، طتوسااّ  «تبریاز 8 ةمنطقا در 

 66 شاهر یحرارتا ةجزیار تحلیال» ،(1391) حااتمی و جوادزاده
 67 نیاا،صادقی طتوسّ «فضایی خودکار بستگیهم تکنیک با تهران
 68 تمرکاز الگاوی تحلیال»(، 1392) یو خالد یائیانض یجانی،عل

 69 طتوسّ «تهران شهر در آن محیطیزیست آثار و هریش خدمات
 70 ،یمحادود ةیشاینپ یارهغ و (1391) منصوریان و الدینیسیف

 71قابل ذکر است.
72 
73 

 74 
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 75 تحقیق شناسیروش. 2
 76 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1 .2

 77 آذربایجاان اساتان شهرساتان 20 از یکای مرند شهرستان
 78 موقعیاات در مربااع کیلااومتر 9/3311 مساااحت بااا شاارقی
 79 دقیقاه 53 و درجاه 38 الای دقیقه 17 و درجه 38 یاییجغراف
 80 50 و درجاه 45 الای دقیقاه 14 و درجاه 45 و شمالی عرض
 81 مرناد شهرساتان موقعیت. است گرفته قرار شرقی طول دقیقه
 82نشاان داده شاده  (2)اطراف در شکل  هایشهرستان به نسبت

 83 وجاود شهرساتان این در سکنه دارای آبادی 114است. تعداد 
 84 بخااش در سااکنه دارای روسااتای 74 ،تعااداد ایاان از کااه دارد

 85)ساازمان  اسات گرفتاه قارار یامچی بخش در مابقی و مرکزی
 86 روساتاهای ،حاضار تحقیق در(. 1385 ریزی،برنامه و مدیریت
 87 جدول در. باشدمی مطالعه مورد مرند شهرستان مرکزی بخش
 88بخاش  یو کالبد یاقتصاد -اجتماعی هایشاخص از برخی (1)

 89 .دهستان ارائه شده است یکهرستان مرند به تفکش یمرکز

 1 

 2 
 3 ایران و شرقی آذربایجان استان در شهرستان موقعیت نقشۀ -1شکل 

 4 1393 های تحقیق،مأخذ: یافته
 5 

 6 دهستان تفکیک به هاشاخص برخی نظر از مرند شهرستان مرکزی بخش وضعیت -1 جدول
 7 1390 یران،: مرکز آمار امأخذ

 معیتج نام دهستان نام بخش
درصد 

 جمعیت

تعداد 

های گروه

آسیب 

 پذیر

نسبت 

های گروه

 آسیب پذیر

درصد  نوع راه زمینی برحسب درصد

 جمعیت

فعّال 

 اقتصادی

درصد 

جمعیت 

غیرفعّال 

 اقتصادی

نسبت 

 جنسی

 درصد

باسوادی از 

 کل

تراکم 

 نسبی

1390 
 راه آسفالته

راه 

 شوسه
 راه خاکی

ی
کز
مر

 

 27.7 71.12 100.13 4097 53.18 25 00 75 34.3 31.55 12.29 9188 دهستان بناب

 65.84 73.34 103.18 36.30 42.88 22.22 0 77.78 3111 4060 1745 13052 دولت آباد

 7.34 62.16 92.87 41.36 41.78 16.67 16.67 16.67 29.7 45.52 20.45 15.294 میشاب شمالی

 39.72 74.35 99.05 34.12 444.44 27.28 5.56 66.67 31.5 7305 30.95 23146 کشکسرای

 39.20 78.23 108.56 34.48 44.50 50 16.67 33.33 35.3 1175 4.45 33.27 زنوزق

 13.19 68.66 113.62 41.93 35.09 20 20 60 36.8 16.88 6.13 4586 هرزندات شرقی

 19.83 72.55 120.21 35.40 32.34 10 50 40 31.3 1940 8.28 6190 هرزندات غربی

 29.46 66.95 100.20 36.33 43.49 22.97 14.86 62.16 31.9 23875 100 74783 مرکزی بخش کل جمع
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 1 روش تحقیق. 2 .2

 2 هاایگاهسکونت استقرار و تحقیق نظری مبانی به عنایت با
 3 زلزلااه پرخطاار ةمحاادود در مطالعااه مااورد ةمنطقاا روسااتایی
 4(، لاازوم 124 ، ص.1392 ی،ذاکاار ؛14 ، ص.1390)بالدپااس، 

 5 مرکازی بخش روستاهای هایگاهاسکان سکونت یالگو یرسبرّ
 6 حاضر ةمطالع ،بنابراین. رسدمی نظر به ضروری مرند شهرستان
 7 روساتاهای اساکان الگوی که است الؤس این به پاسخ درصدد
 8 منطقاه پذیریآسیب با رابطه در مرند شهرستان مرکزی بخش
 9 مطالعاه، ایان در اساتفاده ماورد هاایشااخص است؟ گونههچ

 10 یات)موقع روستایی نقا  موقعیت به مربو  هایشاخص شامل
 11 ارزیااابی هااایو اسااتقرارگاه روسااتا( و شاااخص یاااییجغراف
 12 ارتبااطی ةشابک به دسترسی) کالبدی بعد دو در پذیریآسیب
 13 جمعیات، تاراکم روساتا، فشردگی و گاهسکونت بافت مناسب،
 14 از برخااورداری نمیاازا درمااانی، و بهداشااتی مراکااز از فاصااله
 15 ترکیاب) اقتصاادی -اجتماعی و( درمانی و بهداشتی تسهیالت
 16 نسابت پذیر،آسیب هایگروه نسبت سوادی،بی نسبت جنسی،
 17( خاانوار بعد و اشتغال و اقتصادی الیتفعّ نسبت جمعیت، رشد
 18 ارزیاابی باه مرباو  هایهمحاسب انجام از پس ،نهایت در. است
 19 استفاده با مطالعه مورد ةنطقم جغرافیایی فضای پذیری،آسیب
 20باه ساه   9.3ARCGIS افازاردر نارم 5طبیعی شکست تابع از

 21 و طمتوسااّ  پااذیریآساایب باااال، پااذیرییبمحاادوده بااا آساا
 22 الگاوی تحلیالباه  ،. سپسدش بندیناحیه پایین پذیریآسیب
 23 شد. پرداخته روستاها فضایی

 24 نظاام فضاایی الگوهاای رسیبرّ نظری مبانی .3

 25 گاهیسکونت
 26 ساااختار، نااوع بااا روسااتایی هااایگاهسااکونت رافیااایجغ
 27 عواماال هااا،آن ةتوسااع و پیشاارفت هااا،آن توزیااع هااایویژگی
 28 یانا یو بازسااز لتحاوّ(، یو اجتمااع یعای)طب محیطیزیست
 29 ،ینکوئااانل ،یااائودانقز ،)فانقاادائو دارد ارتبااا  هاااگاهسااکونت

 30در  یااااااق(. تحق482 ، ص.2013 ،6یاناااااا و  یااااااانگبین
 31 ریازیبرناماه بهباود باعا  تنهاا ناه روساتایی هایگاهسکونت
 32 گاه،شاکل ساکونت ینبلکه روابط با ؛شودمی زمین از استفاده
 33 ، ص.2003 ،7)روبرتاز بخشدمی بهبود را تولید و زیست محیط
 34 ،8یاناسااتو یتااری و د یانو هلگااا اسااتو یااننو پنت یلیااانا ؛56

 35 (. 120 ، ص.2004 ،9یوالر و گاتو ؛2 ، ص.2008

 36 حالات ساه باه شاکل نظار از اغلاب هااگاهسکونت توزیع
 37 در نادرتباه اامّ ؛شودمی توصیف ایخوشه یا و ممنظّ تصادفی،
 38 تارپیچیده گاهیسکونت الگوهای واقع، در. شوندمی دیده عمل
 39 هاا،مکاان باین یکنواخات یاا و ممانظّ الگاوی امروزه. هستند
 40نفاوذ  ةحاوز و هاگاهسکونت یناز رقابت ب یشکل ةکنندمنعکس

 41 یگااه یاا( 54-85 ، صاص.1976 ،10اورتون و)هادر  هاستنآ
 42 اسات لیهاوّ یتصادف یعدر توز یترشد جمع ةدهنداوقات نشان

 43 از اسات ممکان ای،خوشاه ی(. الگو132 ، ص.2000 ،11)پرلز
 44 وجاود یاا و سیاسای عوامال مناابع، یمحلّ یعمثل توز ؛عواملی
 45ر مقابل، (. د20 ، ص.2003)روبرتز،  شود ناشی ایناحیه مراکز
 46 ةیاادمعمااوالً مشاارو  بااه وجااود عواماال برگز یتصااادف یااعتوز
 47، 2006 ،12یاسات )باون و کاانول یو اجتمااع یستیز یطی،مح
 48 (2 ص.
 49 و مزرعاه گونااگون، عناصر توزیع با گاهیسکونت یالگوها 

 50 تجااری شهرهای و روستاها ها،آبادی آن، مجاور هایساختمان
 51 بیاان منطقاه، یاا اندازچشم سراسر در هاآن ةهم از ترکیبی یا
 52 مجااور هایساختمان و مزرعه پراکنده، الگوی یک در. شودمی
 53 با یا شود واقع دیگریک از جدا است ممکن انفرادی طور به آن،
 54 را متمرکاز الگاوی تشاکیل و شده متمرکز روستاها و هاآبادی
 55 الگااوی از متفاااوت کااامالً ای،هسااته یالگااو ،بنااابراین. بدهااد
 56 کاااران،و هم یلیااانا ؛56ص.  ،2003روبرتااز، ) اساات پراکنااده
 57 پراکناادگی(. 120، ص. 2004 ی،والاار و گاااتو ؛2ص.  ،2008
 58 تحات تربیش شهری نواحی نسبت به روستایی هایگاهسکونت
 59 و خاااک خیزیحاصاال و آب بااه دسترساای توپااوگرافی، تااأثیر

 60 ،13و زاناا  یااائوو ک یااان)ت دارد قاارار وهااواییآب پارامترهااای
 61 هاایگاهساکونت یمکاان -ییفضاا ی(. پراکندگ25 ، ص.2012
 62و  یاان)ت یطنااهمگون محا یرتاأث ةدهنادنشان تواندمی انسانی
 63و  ی)هالادو انساان محصول رفتار یا( 26 ، ص.2012 کاران،هم

 64 الگوهاای خصاوص( باشد و به197 ، ص.2006 ،14یدروانداشنا
 65بازرگ  ییرتغ یک ةآستان در رسدمی نظربه که روستایی اسکان
 66 ،15یلیاامز)و اسات شادید سالیخشک فعلی شرایط به هتوجّ با

 67 (. 48 ، ص.1977
 68 در را متفاوت الگوی نوع سه فضایی، تحلیلوتجزیه روند در
 69الگوهاا در  یانشاد. ا رمتصاوّ توانمی روستایی هایگاهسکونت
 70 شارایط الگوها، این از کدامنشان داده شده است. هر (1)شکل 
 71 فارض باا بحرانی وضعیت با مقابله یگونگهچ نظر از را متفاوتی
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 72 آورنادمی فراهم گاهیسکونت نظام درونی هایظرفیت بر تکیه
 73 نشان خود از زلزله خطر برابر در را متفاوتی هایالعملعکس و

 74 .(63 ، ص.1387و افراخته، 18 ، ص.1375 ینی،)بحر دهندمی

 1 

 2 
 3 ج          ب               الف

 4 ایخوشه الگوی -ج(، ی)تصادف شدهمشاهده الگوی -ب ده،پراکن الگوی( الف -2 شکل
 5 63. ص ،2001 وان ، و لی: مأخذ

 6 
 1 شاکل باه حاوزه یاک در جمعیات: پراکناده الگاوی -الف
 2 هار الگاو ایان طباق. باشد شده پخش جا همه در و یکنواخت
 3و از گساترش  اسات یافتهتوسعه کوچک، زیستی نقا  از کدام
 4 باعا  شرایطی چنیناین. شودمی جلوگیری نقا  سایر تریشب

 5 .شودمی هاگذاریسرمایه و امکانات شدنپراکنده و پخش
 6ساه  یادو  یک،در  یت: جمعایخوشه یا متمرکز الگوی -ب

 7 هاایگاهساکونت الگاو ایان طبق. دشومتمرکز  یتیمرکز جمع
 8، آن تباع به و صنعتی و خدماتی هایالیتفعّ تمرکز با روستایی
 9 .است روهروب منطقه مرکزی زیستی کانون در جمعیت
 10 و کوچاک جمعیتای مراکز در جمعیت: تصادفی الگوی -ج
 11 میاانی نقاا  الگو این در. شود پخش خاص نظمی در و بزرگ
 12 ؛یابدیتوسعه م یزنقا  بزرگ ن ،حال عین در و یابندمی توسعه
 13 نقا  کوچک است. ةبر توسع یدتأک یول
 14سکونت وهایالگ از هرکدام در طبیعی بالیای تأثیر. 1. 3

 15 گاهی
 16 حاوادث باروز ی،فنّا دانش چشمگیر هایپیشرفت وجود با

 17 .دهاادماای قاارار خطاار معاارض در را جوامااع حیااات طبیعاای،
 18 محیطیزیساات شاارایط در تغییاار باعاا  طبیعاای مخاااطرات

 19 زنادگی روناد شدنگسسته به خود ةنوب به نیز این که شودمی
 20 و انجامادمای هایشاانسکونتگاه بر بمخرّ تأثیرات بروز و مردم
 21 بار را ایگساترده محیطای و اجتماعی اقتصادی، هایخسارت
 22 انساانی هایگاهسکونت یریپذنا. انعطافکندمی تحمیل جوامع
 23خطارات و  یعای،طب یاایمقابله با بال یبرا هاآن یآمادگ عدمو 
 24 شارایط ایجااد سبب ها،گاهمکان استقرار سکونت یریپذیبآس

 25 میااان، ایاان در. تندهساامهاام  ،ینبنااابرا و شااده بحراناای
 26 آن، باا مارتبط تولیدی هایالیتفعّ و روستایی هایگاهسکونت
 27 داشتن نیز و طبیعی محیط با تنگاتن  ارتبا  دارابودن دلیلبه
 28 خصاوصباه محیطای تهدیادات ایان با مقابله در محدود توان
 29 در( ی)شاهر دیگار هاایگاهساکونت از بایش دیربااز از زلزله،
 30 اناادداشااته قاارار)زلزلااه(  یعاایطب بمخاارّ نیروهااای معاارض
 31، 1390 ری،کعسا و افتخااری الدینرکن ،یشانپر ،ی)پورطاهر
 32 فضاااایی الگوهاااای ةمطالعااا ضااارورت ،بناااابراین(. 33 ص.

 33 تأکیاد مورد طبیعی بالیای برابر در هاآن پاسخ و هاگاهسکونت
 34 گاهیسکونت نظام فضایی الگوهای از هرکدام هایویژگی. است
 35 :است زیر شرح به بحرانی یتوضع با مقابله برای
 36 اقلحااادّ از هاااا،گاهساااکونت پراکناااده، الگاااوی در 
 37 الگاو ایان. ندشاومای برخاوردار زیربنایی خدمات و هاسرویس
 38 هاااگااذاریساارمایه و امکانااات شاادنپراکنده و پخااش ساابب
 39 هااااییاااتالفعّ یااار)نظ امکاناااات شااادنپخش. دشاااویم

 40 بار گونگوناا طارقباه هاا،گاذاریسارمایه و( صیتخصّدرمانی
 41 بحرانای شارایط در گاهیساکونت نظاام پذیریآسیب ظرفیت
 42 زیساتی هاایکانون حدّ از بیش دتعدّ دیگر، طرف از. افزایدمی
 43 امکاان عادم و باود خواهد امداد نیازمند بحرانی شرایط در که
 44 ةزمینا در عظایم گذاریسرمایه به نیاز دلیل به گسترده امداد
 45. دهدمی افزایش را پذیریآسیب ظرفیت مالی، و انسانی نیروی
 46 ساازیمقااوم بارای تاربیش گاذاریسارمایه به نیاز ،چنینهم
 47 پراکنادگی و دتعادّ دلیلبه روساختی، و زیرساختی هایشبکه
 48، ص. 1375 ینای،)بحر بود خواهد منطقه ةپهن در زیستی نقا 
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 49حال، کنار هام قاراردادن  ین(. با ا63 ، ص.1387افراخته،  ؛18
 50 یجاادا یبه بهبود دارند( بارا یاز)که ن ییستارو ةمساکن پراکند
 51 ریازیبا برناماه یدجد یو مناطق صنعت یمسکون یدمناطق جد
 52 بارق، آب،)جااده،  مناسب هایزیرساخت و احیطرّ و یکپارچه
 53 باعا  توانادمای(، دور راه از ارتباا  و حرارتای گااز، فاضالب،
 54 و تمیاز روستای یک ساخت و روستاییان زندگی شرایط بهبود
 55 (.331 ، ص.2009، 16دان  و وو و لئو و)الن   دشو رتبم

 56 تااأمین اقتصااادی، نظاار از ای،خوشااه الگااوی در 
 57 اامّا ؛اسات مطلاوب زیربناایی خادمات و عمومی هایسرویس
 58 دسترسای، مشاکالت دلیالباه روستایی هایگاهسکونت ةرابط
 59 و خطار از مرکازی کاانون حفا  برای. ماندمی باقی نشدهحل
 60 اقتصاادی هایگذاریسرمایه پذیری،آسیب حدّ ترین کم تأمین
 61 نیااز ماورد بناها و تأسیسات ها،سازه سازیمقاوم برای سنگین
 62 ، ص.1387و افراختاه،  18 ، ص.1375 ینای،)بحر باود خواهد
63.) 63 

 64 سیساتم دو هر مزایای از سیستم تصادفی، الگوی در 
 65 میازان هام و تارآساان دسترسای هام. شودمی مندبهره قبلی

 66 و هااگذاریسرمایه حالت، این در. یابدمی افزایش دهیسرویس
 67 باا شرایطی، چنین در. شودمی معطوف میانی نقا  به امکانات
 68 و الیتفعّ حجم از میانی، نقا  و مرکزی کانون بین کار تقسیم
 69 بارای هااگذاریسرمایه و شده کاسته مرکزی نقا  در خدمات
 70 تااربیش و یافتااهکاااهش  یمناااطق مرکااز سااازیمقاااوم
 71 نتیجاه، در. شاودمای همتوجّ میانی مناطق به هاگذاریسرمایه
 72 ةسارمای باا زیساتی هاایکاانون مجموعاه ساازیمقاوم امکان

 73 افزایش باع  امر این. شودمی فراهم ترساده روشی و محدودتر
 74 بالیااای خطار براباار در گاهیساکونت مناااطق پاذیریانعطااف
 75، 1387راخته، اف ؛18 ، ص.1375 ینی،)بحر بود خواهد طبیعی
 76 (.63 ص.
 77پراکناده  ییروستا ةکه منطق دهدمینشان  تحقیقات یجنتا
 78منتسب باه عوامال مختلاف از جملاه عادم  یجدّ یداتبا تهد
 79العات در ماورد اطّ وفقدان امکانات  ی،کاف یهایرساختوجود ز
 80 یاجتماع یهاینابرابر ی،اجتماع ةیسرما فقدان یعی،طب یایبال

 81 ییروستا گاهسکونتحال،  ینو است. با ارهو فقر روب یو اقتصاد
 82، مناساب یهاایرسااختدهد تاا زیم امکان پیشرفته،متمرکز 

 83 نحااو بااه ازوساااختسبهتاار، کاااهش فقاار و  یخاادمات عمااوم
 84 یبارا ییباه منااطق روساتا یاامزا ین. اشود ایجاد تریمناسب

 85 ؛کنادیکماک ما یریپذیبآس یهاچالش ینترمقابله با بزرگ
 86منااطق  از تربااال ،متمرکاز ییروساتا گاهنتسکو در تراکم زیرا

 87 یتارکم یابمعا باا ییمناطق روساتا از این رو،. یستن یشهر
 88 یالگاو یان،عالوه بار ا ؛رو هستندهروب یهرشنسبت به مناطق 

 89کند یعنوان موتور رشد عمل م متمرکز به روستایی گاهسکونت
 90 یجاادا یاقاز طر یو رشاد اقتصااد ینیشهرنشا ةکنندیتتثب و

 91تواناد یکاه ما باشادیما ییو روستا یمناطق شهر ین  بارتبا
 92 یپااس از فاجعااه باشااد. در براباار الگااو یاادارپا ةاساااس توسااع
 93 زمتمرکااا ییروساااتا گاهساااکونت، پراکناااده گاهیساااکونت
 94 ةروساتاها و ارائا یریپاذانعطااف یشقادر به افازا یافته،توسعه
 95تاان  ،شِن ،پس از فاجعه است )پِن  یدارپا ةتوسع یبرا یاساس
 96 (. 356-357 ، صص.2013، 17و وان 

 97 های تحقیق. یافته4
 98 (I ماورن ۀ)آمار فضایی خودکار بستگیهم تحلیل. 1. 4

 99 روستاها پذیرییبآس
 100 توصایف برای توانمی را فضایی خودکار بستگیهم تحلیل
 101کاار بارد. ه با یهناح یک در کلّ ریّمتغ یک فضایی توزیع الگوی
 102 در ،Iاس شاخص ماورن براس ییخودکار فضا یبستگهم یلتحل

 103صاورت  ArcGIS 9.3 افازارنارم از اساتفاده با حاضر تحقیق
 104مقادار  یمعنادار ی،از نظر آمار Z مقدار یل،تحل ینگرفت. در ا

 105 اطمیناان ساط  باا ارو آن  دهادیرا نشان ما Iشاخص مورن 
 106، %95 ینانسط  اطم یبرا ،مثال یبرا ؛کنندمی مقایسه خاصی
 107 یاااو  -96/1تاار از ساات کااه کممعنااادار ا یصااورت در Z ةنماار
 108 به تواندیم I مورن شاخصباشد.  96/1تر از بزرگ
 109  .(80 ، ص.2001و وان ،  ید )لشومحاسبه  (1) ةرابط صورت 
 110 

 I=   111  = (1ة )رابط
 112 

 113 .است j ةو نقط i ةشباهت صفات نقط ةدهندنشان  
 114 یبرا =0 وj ةو نقط i ةمجاورت نقط ةدهندنشان 

 115 تمام نقا  باشد.
 116 و i ةنقط یمورد عالقه برا یژگیارزش و ةدهندنشان 
 n117 یعتوز الگویتعداد نقا  )تعداد روستاها( در  ةدهنداننش 
 118 است.

 119ساه ناوع احتماال از  ةمالحظ یبرا ،Iشاخص مورن  ارزش
 120ه و پراکنده است. توجّا یتصادفشامل متمرکز،  ییفضا یالگوها

 121 -1و  1 ینرا با یبساتگهم یبشااخص، ضار یااسشود که مق
 122 1 و)پراکناده(  منفای فضاایی بساتگیهم -1. دهادینشان ما
 123 اگار. دهادمای نشاان را)متمرکاز(  مثبات فضاایی بستگیهم
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 124 صافر برابار شااخص باشاد، نداشاته وجاود فضایی بستگیهم
 125 وجاود نقاا  بین ضاییف بستگیهم نوع هی  یعنی ؛بود خواهد
 126، 2004 ی،والر و گااتو؛ 78-87 ، ص.2001و وان ،  ی)ل ندارد
 127 (.323 ، ص.2013 ،18، لئو و لو و چِن272-302 ص.

 128 روساتاها ةشادمشاهده توزیع تفاوت معناداری تحلیل برای
 129 در هااآن انتظاار مورد توزیع با پذیریآسیب مختلف سطوح در

 130 یرنفاسام -کاالموگراف یآمار آزمون از مطالعه مورد ةمحدود
 131اکثر مقدار حاصل از تفاضل آزمون اگر حدّ یناستفاده شد. در ا

 132شاده و مشاهده یاعجامعاه )توز یعاتجمّ یاعتوابع دو توز یانم
 133باشاد  یتار از مقادار بحرانامورد انتظار روساتاها( بزرگ یعتوز
(D> ،)134 باین معنادار تفاوت نبود بر مبنی صفر فرض 
 135در ساط  اساتاندارد   Dةمحاساب. شودمی رد معهجا توزیع دو

(Level of significance α) 05/0 136 2 ةرابطاا یااقاز طر 
 137، 1380 یزجای،د پورکاظم و خلخالی ،نژاد)کاظم گیردیانجام م
 138 (: 102 ص.
 D= 139    (2 ة)رابط
 140 

 I 141 و تابع مورن Z ۀنمر رابطۀ -2 جدول
 142 1393های پژوهش، یافتهمأخذ:

 143 
 144 
 145 
 146 
 147 
 148 

 149 باا منطقاه روستاهای فضایی الگوی شناسایی .2. 4
 I 150مورن شاخص از استفاده
 151 بساتگیهم تحلیل در Iو شاخص مورن  Z یراساس مقادبر
 152 خودکار بستگیهم مقدار(، 2 جدول و 3)شکل  فضایی خودکار
 153 مثبات، %99 اطمیناان ساط  در نظار مورد ةمنطق در فضایی
 154 قاوی ایخوشاه یا متمرکز فضایی توزیع الگوی گرنشان و بوده
 155 نشاان مطالعاه ماورد روستاهای فضایی الگوی از این رو، .است
 156 ةمحادود در یکنواخات و متعاادل صاورت به هاآن که دهدمی
 157 معایاب و مزایاا توزیاع الگوی این. اندنشده توزیع مطالعه مورد

 158 در گذشات، چاهچنان. گاذاردمی نمایش به را ایخوشه الگوی
 159 ایمجموعه برای مطلوب ماتخد تأمین امکان ایخوشه الگوی
 160 باا هااگاهسکونت رابطه اامّ ؛است فراهم راحتیبه گاهیسکونت
 161 و مانااده باااقی نشاادهحل دسترساای مشااکل دلیاالبااه هاام،
 162 مرکازی کاانون ساازیمقااوم برای زیادی بسیار گذاریسرمایه
 163 دارد ضرورت
 164 

 165 
 166شهرستان  یبخش مرکز یاسکان روستاها یالگو -3شکل 

 I 167ع مورن مرند براساس تاب
 168 1393پژوهش،  هاییافتهمأخذ: 

 169 
 170 19زلزله پذیریآسیب وضعیت ترسیم .3. 4

 171 ماورد مطالعاه ةمحادوددر  پاذیریآسایب یاابیارز ةنتیج
 172درصاد  33از  بایش کاه است آن گربیان( 3و جدول  4)شکل 
 173 تهدیادیامر  ینباال دارند. ا یلیباال و خ پذیریآسیب ،روستاها
 174-آسایباز  یآگااه با. است منطقه در خطر افزایش برای یجدّ

 175 ینظار یااته باه ادبو باا توجّا ماورد مطالعاه ةمحدود پذیری
 176ماورد  ةمحادود ییروساتا ینواح ییفضا یالگو یینتع یق،تحق

 177 از پایش بحاران مادیریت هایالیتفعّ از یکی عنوان مطالعه به
 178 عناوان باه روساتاها اساتقرار فضایی وضعیت از آگاهی و زلزله
 179 از ناشای پاذیریآسایب افازایش یا کاهش در تأثیرگذار عاملی
 180 هااییژگایدر و یامر بازنگر ینا .رسدمی نظر به ضروری زلزله
 181 ةمنطقا اقتصاادی -اجتمااعی هاایویژگای و فضایی -کالبدی
 182-آسایب کاهش برای فاکتورها این بهبود جهت را مطالعه مورد
 183 فاکتورهاا ایان از هرکادام ،الزم اقادامات با تا طلبدمی پذیری
 184 .یابند دبهبو

1 
 2 
 3 
 4 
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 5 

 6 
 7 شهرستان مرند یبخش مرکز یدر روستاها پذیریآسیب نمایش -4 شکل

 8 1393، پژوهشهای یافته :مأخذ
 9 

 10 طبقه هر پذیرآسیب یروستاها نسبتو  یریپذیبآس یبندطبقه -3جدول 
 11 148 ص. ،1392 ذاکری،: مأخذ

قه
طب

 

 پذیریآسیب ةدرج پذیریآسیب میزان
 تعداد

 روستاها

 هایروستا درصد

 طبقه هر

 جمعیت

 طبقات

 درصد

 جمعیت

 40.43 30240 39.19 29 کم یذیرپآسیب (0/282-0/398) 1

 27.44 20521 27.03 20 طمتوسّ پذیریآسیب (0/398-0/448) 2

 16.85 12604 17.57 13 باال یپذیرآسیب (0/448-0/521) 3

 15.33 11462 16.22 12 باال بسیار پذیریآسیب (0/521-0/750) 4

 12 
 1 پذیریآسیب با ارتباط در فضایی الگوی تحلیل. 4. 4

 2 پیش پذیریآسیب کاهش یبرا یرگذارجمله اقدامات تأث از
 3و  پااذیریآساایب فضااایی الگااوی تعیااین ،بحااران وقااوع از

 4 فضاایی الگاوی تحلیالمرتبط با آن اسات.  فضایی دهیسامان
 5-یبمنااطق باا آسا ییشناسا یاست برا یفرصت ،پذیریآسیب
 6 و لمکمّا منطقای اقادامات و صمشاخّ هایتتا اولو االب پذیری
 7 ی،اقتصاد -یاجتماع یربناهایدر ز گذاریسرمایه جهت عادالنه
 8 (5) شاکل. یردانجام گ یو خدمات یکالبد-یزیکیف یساختارها
 9 باا ارتباا  در را پاذیریآسایب مختلاف سطوح فضایی الگوی
 10 هاییروستا ،شودمی مشاهده چهچنان. دهدمی نمایش روستاها
 11 تمایال اناد،شاده واقاع بااال پاذیریآسایب باا ةمحدود در که
 12 یاز ساو .دنادار شادنایخوشاه و متمرکزشادن باه تریبیش
 13 کاه دهادینشاان ما اسمیرنف -آزمون کالموگراف یجنتا ،یگرد

 14 مورد انتظار یعمشاهده شده و توز یعتوز ینب یمعنادار اختالف
 15 . دارد وجودجامعه 

 16 یلگر پتانسانشاان ،ساو یاکز ا تحقیاق نتایج مجموع، در
 17 تربیش تشدّ با روستاها تهدیدوقوع حادثه و  یبرا یهناح یباال
 18بااال،  پذیریآسیب با روستاهای بودنایخوشه ،دیگر سوی از و
 19با صارف  ،و مطلوب یعسر رسانیخدمات یبرا یفرصت عنوان به
 20 کاه اسات بادیهی پراکنده باشاد. یتر نسبت به الگوکم ةینهز

 21 ماورد ةمنطق گاهیسکونت نظام فضایی الگوی در یرتغی امکان
 22 در و نادارد وجاود تمادّمیاان و تمدّکوتاه در اقلحدّ مطالعه،
 23 بود خواهد ممکن گزاف بسیار هایهزینه صرف با نیز تبلندمدّ
 24 جهات در دبایا از ایان رو،. کنادمی طلب را طوالنی زمانی که
 25 و تمدّمیان و تمدّکوتاه در باال خطر با هایکانون سازیمقاوم
 26 تبلندمادّ در گاهیساکونت نظام الگوی آرام و تدریجی اصالح
 27-آسایب یالزم است روساتاها ارتبا  این در. دکر ریزیبرنامه
 28 یتالفعّ یت،مطلوب جمع یدهو سامان ریزیبرنامه برای ترپذیر

 29در منطقاه  یااییتاا پو شاوند برخوردار یتاولو ازگاه و سکونت
 30 .یابدتداوم 

 1 
 2 
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 3 
 4 

 

 
 

 
 

 
 5 در ییفضا یالگو لیتحل و (راست سمت)آن با ارتباط در روستاها عیتوز و یریپذبیآس مختلف سطوح ییفضا شینما -5 شکل

 6 (چپ سمت) یریپذبیآس سطوح
 7 1393 ،پژوهشهای یافته: مأخذ

 8 
 1 گیریو نتیجه بحث. 5

 2 شارایط د،شاو ادغاام بااال پاذیریآسیب با خطرپذیری اگر
 3 ساببزلزلاه،  وقاوع صاورت در که آوردمی وجود هب را بحرانی
 4باه بااالبودن  یاتعنا باا. دشاومی یو باورنکردن یجدّ خسارات
 5مستلزم آن است کاه  ،فاجعه اثرات کاهشمنطقه،  یریخطرپذ
 6اصاالح و در  پاذیریآسایب هاایزمیناه ،کاهش پذیرییبآس

 7 هاایویژگای در تغییراتای روساتاها فضایی ةتوسع ریزیبرنامه
 8لحاظ شاود  ییفضا -یکالبد هاییژگیو و یاجتماع -اقتصادی

 9 مطالعاه ماورد ةمحادود و کااهش پاذیریآسایب ،یتنها درتا 
 10 ،یکناون یطشارا درد. شو پذیرانعطاف بحرانی شرایط به نسبت
 11 و سااختمانی تاراکم دارای روساتایی هاایگاهساکونت تربیش

 12 غیرمتمرکاز و کام اقتصاادی گذاریسرمایه و پایین تأسیساتی
 13 از ایان رو،. هساتند بااالیی جمعیتای تمرکاز دارای اامّا ؛هبود
 14 یباارا یاقاادامات یاجاارا مسااتلزم ،خطاارات از گیااریپیش

 15 زلزلاه ویاژههبا یعیمحدودکردن اثرات نامطلوب مخاطرات طب
 16 .باشدمی

 1 
 2 
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 3 
 4 طبقه هردر  روستاها توزیع معناداری تعیینو  یریپذیبآس یبندطبقه -4جدول 

 5 1393 ،های پژوهشیافته: مأخذ

قه
طب

 

-آسیب میزان

 پذیری

 درجة

-آسیب

 پذیری

هر  مساحت

طبقه 

() 

 تعداد

 روستاهای

  پذیرآسیب

 تعداد

 روستاهای

 انتظار مورد

 هر در

 طبقه

 اسمیرنف کالموگراف آزمون

Cu1 Cu2 sn1 sn2 D=|sn1-sn2| 

1 0.357-0.192 
پذیرسیبآ

 پایین ی
1264.07 31 29 31 29 0.41891 0.39189 0.02702 

2 0.357-0.426 
پذیرآسیب

 طمتوسّ ی
1557.29 18 35 49 64 0.66216 0.86765 0.20549 

3 0.426-0.682 
پذیرآسیب

 باال ی
451.87 25 10 74 74 1 1 0 

  W(0.95)<Dmax  W(0.95)= 0.15809  Dmax=  0.20549  

 6 
 1تنهاا باا شاناخت دقیاق  ،گیراناهپیش ابعااد باه یابیدست
 2 بارای هااآن بهباود و هااگاهساکونت یپاذیرآسایب هایجنبه
 3و  ی)پورطاااهر پذیراسااتامکااان شااانبارزیان اثاارات کاااهش
 4 حاضار، تحقیق در ،اساس این بر(. 117 ، ص.1390کاران، هم
 5 الگاوی یاینتع برای ییخودکار فضا یبستگهم تحلیل یکتکن
 6-یبتمرکاز آسا یالتحل یزو ن روستایی هایگاهسکونت ییفضا
 7 گرفته کاره ب ،مطالعه مورد روستاهای ییفضا یالگو در یپذیر
 8 ةماورد مطالعا ةدر منطق ،یافتهانجام هایتحلیل مبنای بر .شد

 9 از کاه انادشاده واقاع هم به نسبت متمرکز صورت روستاها به
 10 در و اسات تارصرفهبه هازیرساخت و امکانات تأمین ةهزین نظر

 11مشکالت  نشده،اهم الزم فر یزاتو تجه هازیرساخت که صورتی
 12 و بماناد بااقی نشادهحل ارتبااطی هاایراه ةو شابک یدسترس
 13 شاامل احتمالی خطرات از گیریپیش برای کنترلی هایبرنامه
 14 هااگاهسکونت فضایی دهیسامان و هاساختمان کیفیت کنترل
 15خواهاد  یشخطارات، افازا هاایاثر نگیارد، قرار نظرمدّ غیره و

 16 پرخطار هباالقوّ هاایکه محادوده دارد ضرورت ،بنابراین. یافت
 17 و یریازبرناماه بارای الزم هاایاولویت و شده شناسایی زلزله،
 18و  تعیاینمصنوع  یطو مح الیتفعّ جمعیت، مطلوب دهیسامان
 19 ومااردم ساااکن  یااتالفعّ یفضااا یالزم باار رو گااذارییهساارما

 20 .گیرد صورت هازیرساخت
 21 و ایجاااده ترانزیاات هااا،روساااخت هااا،زیرساااخت نقااص

 22 ترینمهم از(، هاگاه)سکونت مصنوع محیط مقاومت بودنینپای
 23 ةتوساع پایاداری در مشاکل ایجااد باعا  کاه هستند عواملی
 24 در امار ایان .ندشاومای متمرکز یدر الگو روستایی هایمکان

 25( 1387) افراخته(، 1375) بحرینی جمله از مختلفی تحقیقات
 26. است فتهگر قرار یجدّ تأکید مورد( 2013) کارانهم و پن  و
 27 منطقه یروستاها از برخی ،یمعمول یطدر شرا یحتّچنین، هم
 28 در ویژهبه هاگاهسکونت دیگر باخشن،  یعتداشتن طب دلیل به

 29 ، ص.1384 ی،)مختار دارند نامناسبی ارتبا  سال سرد فصول
 30اساتقرار حااکم بار منطقاه و  یبه الگو عنایت با بنابراین،. (95

 31 یاربسا یطدرنظرگارفتن شارا و روساتاها مناساب یاععدم توز
 32 ةشابک تقویاتباه  دبایاپس از وقوع زلزلاه،  احتمالینامناسب 
 33 ،دیگار ساوی ازذ.شود یجدّ هتوجّ هاگاهسکونت میان یارتباط
 34 یازو گسترش خادمات و تجه ایجاد ،متمرکز الگوی با متناسب
 35از وقاوع  پایش هااگاهساکونت کةشاب در کوچک و میانی نقا 
 36 در را هاروساتا ویاژهباه ،هااگاهکونتسا وانادتمای زلزلهبحران 
 37 .پوشش دهد بحرانی شرایط

 38 هایادداشت
1.Wang & Wu 39 
2. Cho & Newman 40 
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4. Torres & Vosti 42 
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6. Fangdao, Xiaodong, Quanlin, Yongbin & Yong 44 
7. Roberts 45 
8. Illian, Penttinen, Helga Stoyan & Dietric Stoyan 46 
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11. Perles 49 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION  

Earthquake is one of the most important factors in 

vulnerability of rural areas in Iran, which 

particularly due to shallow epicenter, causes a lot 

of damage. In addition to the absolute and relative 

position of different parts of the country, rupture of 

spatial organization and the lack of hierarchy based 

on interactive relationship among settlements, are 

acknowledged as the most influential factors. This 

condition leads to disorganization of the 

population, activities, services and functions, and 

in turn, increases the vulnerability of rural 

settlements against natural hazards, including 

earthquake. In this regard, determining appropriate 

pattern of settlements is seen as necessary to limit 

the adverse effects of earthquake.  

2. THEORETICAL FRAMWORK  

Distribution of settlements, with respect to the 

form, can be often described as; random, regular, 

or clustered, but are rarely seen in real conditions. 

Each of these patterns provides different conditions 

in terms of how to deal with the critical situation, if 

relying on inner capacities of the settlement 

systems, and shows different reactions against 

earthquake risk.  

1. Dispersed pattern: is when the population in an 

area is uniformly distributed. According to this 

pattern, any of the small settlement points are 

developed and the further expansion of some 

special points are prevented. Such condition could 

result in dispersion of the facilities and 

investments. 

2. Clustered pattern: is when population was 

concentrated in one, two, or three points. 

According to this pattern, rural settlements are 

faced with the concentration of industrial activities, 

services and population in those central 

settlements. 

3. Random pattern: is when population is 

distributed in small and large population centers 

with a given order. In this pattern, although 

medium and larger points were developed, 

however, the emphasis is on the development of 

small points. The characteristics of each spatial 

patterns of the settlement system to deal with the 

critical situation are as follows: 

 In the scattered pattern, settlements have access 

to the minimum services and infrastructures. 

This pattern causes the dispersion of facilities 

(such as specialized therapeutic activities) and 

investments, which in turn, increases the 

vulnerability of the settlement system in critical 

condition, in deferent ways.  

 In the clustered pattern, from economic point of 

view, providing public and infrastructural 

services is desirable, but the relationship 

between rural settlements due to accessibility 

problems, remains unresolved. To maintain the 

central settlement from risk and minimizing 

vulnerability, heavy economic investment will 

be required to retrofit constructions, facilities, 

and buildings.  

 In the random pattern, the system has the 

benefits of both previous patterns. Accessibility 

was easier and service levels were increased. In 

this situation, investments and resources are 

concentrated on the midpoints. In such 

circumstances, by division of labor between the 

central and midpoints, the volume of activities 

and services in central locations as well as 

investment needed for retrofitting the central 

regions, were reduced. Therefore, much of the 

investments goes to medium points.  
3. METHODOLOGY 

This study is an applied research and was 

performed with descriptive-analytic method. The 

statistical population of the study is 74 villages of 

Central District of Marand County, which entirely 

are included in the study. In this regard, Moran's I 

index was used to determine the distribution 

/concentration of spatial vulnerability of rural 
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settlements and Kolmogorov-Smirnov test was 

used to analyze the differences in distribution of 

villages at different levels of vulnerability in the 

study area. Geographic Information Systems (GIS) 

were used for data processing, analyzing, and 

presentation of the results.  

4. DISCUSSION 

Since the rural settlements of Central District of 

Marand county lie in high-risk earthquake zone, 

investigation of the existing spatial pattern and 

determining the appropriate pattern of rural 

settlements of the area, is necessary for reducing 

the destructive effects of earthquake. Therefore, in 

this article, beside of the determining of the 

settlement pattern of rural points in the region, we 

analyzed the vulnerability of spatial patterns of 

rural settlements in Central District of Marand 

County. 

5. CONCLUSION  

Moran's I index indicates that the spatial 

correlation in the target area at the 99% confidence 

level is positive, and spatial distribution pattern of 

the villages in the region is highly centralized or 

clustered. Consequently, investigating of the 

spatial pattern of villages in the study area shows 

that they have not been distributed uniformly and 

balanced. Then, using Reclassify Function in the 

ArcGIS 9.3 software, the geographical space of the 

study area is classified into three areaswith high, 

medium, and low vulnerability, and based on the 

Moran's I spatial autocorrelation, spatial analysis 

between the villages was performed for each area. 

Results show that, the villages in high vulnerability 

area have more tendencies for centralization and 

clustering. To check significant difference between 

two types of distributions in the villages (the 

observed and expected values) at different levels of 

vulnerability, the Kolmogorov-Smirnov test was 

used. The test results showed that the statistic 

(value Dmax = 0.205) is larger than critical value 

W (1- α) at 0.95 standard confidence level. So, 

there are significant differences between two 

distributions of rural settlements in deferent levels 

of vulnerability with expected values. On the one 

hand, it is indicative of the vulnerability of the 

region against natural disasters, and on the other 

hand, clustering of villages with high vulnerability, 

provides an opportunity for quick and practical 

organization of the situation in needed times with 

less cost, comparing to scattered pattern. 

Key words: Earthquake, rural settlements, disaster 

management, spatial analysis, distribution pattern. 
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