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چکیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی استان فارس (ارزیابی مسکن و جمعیت) در برابر زلزله با
رویکرد مدیریت بحران است.
روش :پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با رویکرد کاربردی ،با استفاده از منابع کتابخانهای و اطّالعات آماری سال  1390انجام
و دادهها با نرمافزار سیستم اطّالعات جغرافیایی و اکسل ،تجزیهوتحلیل شده است .پهنهبندی خطر با استفاده از سه معیار زلزله ،گسل و
لیتولوژی در محیط سیستم اطّالعات جغرافیایی انجام شده و وزندهی به معیارها نیز با روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی صورت گرفته
است .معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسکن ،شامل قدمت بنا ،مصالح بهکاررفته در ساخت بنا ،مساحت قطعات مسککونی ،تکراکم
جمعیتی ،تراکم واحد مسکونی و تراکم خانوار در واحد مسکونی میباشند.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از  80درصد از مسکاحت اسکتان 86 ،درصکد از جمعیکت و بکیش از  85درصکد از مسککن
روستایی که عمدتاً غیرمقاوم ،فرسوده و کوچک مقیاس در پهنههای پرخطر قرار دارند .همچنین شهرستانهای الرستان ،قیروکارزین و
بوانات در اولویت بیشتری برای بهسازی و نوسازی مسکن قرار دارند.
محدودیتها /راهبردها :از جمله محدودیتهای پژوهش ،عدم دسترسی به اطّالعات دقیق سازهای مسکن روستایی برای انجام مدلسازی زلزله در
منطقة مورد مطالعه و عدم همکاری متخصصّان مرتبط در تکمیل پرسشنامههای تحقیق است .همچنین الزامات بهسازی و نوسازی مسکن
و رعایت استانداردهای لرزهای باید در رأس برنامهریزیهای روستایی و مدیریت بحران قرار گیرد.
راهکارهای عملی :با توجّه به نتایج بهدستآمده ،باید نوسازی مساکن روستایی غیرمقاوم با نظارت دقیق و با توجّه به آییننامة لرزهای و ضوابط آن و
همچنین با توجّه به اولویتبندی شهرستانها انجام شود.
اصالت و ارزش :اهمّیّت پژوهش حاضر در این است که پهنهبندی خطر زمینلرزه و ارزیابی سکونتگاههای روستایی استان فارس ،عالوه
بر مشخصکردن محدودههای پرخطر ،به برنامهریزان کمک میکند که برنامهریزیهای دقیقتری را در نکواحی بحرانکی جهکت ککاهش
خسارات ناشی از بحران زلزله تدوین کنند.
کلیدواژهها :مسکن روستایی ،زلزله ،مدیریت بحران ،استان فارس ،آسیبپذیری.GIS ،
ارجاع :صادقی جدیدی ،ا ،.گلی ،ع .و هاتف ،ن .)1395( .ارزیابی آسیبپذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران
در استان فارس .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.107-118 ،)4(5 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.53719
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

مقدّمه
 .1 .1طرح مسأله
مخاطرات طبیعی در علم مدرن بکه یکک مسکألة پژوهشکی
مسلّم و غیرقابل انکار تبدیل شده است (رحمکاوتی هیزبکارون،
بیگانی ،سرتوحیدی ،ریجانتا و کوی ،2011 ،1ص .)1 .ایکران از
نظر لرزهخیزی در منطقة فعّال جهکان قکرار دارد و بکه گکواهی
اطّالعکککات مسکککتند علمکککی و مشکککاهدات قکککرن بیسکککتم از
خطرپذیرترین مناطق جهان در اثکر زمکینلکرزههکای پرقکدرت
محسوب مکیشکود (سکازمان مکدیریت و برنامکهریکزی کشکور،
 ،1385ص .إ) .زلزله همیشه به عنوان پدیکدهای تکرارپکذیر در
طول تاریخ وجود داشته و در آینده نیز وجکود خواهکد داشکت.
وقوع چنین حادثهای در بیشتر موارد ،تأثیرات ویرانکننکدهای
بر سکونتگاههای انسانی بر جای گذاشته و تلفات سنگینی بکر
ساکنان آنها تحمیکل ککرده اسکت (شکیعه ،حبیبکی و ترابکی،
 ،1389ص )2 .و پیامککدهای آن در ابعککاد مختلککف (محیطککی-
کالبدی ،اجتمکاعی -فرهنگکی ،اقتصکادی ،روانشناسکی و گکاه
سیاسی) برای چندین سال پیاپی بر محیط زنده و غیرزنده ،در
عرصههای مکانی -فضایی محسوس خواهکد بکود (پورطکاهری،
پریشان ،رکنالدین افتخاری و عسکگری ،1390 ،ص .)116 .بکا
این حال ،معموالً زلزله بدون هیچ هشداری رخ میدهد (بکورا،2
 ،2014ص .)35 .در حقیقت ،زلزله تهدید بزرگی برای زنکدگی
و دارایی انسانها محسوب مکیشکود(لیو 3و همککاران،2011 ،
متوسکط ،هکر
ّ
ص .)1085 .بررسیها نشان میدهد که به طکور
چهار سال یکبار در ایران زلزلهای شدید رخ میدهد که پیامد
آن تخریب  97درصد واحکدهای روسکتایی و آسکیب کلّکی 79
درصد واحدهای شهری در منطقة وقوع زلزله خواهد بکود .ایکن
خککود نشککاندهندة آن اسککت کککه سککاختمانهای روسککتایی،
آسیبپذیرترین ساختمانها هسکتند ککه در اثکر کوچککترین
زمینلرزهها نیز آثار تخریبی در آنها آشکار میشود (شکریفی،
حسینی و اسدی ،1389 ،ص .)2 .اکثر مرگومیرها و صکدمهها
در هنگام وقوع زلزله در اثر برخکورد و ریکزش سکاختمانهکا و
دیگککر سککازههککای سککاختة دسککت بشککر اسککت کککه نتیج کة آن
ازدسترفتن جان و مال انسانها و اخکتالالت اجتمکاعی اسکت
(بککورا ،2014 ،ص .)41 .در حقیقککت ،آنچککه موجککب افککزایش
تلفات در زلزلکه میشکود ،زلزلکه نیسکت؛ بلککه سکاختمانهای
غیرمقاوم یا کممقاومتی است که در اثر غفلتها ،نکدانمکاریها،
عدم احساس مسؤولیت در انجام وظایف توسّط دستاندرکاران
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ساختوساز؛ اعم از قانونگذاران ،تدوینکنندگان آییننامکههای
لرزهای و ضوابط شهری و شهرسازی ،طرّاحان و مالککان اسکت
که متناسب با مشارکت خود در ساختوساز غیراصکولی ،باعک
بروز چنین فجایعی میشوند (احدنژاد روشتی ،قرخلو و زیاری،
 ،1389ص .)174 .از این رو ،باید بکه منظکور ککاهش خطکر و
کنترل بحران ،به استانداردسازی مصکالح سکاختمانی ،افکزایش
ضریب اطمینان و ایمنی در سکاختوسکازهای جدیکد ،هکدایت
نظام شهرسازی و توسکعة سککونتگاههای شکهری و روسکتایی
پرداخت ( شمس ،معصومپور ،سعیدی و شکهبازی ،1390 ،ص.
 .)42در ایککن میککان ،جوامککع روسککتایی از اهمّیککت ویککژهای
برخوردارانککد .از آنجککا ی کککه منککاطق روسککتایی کشککور دارای
وسعت و گستردگی زیادی بوده و جمعیت قابل توجّهی در این
مناطق زندگی میکنند ،بنابراین ،نباید نسبت به سکاختوسکاز
این مناطق بکیتوجّکه بکود (عباسکیان و شکهبازی ،1383 ،ص.
 .)186در واقککع ،بککه منظککور کککاهش آسککیب ناشککی از زلزلککه و
جلوگیری از وقوع فجایع ،توجّه به مناطق روسکتایی و مسککن
روستایی دارای اهمّیت فراوان اسکت (شکا ول و جکی،2013 ،4
ص .)179 .با توجّه به مطالعات صورتگرفته ،مهمتکرین بحک
دربارة پیامدهای سانحة زلزله در سکونتگاههای روسکتایی ،بکه
ناامنبودن سکاختارهای کالبکدی اشکاره دارد (عینکالی،1393 ،
ص .)139 .بنابراین ،به منظکور ککاهش آسکیبپذیری ناشکی از
حوادث طبیعی ،برنامهریزیها در مناطق روستایی باید منطبکق
با برنامههای مدیریت بحکران باشکد (محمکدخانی و سکلمانیان،
 ،1389ص )4 .و بح مقاومسازی مسکن روستایی را میتوان
به عنوان یکی از راهبردهای مهکم در برنامکهریزیهای توسکعة
روستایی کشورمان تلقّی کرد (بهرامی ،1389 ،ص .)64 .استان
فارس نیز یککی از کانونهکای مهکمّ لرزهخیکز در ایکران اسکت
(شکایان و زارع ،1393 ،ص .)101 .وضککعیت زمککینشککناختی و
وجود گسلهای فعّال ،بیکانگر ایکن اسکت ککه تمکامی اسکتان
فارس در معرض خطر وقوع زمینلرزه قرار دارنکد و زلزلکههایی
که ساالنه در این استان رخ میدهد نشکاندهندة صکحّت ایکن
ادّعاست .پژوهش حاضر در نظکر دارد بکه منظکور برنامکهریکزی
عقالنیتر و مدیریت ریسک در مناطق روسکتایی و آمکادگی در
برابر وقوع زلزله ،با رویکرد مدیریت بحران و در جهکت ککاهش
آسیبپذیری لرزهای در سکونتگاههای روستایی استان فارس،
گامی بردارد .برای این منظور ،بکه چنکد موضکوع خکرد شکامل:
شناسایی و انتخاب شاخصهای ارزیابی آسیبپکذیری لکرزهای،
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تولید نقشة پهنهبندی خطر زلزله ،شناسایی و تعیین نکواحی و
روستاهای در معرض خطکر ،ارزیکابی آسکیبپکذیری مسککن و
جمعیت و زیرساختها ،برآورد مساکن فرسکوده و غیرمقکاوم و
ارا ة راهبردهای و سیاستهای مکرتبط بکا مکدیریت بحکران در
محدودة مطالعاتی در جهت کاهش خسارتها و تلفات ناشی از
وقوع زلزله میپردازد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
استان فارس با وسعت  122.608کیلومتر مربکع ،بکین 27
درجه و  2دقیقه تا  31درجه و  42دقیقه عرض شمالی از خط
استوا و  50درجه و  42دقیقه تا  55درجه و  36دقیقکه طکول
شرقی از نصفالنّهار گرینویچ قکرار دارد .اسکتان فکارس از نظکر
تقسیمات کشوری ،بکه  29شهرسکتان 83 ،بخکش  94،شکهر و
 204دهستان و  8350آبکادی ( 4.216آبکادی دارای سککنه و
 4.134آبادی خکالی از سککنه) تقسکیم مکیشکود .شهرسکتان
الرستان با  14.142کیلومتر مربع در جنوب استان بزرگترین
و رسککتم بککا  1.030کیلککومتر مربککع در شککمالغربککی اسککتان
کوچکترین شهرستان است (سکالنامة آمکاری اسکتان فکارس،
 .)1390اس کتان فککارس از شککمال بککه اصککفهان و کهگیلویککه و
بویراحمد ،از مشرق به استانهای یکزد و کرمکان ،از مغکرب بکه
استان بوشهر و از جنوب به استان هرمزگان محدود است.

 .2 .2روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با رویکرد کمّی است .برای
گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده شد و
دادههای مورد نیاز با استفاده از دادههای مرکز آمار (سرشماری
سککال  ،)1390دادههککای کتابخانککهای ،اینترنککت و منککابع
سازمانها(اسککتانداری) جمککعآوری شککد .جامع کة آمککاری ایککن
پژوهش شامل تمام روستاهای استان فارس و واحد تحلیل نیکز
شهرستانهای استان میباشند .برای ایجاد پایگکاه اطّالعکاتی و
نقشهسازی از نرمافزار سیسکتم اطّالعکات جغرافیکایی و اکسکل
اسکتفاده شکد .در واقکع ،بککرای تلفیکق الیکههکای اطّالعککاتی در
سیستم اطّالعات جغرافیکایی و تجزیکهوتحلیل فضکایی از روش
همپوشانی الیهها و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی اسکتفاده شکد.
همچنین ،برای پهنهبندی خطر زمینلرزه و ایجاد الیهها نیز از
روش درونیابی فاصلة معکوس وزندار ( )IDWو تابع مجاورت
استفاده شکد .در واقکع ،در ایکن پکژوهش از روش  IDWبکرای
درونیابی دادههای مکانی که مبتنی بر مفهومی از وزن فاصکله
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است ،استفاده شد (ونچن و ویونگ لیکو ،2012 ،5ص.)212 .
 IDWیکی از روشهای غیراحتمالی برای درونیکابی فضکایی،
مجموعهای از نقکا پراکنکده و مشکخّص اسکت .مقکادیر نقکا
نامشکخص بکا میکانگین وزنکی نزولکی فواصکل از مقکادیر نقکا
مشخّص تعیین میشوند (چن ،ژ و ،یوا و گکوا ،2014 ،6ص.)4 .
این روش ،همة نقاطی را که بکا هکم مکرتبط هسکتند ،در نظکر
میگیرد .نقاطی که نزدیکتر هستند ،نسکبت بکه آنهکایی ککه
دورترنککد ،تأثیرگذارترنککد (ونچککن و ویونککگلیککو ،2012 ،ص.
 .)211در واقع ،کلّیة روشهای درونیابی برمبنای این فرضکیه
توسعه یافتهاند که نقا نزدیکتر به یکدیگر نسبت بکه نقکا
دورتر همبستگی و تشابه بیشتری دارند (صکفری ،1390 ،ص.
 .)34در این روش ،اندازة توسّط معادلة زیر محاسبه میشوند:
()1

صورتی که در آن  Zjمقدار برآورد شده ،برای نقطة نامعلوم
در مکان  dij ،jفاصله از نقطة معلوم  iتکا نقطکة نکامعلوم Zj ،j
مقداری برای نقطة معلوم  iاست و  nتوان تعریفشکدة ککاربر
هستند .هر عددی از نقا که بزرگتر از  2باشد تا تمام نقکا
موجود در نمونه ،میتواند استفاده شود .اغلکب برخکی از اعکداد
ثابت نقا نزدیک به کار میرونکد؛ بکرای مثکال ،سکه نقطکه از
نزدیکترین نقا نمونهبرداریشده برای برآورد ارزش در نقکا
معلوم به کار میروند .توجّه کنید که نقا دورتر ( dijبزرگتر)
دارای وزن کوچکتر ( )1/dijهستند .بنابراین ،آن نقطه ،تکأثیر
کمتری بر روی برآورد نقطکة نکامعلوم دارد (بولسکتاد،2013 ،7
ص .)547 .همچنین ،روش  AHPکه در ایکن پکژوهش مکورد
اسککتفاده قککرار گرفککت ،تککابع مطلککوبیتی مبتنککی بککر روشهککای
تصمیمگیری چندشاخصه است که در واقع ،یکی از رایجتکرین
رویکردهای تصمیمگیری چندشاخصکة بهکارگرفتهشکده ،مکی-
باشد (هوفر ،سوناک ،سدیکوا و مالدینر ،2014 ،8ص .)7 .روش
 AHPیک رویکرد آسان برای اسکتفاده و روشکی سکاده پکیش
روی تصمیمگیران برای یافتن وزن معیارها با استفاده از تجزیه
و تحلیلها ،در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است (چکن،
یو و کان ،2013 ،9ص )130 .که توسّط ساعتی در سال 1977
معرّفی و توسعه یافکت (فیضکیزاده ،جاکویسککی و بالشکک،10
 ،1392ص .)159 .در این پژوهش ،برای وزندهی به الیههکای
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مختلف که با استفاده از معیارهکای مختلکف (فاصکله از گسکل،
فاصله از کانون وقوع زلزله با توجّه به زلزلههکای رخدادة قبلکی،
لیتولوژی و خاک) برای پهنهبنکدی خطکر ایجکاد شکد ،از روش
 AHPاستفاده شکد و در نهایکت ،پهنکهبنکدی خطکر زلزلکه در
استان فارس با توجّه اهمّیت معیارها انجام و نقشة نهایی پهنه-
بندی با استفاده از این روش تولید شد.

 .3 .2متغیّرها و شاخصهای تحقیق
برای ارزیابی آسیبپکذیری کالبکدی از شکاخصهکای نکوع
مصالح مورد استفاده در ساخت بنا (ککه برحسکب مقاومکت در
برابر زلزله در دو گروه مقاوم یا بادوام شکامل :اسککلت فلکزی و
بتون آرمه و غیرمقاوم شامل :آجر و آهن یا سنگ و آهن ،آجکر
و چوب یا سنگ و چوب ،بلوک سیمانی ،تمام آجر یکا سکنگ و
آجر ،تمام چوب ،خشت و چکوب ،خشکت وگکل تقسکیمبنکدی
شدند) ،قدمت ساختمانها (در سه گکروه نوسکاز (بکا  15سکال
قدمت) ،میان مدّت (بین 16تا  35سال قدمت) و فرسکوده (بکا
بیش از  36سال قدمت) ،مساحت قطعات (در سه گکروه کمتکر
از  100متر (کوچک) ،بین  100تا  200متر (متوسّط) و بکیش
از  200متر (بزرگ) ،تراکم مسککونی ،تکراکم خکانوار در واحکد
مسکونی و تراکم جمعیتی و همچنین برای پهنکهبنکدی خطکر
زلزله نیز از شاخصهایی چون :زلزلههای رخداده (از  1900تکا
 )2015گسلهای فعّال استان (از جملکه گسکلهکای ککازرون،
قیروکارزین ،زاگرس کرباس ،بهار ،میشان و دهشکیر و غیکره) و
لیتولوژی استفاده شد.

 .3مبانی نظری تحقیق
برنامهریزی بکرای آمکادگی و ککاهش خطکر قبکل از وقکوع
سانحه ،امری اجتنابناپذیر است؛ امّا تکا هنگکامی ککه ارزیکابی
آسیبپذیری برای مناطق صکورت نگیکرد ،برنامکهریکزی بکرای
پیشگیری در منطقه بیفایده است .با انجکام ارزیکابی آسکیب-
پذیری برای منطقة خاص ،شناسایی نیازها و اقدام برای تکأمین
آنها پیش از وقوع سانحه امکانپذیر خواهکد بکود (جلیکلپکور،
 ،1389ص .)18 .ارزیابی شکرایط موجکود منطقکه و ظرفیکت-
هایش (توانایی مقابله و رویارویی) در برابر مخاطرات طبیعکی و
پیامککدهای آن ،هککدف تحلیککل آسککیبپککذیری اسککت (ویچسککل
گارتنر ،2001 ،11ص .)1 .آسیبپذیری مفهکومی اسکت ککه بکا
توجّه به مشخّصکات فیزیککی و طبیعکی هکر پدیکده در مقابکل
حوادث طبیعکی و غیرطبیعکی بکروز مکیکنکد .تعیکین میکزان
آسیبپذیری عناصر درونی محیط ریسکک از ملزومکات تعیکین
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ریسککک اسککت .یکککی از مهککمتککرین لککوازم زنککدگی انسککانهککا
ساختمانهکای مسککونی اسکت .آسکیبپکذیری سکاختمانهکا،
آسیبپذیری فیزیکی و آسیب مربو به جان و سالمت انسان-
ها آسیبپذیری انسانی است (امینکی ،1389 ،ص .)3 .آسکیب-
پذیری مکیتوانکد برحسکب خطراتکی ککه در آینکده ،زنکدگی و
معیشت انسان را تهدید میکند ،نه فقط خطراتکی ککه جکان و
مال انسان را در هنگام وقوع رخداد به مخاطره میاندازد ،مورد
برّرسی قرار گیرد (وینسر ،بلیکی ،ککانون و دیکویس،2003 ،12
ص .)12 .در واقع ،آسیبپذیری شامل جنبههای بسیاری است
که ناشکی از عوامکل مختلکف کالبکدی ،اقتصکادی ،اجتمکاعی و
زیستمحیطی است (سازمان ملل ،2009 ،ص .)30 .در اینجکا
آسیبپذیری به معنی درمعرضخطربکودن جمعیکت و محکیط
ساختهشده توسّط انسانها و با توجّه به نکوع و ماهیکت حادثکة
زلزلککه اسککت (احککدنژاد روشککتی ،1388 ،ص .)36 .بنککابراین،
مدیریت آسیبپذیری به منظور کاهش تأثیر مخاطرات طبیعی
بسیار مهم است (مکاالگودا ،آماراتونگکا و پتیکر  ،2010 ،13ص.
 .)5مدیریت بحران به دنبکال ککاهش اثکرات بحکران و ککاهش
آسیبپذیری است .دیدگاههای امروزی در ارتبا بکا تحلیکل و
ارزیابی آسیبپذیری ،در سه گروه عمده قرار میگیرند:
 دیدگاه آسیبپذیری به عنکوان یکک پدیکدة اجتمکاعی-سیاسی
 دیدگاه آسیبپذیری به عنوان مواجهه با خطر دیدگاههای ترکیبی (احدنژاد روشتی ،1388 ،ص.)52 .به طورکلّی در رابطه با ارزیابی آسکیبپکذیری دیکدگاهها و
رویکردهای متعدّدی مطرح گشته است؛ امّا با توجّه به موضکوع
پژوهش ،رویکرد مدّنظر این پژوهش کالبدی است .بنابراین ،بکا
توجّه به این رویکرد و رویکرد مدیریت بحکران و بکا توجّکه بکه
هدف اصلی تحقیق که ارزیابی آسیبپذیری مسککن روسکتایی
در برابر زلزله است ،به ارزیکابی تکأثیر مخکاطرة زلزلکه بکر روی
محیط و ساختمانها در نواحی روسکتایی و خسکارات جکانی و
مالی ناشی از آن پرداخته شده است.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4یافتههای توصیفی
در ابتدا ،یافتههای توصیفی تحقیق ارا ه میشود .براسکاس
دادههای زلزله ،اوّلین زمینلرزه در اسکتان در سکال  1911بکه
شدّتِ  5/5ریشتر در الر و بزرگترین زلزله نیکز بکا شکدّتِ 6/7
ریشتر در سال  1972در منطقة قیروکارزین به وقکوع پیوسکته

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

سال پنجم

است .در بین  2026زلزله رخ داده ،بیشترین زلزلهها با بزرگی
 3/8ریشتر به وقوع پیوسته که فراونی آن  110مورد اسکت .در
واقع ،با توجّه به فراوانی زلزلهها اکثر آنهکا بزرگکی کمتکر از 4
ریشتر دارند .همچنین ،براساس منطقة وقوع زلزله ،بیشتکرین
زلزلههکا در منطقکة الر رخ داده اسکت ( 358مکورد) و برّرسکی
زلزلههای تاریخی نشان میدهکد ککه در گذشکته نیکز بیشتکر
زلزلههای مخرّب در این شهرسکتان رخ داده اسکت و بکه طکور
کلّی بیشترین زمینلرزهها در شکهرهای الر ،ککازرون ،جهکرم،
قیروکارزین ،نورآباد و فیروزآباد به وقوع پیوسته اسکت .از نظکر
عمق زمینلرزه ،دادههکای تحقیکق ،عمقکی بکین یکک تکا 209
کیلومتر از سطح زمین دارند .بیشترین زمینلرزهها ،بکا عمکق
کانونی زیر  50کیلکومتر رخ داده اسکت ککه بکا توجّکه بکه ایکن
موضوع ،بیشتر زمینلرزهها در استان از نوع سطحی و مخکرّب
هستند.
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 .2 .4پهنهبندی خطر زمینلرزه
برای آمادهسازی الیة رستری پهنهبندی ،ابتدا کل دادههای
زلزله با روش  IDWدرونیابی و بر اساس بزرگای زمینلرزه به
سه گروه تقسیم و امیتازدهی شدند و مشاهده شد که مناطقی
که تراکم زلزله در آنها بیشتر است ،با مناطق پرخطر در الیه
رسککتری همخ کوانی دارد .همچنککین ،بککرای شناسککایی نککواحی
پرخطر در مجاورت با گسکلهکای منطقکة مکورد مطالعکه ،سکه
حریم  30 ،30تا  50و تا  150کیلومتر در نظکر گرفتکه شکد و
پس از آن هر سه الیه با هم ترکیب و امتیاز داده شکد (جکدول
)1؛ به طوری که هرچه فاصله از گسل بیشتکر باشکد ،اهمّیکت
آن کمتر خواهد بود و برعکس ،بیشترین مساحت اسکتان (66
درصد) در محدودة بافر  30کیلومتری قرار دارد که این نواحی
اغلب همان قسمتهایی هستند که بیشترین زلزلکه در آنهکا
رخ داده است.

جدول  -1امتیازدهی گسلها براساس فاصله و زلزلهها براساس بزرگی آنها
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
فاصله از گسل (کیلومتر)

درصد مساحت

بزرگی زمینلرزه

وزن معیار

اهمّیت

30-0

66٫33

5٫2 -6٫5

1

زیاد

50-30

24٫21

3٫85 -5٫17

2

متوسّط

بیش از 50

9٫45

2٫5 -3٫84

3

کم

برای آمادهسازی الیة رستری لیتولوژی نیکز ،تمکامی الیکه-
های سنگ و خاک براساس مقاومت آنها در برابکر زلزلکه و بکا
توجّ که بککه دورههککای زمککینشناسککی و احتمککال وقککوع زلزلککه،
امتیازدهی و به سه گروه تقسیم شدند (پنکاه ایمکانی و هکاتف،
 .)1382در نهایت ،پهنهبندی نهایی خطر زمینلرزه ،با استفاده
از این سه معیار و زیرمعیارها ،انجکام شکد .بکا اسکتفاده از روش
فرآینککد تحلیککل سلسککلهمراتبی فضککایی در نککرمافککزار سیسککتم
اطّالعات جغرافیایی ،ابتدا الیههای مورد نظر براسکاس اهمّیکت
معیارها نسبت به یکدیگر مقایسة زوجی شکدند (جکدول  )3و
پس از بهدستآمدن وزن نهایی ،هر الیة رستری در وزن خکود
ضرب و با الیههای دیگر جمع شد و پهنهبندی نهایی با توجّکه
به ضریب اهمّیت عاملها انجام شد .وزندهکی بکه معیارهکا بکا
برّرسی و مطالعة سایر پژوهشها انجام شکد .معیکار زلزلکههکای
رخداده بککا توجّ که بککه اهمّیککت آن نسککب بککه دو معیککار دیگککر،
بیشتککرین وزن را دارد ( .)0٫6694براسککاس اصککل سککازگاری

شاخصها ،چنانچه نرخ سازگاری بزرگتکر از  0٫1باشکد ،بایکد
اولویتبندی مجدّداً انجام شکود ککه در اینجکا نکرخ سکازگاری
معیارها  0٫0068است که این عکدد کوچککتر از  0٫1اسکت و
اولویتبندی مورد قبول است .در نهایت نیکز الیکة ترکیبکی بکه
پنج گروه از پهنة با خطر خیلی زیاد تا خیلی کم ،طبقکهبنکدی
شد (شکل .)3
جدول  -3مقایسۀ زوجی معیارهای اصلی با استفاده از روش
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فضایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معیارها

زلزلههای
رخداده

لیتولوژی

فاصله از
گسل

ضریب اهمّیت
شاخصها

زلزلههای رخ داده

1

3

7

0٫6694

لیتولوژی

1/3

1

3

0٫2426

فاصله از گسل

1/7

1/3

1

0٫088
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افزایش مکیدهکد 48٫48 .درصکد از ککلّ واحکدهای مسککونی
کوچکمقیاس و مساحتی کمتر از  100متر مربکع دارنکد و 47
درصد از کلّ مسکن نیز مساحتی بین  100تا  200متکر مربکع
دارند و تنها درصد کمی ،مساحتی باالتر  200متر مربع دارنکد.
همچنین 52 ،درصد از کلّ مسکن با آجکر و آهکن یکا سکنگ و
آهن ساخته شدهاند که این نوع مصکالح ،مقاومکت چنکدانی در
برابر زلزله ندارند و تنها  9.3از کلّ مسکن روسکتایی اسکتان را
سازههای اسکلت فلزی و بتنکی تشککیل دادهانکد ککه در برابکر
وقوع زلزله مقاوم هستند و بقیه از مصالح غیرمقکاومی سکاخته
شدهاند که غیرایمن و غیراستاندارد هستند .همچنین ،بکیش از
 88درصککد سککاختمانهککای مقککاوم و حککدود  85درصککد از
ساختمانهای غیرمقاوم نیز در پهنههای با خطر زیکاد و خیلکی
زیاد قرار دارند .بنابراین ،باید توجّه بیشتری به رعایت قکوانین
و مقرّرات مرتبط بکا مقکاومسکازی سکاختمانهکای روسکتایی و
مستحکمسازی آنها در برابر زلزله صورت گیرد .هر سکاختمان
دارای یک عمر مفید است .در ایران ،عمر مفید یک سکاختمان
 30سال برآورد شده ،بنابراین ،هرچه عمکر سکاختمان بیشتکر
باشد ،میزان آسیبپذیری نیز افزایش خواهکد یافکت (سکاالری،
 ،1389ص .)36 .حدود  10درصکد از ککلّ مسککن روسکتایی،
قدمتی بیش از  35سال دارند .همچنین 55٫58 ،درصد نوسکاز
و قدمتی کمتر از  15سال دارند ،از این تعداد نیکز بکیش از 85
درصد در پهنههای پرخطکر قکرار گرفتکهانکد .بکه طکور کلّکی از
مجموع کلّ مسکن روستایی نیز  47درصد مسکاحتی کمتکر از
 100متر مربع دارند 90 ،درصد این سازهها غیرمقاوم هستند و
 6٫91درصد آنها نیز قدمتی بیش از  35سال دارنکد ککه ایکن
آمارها ضرورت بازسازی ،بهسازی و مقاومسکازی سکازههکا را در
مناطق روستایی بهخوبی نشان میدهد (جدول .)4

شکل  -3پهنهبندی خطر زمینلرزه در استان فارس
مأخذ :یافتههای پژوهش1394،

 .3 .4ارزیابی آسیبپذیری مسکن
بررسی نقشة پهنهبنکدی نشکان داد ککه بیشتکرین تعکداد
سکونتگاهها ( 2700سکونتگاه روستایی از  3273سکونتگاه
دارای جمعیککت) و بککیش از  290هککزار مسکککن از مجمککوع
 346٫814واحد مسکونی روستایی (بیش از  80درصد) و بیش
از  80درصد مساحت استان در پهنههای با خطر خیلیزیاد تکا
زیاد قکرار دارنکد .همکانطور ککه مکیدانکیم قطعکات مسککونی
کوچکتر نسبت به قطعات با مساحت بیشتکر ،در برابکر وقکوع
زلزلککه آسککیبپذیرترنککد .در حقیقککت ،فضککای کمتککر و تککراکم
ساختمانی بکاالتر ،آسکیبپکذیری سکاختمان را در برابکر زلزلکه

جدول  -4وضعیت مسکن روستایی در پهنههای خطر (برحسب درصد)
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معیارها

مساحت زیربنا در واحد
مسکونی

پهنههای خطر

خیلی زیاد

زیاد

متوسّط

کم

خیلی کم

مساحت پهنهها

58٫86

22٫43

7٫51

2٫3

8٫8

تعداد سکونتگاهها

57٫2

27٫19

8٫43

0٫02

5٫19

کمتر از  100متر مربع

59٫68

27٫08

7٫71

0٫01

4٫4

 200-100متر مربع

57٫19

27٫98

9٫53

0٫01

4٫58
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ادامه جدول4
مساحت زیربنا در واحد
مسکونی

پهنههای خطر

خیلی زیاد

زیاد

متوسّط

کم

خیلی کم

بیش از  200متر مربع

70٫42

21٫81

4٫71

0

2٫78

اظهارنشده

58٫41

28٫26

8٫45

0

4٫31

مقاوم

67٫37

21٫5

6٫3

0٫02

3٫15

غیرمقاوم

57٫92

27٫96

8٫72

0٫01

4٫58

نوساز (کمتر  15سال)

59٫77

26٫72

8٫41

0٫01

4٫22

میانمدّت ( 15تا )35

57٫6

28٫27

8٫46

0٫01

4٫77

فرسوده (بیش از  35سال)

57٫12

28٫05

9٫41

0٫01

4٫39

واحد مسکونی

58٫81

27٫36

8٫49

0٫01

4٫44

نوع مصالح بهکاررفته

قدمت بنا

هرچه تراکم واحد مسکونی در واحد سکطح بیشتکر باشکد،
میزان آسیبپذیری هم بیشتر اسکت .تکراکم واحکد مسککونی
روستایی در استان فارس با توجّه به مساحت پهنههکا محاسکبه
شد ،بیشترین تراکم واحد مسکونی در پهنکة بکا خطکر زیکاد و
متوسّط قرار دارد؛ به طوری که در هر یکک کیلکومتر مربکع در
پهنة با خطر زیاد  3.47واحد مسکونی قرار دارد .این محاسبات
با استفاده از مساحت کلّ استان و دادههکای منکاطق روسکتایی
صورت پذیرفته اسکت .تکراکم خکانوار در واحکد مسککونی نیکز
بیانگر تعداد خانوار سکاکن در هکر واحکد مسککونی اسکت ،در
صورتی که در یک منطقه ،تعداد واحدهای مسکونی با تعداد
خانوارها برابکر باشکد ،نسبت فوق مساوی یک به دست میآید؛
یعنکی در آن منطقککه ،اسککتقالل خککانوار در واحککد مسکونی

برای همککة خانوارها وجود دارد ،در صورتی که تعداد واحدهای
مسکونی کمتر از تعداد خانوارها باشد ،رقم فوق بیش از یک به
دست میآیکد (زیکاری و دارابخکانی ،1389 ،ص .)38 .حکال،
هرچه تراکم خانوار در واحکد مسککونی بیشتکر باشکد ،میکزان
آسیبپذیری آن در برابر زلزله افزایش مییابد .برّرسکی تکراکم
خانوار در واحد مسکونی در پهنههای مختلف نشان داد ککه در
تمامی پهنههای لرزهخیز این نوع تراکم بیشتر از یک اسکت و
همچنین تعداد خانوارها با تعداد مسکن برابر نیست و تراکم در
واحد مسکونی زیاد است .در واقع ،در مناطق روسکتایی اسکتان
نه تنها کیفیت مسکن بسیار نامطلوب است؛ بلکه کمبود واحکد
مسکونی نیز مشکلی را بر مشکالت روستاییان فارس میافزایکد
(جدول .)5

جدول  -5محاسبۀ تراکم خانوار در واحد مسکونی و تراکم واحد مسکونی در پهنههای لرزهخیز
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
پهنههای خطر

مساحت (کیلومتر مربع)

تعداد واحد مسکونی

تعداد خانوار

تراکم واحد مسکونی

تراکم خانوار درواحد مسکونی

خیلی زیاد

71.648

203.949

227،054

2.85

1.11

زیاد

27.313

94.887

106،367

3.47

1.12

متوسّط

9.146

29.456

32،697

3.22

1.11

کم

2.849

2.597

2،856

0.91

1.10

خیلی کم

10.762

15.400

17،625

1.43

1.14

جمع

121.718

346.814

387،167

2.85

1.12
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 .4 .4ارزیابی وضععیت مسعکن روسعتایی بعه تفکیع
شهرستان
طبق سرشماری سال  1390شهرستان خکرمبیکد کمتکرین
مسکن مقاوم ( 12مورد) و شهرستان کازرون بیشترین تعکداد
مسکن مقاوم( 7266مسککن) را دارد .همچنکین ،بکا توجّکه بکه
جمعیت روستایی شهرستانها و تعداد مساکن روستایی آنهکا،
شهرستان زریندشت کمترین مسکن غیرمقاوم ( 65درصکد) و
بیشترین مسکن غیرمقاوم ( 95درصد) را نیز شهرستان بوانات
دارد .در واقع ،شهرستان بوانات با توجّه به جمعیکت روسکتایی
خود ،در اولویت بیشتری برای بازسازی و مقکاومسکازی اسکت.
ارزیابی قدمت بنا در بین ساختمانهای مسککونی بکه تفکیکک
شهرستان نشان داد که شهرستان الرسکتان بیشتکرین تعکداد
ساختمانهای مسکونی فرسوده ( 14٫22درصکد) را داراسکت و
بیشترین تعداد ساختمانهکای نوسکاز را شهرسکتان فراشکبند
( 68٫11درصد) در اختیار دارد .همچنین ،بیش از  70درصد از
مساکن روستایی شهرستان قیروکارزین کمتر از  100متر مربع
وسعت دارند و در برابر زلزله آسیبپذیرند.

 .5بحث و نتیجهگیری
زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که همواره بیشتکرین
تلفات انسکانی و اقتصکادی را در شکهرها و روسکتاها بکه دنبکال
داشته است .این خسارات در مناطق روستایی بیش از منکاطق
توسکط
شهری است .نتایج پژوهش حاضر همانند پژوهشی ککه ّ
بهرامی در سال  1387در مناطق روسکتایی اسکتان کردسکتان،
پریشان در سال  1390در مناطق روستایی استان قزوین انجام
داد ،بیانگر غیرمقاوم و فرسودهبودن مسککن روسکتایی اسکت.
نتایج این پژوهش نشان داد که پهنههای وسکیعی از اسکتان در
معککرض خطککر اسککت .بککیش از  85درصککد از سکککونتگاهها،
جمعیت ،مسکن و زیرساختهای استان در پهنههکای پرخطکر
قرار دارند 85 .درصد از مساکنی که در این پهنهها قکرار دارنکد
نیز غیرمقاوم و فرسوده و کوچکمقیاس هستند که بهشدّت در
برابر زلزله آسیبپذیر هستند .همچنین 86.76 ،درصد مسککن
روستایی که کمتر از  100متر مربع وسعت دارند در پهنههکای
پرخطر قرار دارند ککه در صکورت وقکوع زمکینلکرزه بکه علّکت
کوچکبودن قطعات و فشردگی و تراکم ساختمانی و جمعیتکی
خسکارات بیشتکری را بکه دنبککال خواهنکد داشکت .از مجمککوع
 346.814مسکن روستایی  23.978مسککن قکدمتی بکاالتر از
 36سال دارند و نیازمند نوسازی هستند .همچنین ،بررسکیهکا
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نشان داد که  267.852واحد مسکونی نیز با مصالح غیرمقکاوم
ساخته شدهاند و مقاومت متوسّطی در برابر زلزله دارنکد و نیکاز
به بهسازی دارند 43400 .واحد مسکونی نیکز از مصکالح ککامالً
غیرمقککاوم و غیراسککتانداردی همچککون چککوب ،خشککت ،چککوب،
خشت و گکل سکاخته شکدهانکد ککه بکهراحتی در برابکر زلزلکه
آسیبپذیرند و نیاز به بازسازی دارند .در واقع ،نکواحی پرخطکر
مناطق پرتراکم جمعیتی هستند و تراکم واحد مسکونی نیز در
این پهنهها باالست .بیشترین جمعیت روستایی استان فکارس
در نواحی سکونت دارند که نکه تنهکا در معکرض شکدید وقکوع
زمینلرزه است؛ بلکه ساختمانهای مسکونی آن نیز فرسکوده و
غیرمقاوم هستند و حتّکی اگکر زلزلکه بکه خکودی خکود زمینکة
مرگومیککر و تلفککات انسککانی را فککراهم نکنککد ،سککاختمانهککای
فرسوده و غیرمقاوم و آوار ناشی از این سازههکا ،ایکن زمینکه را
فراهم خواهند کرد .همچنین ،با توجّه بکه دادههکای تحقیکق و
اطّالعات موجود شهرستانهای قیروکارزین ،بوانات و الرسکتان
در میان دیگر شهرستانها وضعیت بدتری را دارند و در اولویت
الزامات مقاومسازی قرار دارنکد .بنکابراین ،هرچنکد پکیشبینکی
زمان وقوع زمینلرزه امکانپذیر نیست؛ امّکا بکا مقکاومسکازی و
نوسازی بافت غیرمقاوم و فرسودة روستایی میتوان تا حکدودی
از خسارات اقتصادی و تلفات انسانی ناشی از وقوع زمکینلکرزه
کاست و با آمادگی برای مواجهشدن با فاجعه و مدیریت بحران
مککیتککوان خسککارات ناشککی از آن را کککاهش داد .از جملککه
پیشنهادهایی که در این پژوهش میتوان مطرح کرد:
• ارا ة تسهیالت دولتی ،وام و کمکهکای غیرنقکدی (مصکالح
مقاوم) در جهت بازسازی ،بهسکازی و مقکاومسکازی مسککن
فرسوده و غیرمقاوم روستایی و بهبود دسترسکی روسکتاییان
به وامهای مسکن ،کاهش مشککالت و موانکع متقاضکیان در
دسترسی به وامها و افزایش میکزان اعتبکارات بکا توجّکه بکه
قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار برای ساخت مسکن.

• ایجاد مراکز مدیریت بحران نواحی روستایی در هر شهرستان.

• نظارت دقیقتر بر ساختوساز و پروژههای بازسازی و بهسازی
و مقاومسازی مسکن در مناطق روستایی با توجّکه آیکیننامکه
 2800طرّاحی ساختمانها در برابر زلزلکه ،در جهکت رعایکت
قوانین لرزهای مطابق با آییننامه.

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

• قراردادن مقاومسازی به عنوان مهمترین رککن ساختوسکاز
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 widelyaccepted 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
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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
Tel: +98935 802 1044
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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
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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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