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  استان کردستانمطالعة موردي

 ∗اهللا بهراميرحمت
 ۶/۸/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۱۹/۴/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

 چکيده

 فضايي روستاها متأثر از دو -دهد كه آرايش مكانيدانان كشور نشان ميافينتيجة مطالعات جغر
اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي       -، و روندهاي اجتماعي   يشناختدسته عوامل محيط طبيعي و بوم     

گزيني روستاها بود و كمتـر  در گذشته، بيشتر عواملي مانند آب و امنيت در اولويت مكان      . است
هـاي  تـوجهي بـدين پديـده     بـي . شدد زلزله و رانش زمين توجه مي      هاي طبيعي مانن  به خشونت 

ريزان بر ايـن  امروزه برنامه. ي روستايي را دوچندان كرده استها سكونتگاهپذيري  طبيعي آسيب 
جـزو  مـا    كشور.  طبيعي باشد، يک مسئلة اجتماعي است      ياباورند كه زلزله پيش از آنکه مسئله      

 -اسـتان کردسـتان بـر روي گـسل معـروف سـنندج            . رود مـي  شمارخيز دنيا به  پنج کشور زلزله  
هاي روستايي و ميزان مقاومت آنها      وضعيت ساختمان دست آمده از    ه نتابج ب  .سيرجان قرار دارد  

هاي روسـتائي اسـتان کردسـتان فاقـد          درصد از سکونتگاه   ۴/۹۸دهد كه   نشان مي در برابر زلزله    
 .باشندامکانات ضد زلزله مي

کردسـتان  / يمـورد  مطالعـة / يپـذير آسـيب / زلزله/ يروستايي  هاسکونتگاه: هاواژهكليد
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 دمهقم

ي هـا   سـكونتگاه  مكاني   - استقرار، پراكندگي، شكل و روند تكاملي آرايش فضايي        نحوة
ــارةجغرافــي تــرين مباحــثتــرين و رايــج از مهــمكــشورروســتايي  ــان در ب ايــن  دان
  فضايي -دهد كه آرايش مكاني   ن كشور نشان مي   دانامطالعات جغرافي  .ستها  سكونتگاه

 - رونـدهاي اجتمـاعي  شـناختي، و دسته عوامل محيط طبيعي و بوم ثر از دو    روستاها متأ 
 عوامـل طبيعـي در پيـدايش و آرايـش           ،درگذشـته  .سياسي وفرهنگـي اسـت     ،اقتصادي
 جاي  ، اين عوامل   فني دليل تحوالت ، به  اما امروزه   فضايي روستاها نقش داشتند    -مكاني

 .انددي و اجتماعي دادهخود را به عوامل مسلط اقتصا
يـک   باشد، يعي طباي مسئلهيش از آنکهريزان بر اين باورند كه زلزله پ    برنامه ،امروزه

گـر  ي د ياند و برخـ   يوة مقابله با آن را آموخته      جوامع ش  يکه برخ   است، ي اجتماع مسئلة
 فعـل و    ،کنـد يل مـ  يلزله را به فاجعه تبـد      آنچه ز  ،نيبنابرا. هنوز از مقابله با آن عاجزند     

 ي ما از اين   فهم و تلق   نيز   ست بلکه تلفات و خسارات زلزله و      ي ن يشناختينانفعاالت زم 
 در ي عامـل انـسان  رو،يـن از ا ).۳۶: ۱۳۸۲ همکـاران،   وي صـدق ارياسفند(  است يدهپد

 و  اسـته از فرهنـگ    ، برخ  در هـر جامعـه     دارد کـه   مهـم    ي نقش يت زلزله  و ماه  يچگونگ
از زلزلـه و    ،   مختلـف  يهـا موزش افراد در اين زمينه است؛ و بدين ترتيب، در فرهنگ          آ
بيني بارش بـرف     با پيش  که طورهمان .دوجود دار  متفاوت   ي مقابله با آن درکي    هايوهش

هـاي  يد سـاختمان   با پردازيم،يها م  سقف ساختمان  کارييقا عا ي و   يگونير ق و باران، به  
 .زلزله خواهد آمد يروز ميدانيم که يم، چراساز مقاوم زلزله  برابردريز را خزلزله مناطق

 ۱۲۰۰۰۰ زلزلة مخرب در ايران روي داده و بـالغ بـر   ۸۵ سال اخير، بيش از ۹۰طي  
شمار خيز دنيا به  کشته برجاي گذاشته است؛ به همين سبب، ايران جزو پنج کشور زلزله           

افتد؛ در حالي که    در آن اتفاق مي    ب دنيا هاي مخر  درصد از زلزله   ۶/۱۷که  رود، چنان مي
  ).۱۳۸۲بهمن، ( ايران است سوميکاين رقم براي کشوري مانند ژاپن حدود 

 خيـزي در   ميزان خطـر لـرزه     دهد که يران نشان م  ي ا يزيخي خطر لرزه  بندنقشة پهنه 
ن  درصـد پـايي  ۶/۱  درصـد متوسـط، و در  ۷/۲۲در  درصد از مساحت کشور باال،    ۷/۶۵

 ).۲۲: ۱۳۸۲ قات ساختمان و مسکن،يکز تحقمر(است 
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 موجـود در منـاطق      يهـا ي گذشـته نـشان داده اسـت کـه سـاختمان           هالزله ز ةتجرب

 نديرپذيبار آس ي در مقابل زلزله بس    ،اندي احداث شده  صورت سنت ه که اغلب ب   ،ييروستا

 ياديـ ار ز ي بـس  ي و جان  يها صدمات مال  يب آن  تخر ،ديچندان شد ي نه هاي در زلزله  و حت 

 .به بار آورده است

 بلکـه   ،شـود يب بناها محدود نمـ    ي صرفًا به تخر   ييسفانه خسارات مناطق روستا   أمت

، ين روستاها در مناطق مستعد رانش و لرزش زمـ         يري، قرارگ يي مناطق روستا  يبافت کل 

يش تلفـات و    موقـع باعـث افـزا     يع و به   سر يرساني و عدم امداد    ارتباط يهايب راه تخر

  .ده استشخسارات 

 ير آن، رجان قـرار دارد و در مـس       ي س -ي گسل معروف سنندج   ستان کردستان بر رو   ا

 و  ، بانه ي گسل شرق  ، گسل شمال سنندج   ، سنته ،ي شاه  کان يهاگر به نام  ين گسل د  يچند

 يکي ژئومورفولـوژ يهـا يـده  و پدياي دامنه هايداريد که در ناپا   نوجود دار  نوريگسل د 

 ي در منطقه ارتبـاط    ها آن ي فرع يهاشاخهها و   ين گسل ن ا ي ب ظاهرًا.  دارند  خاص يتياهم

ي زلزله، منطقة مورد مطالعه در محـدودة        خطر نسب  يبنداز نظر پهنه  . وجود دارد م  يمستق

 آبـادي در  ۱۷۲بيش از  ،دهدي نشان ميمنابع آمار که   چنان .ردگيخطر نسبتٌا باال قرار مي    

 قـرار   هـا د و مـسير ايـن گـسل       كامياران در امتـدا    و سنندج، هاي بانه، مريوان،  شهرستان

  .دگيرني ميي استان را در برروستا تي جمع درصد۲۶  بيش از، کهاندگرفته

هـا در برابـر چنـين       سـازي سـاختمان   بهينه و مقـاوم   زيست  انتخاب مكان   در ايران،   

 امـا تـاكنون     مورد توجـه قـرار گرفتـه       ، اخير ةپديدهايي موضوعي است كه طي سه ده      

 ه بيش از پيش   سال  هر ،رو از اين  .ه است  نبود  كامًال روشن  آني   فني و علم   دستاوردهاي

 هـا بيـشترين    ب سـاختمان  يـ خرت  نيـز  از ديـدگاه آمـاري    . ايـم  بـوده  اتي را شـاهد   خسار

 تحقيق حاضر تأييدي بـر صـحت ايـن          .بوده است   زلزله هنگام وقوع مير   علت مرگ و  

 .موضوع است
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 روش تحقيق 

بـر اسـاس    هـاي تحقيـق     داده و نجـام شـده   ي ا  روش توصـيفي و تحليلـ       به  تحقيق اين

ي هـا   سـكونتگاه ارتبـاط بـا       در  سازمان بنياد مسكن   منابع آماري   و ايمطالعات كتابخانه 

 بررسي   و  گرد آوري  ، از طريق شبکة جهاني اينترنت     ۱۳۸۲ کردستان در    روستايي استان 

کـار  بـه  ر اکسل افزا نرم ،هايل داده  سهولت کار و تحل    ي برا ،يند تحقيق آدر فر . ه است شد

 GISافـزار    بـا اسـتفاده از نـرم       هـا  نقـشه  بـرداري عکس  براي تشريح مطالب نيز    ورفته  

هاي تحقيق در چهار بخش فونداسيون، نـوع مـصالح    مطالعة مؤلفه.ه استصورت گرفت 

 هر كدام شامل     شاخص عمر مفيد ساحتمان،     و ،هاي مربوط يه سقف   مورد استفاه، سازه  

 . ه استشدرمجموعه، انجام زيچند 
ي روستايي استان از نظـر فنـي و         ها  سكونتگاه تحقيق بيان مسائل و مشكالت       هدف

بـزرگ،  چندان  نه در مقياسي زلزلهوقوععماري است كه در صورت   مهندسي و اصول م   

 ضـرورت   ،بنـابراين . خواهد بود ا تلفات جاني و مالي فراوان       م ب أساز و تو   حادثه بساچه

بدين ترتيـب،   . رسدنظر مي بديهي به ايي استان   ي روست ها  سكونتگاهبازسازي و نوسازي    

 بر اسـاس     کردستان ي روستايي استان  ها  سكونتگاه«نکه  ي ا تحقيق عبارت است از    يةفرض

 .»انداصول فني و مهندسي بنا نشده

 ادبيات تحقيق 

سـازي آنهـا در    هـاي مقـاوم   ها و بررسي روش   پذيري ساختمان متأسفانه در زمينة آسيب   

 -بار رودبـار   پس از زلزلة مصيبت    ۱۳۶۹ هست که به     ي اندک يلزله، سابقة مطالعات  برابر ز 

دليـل بافـت سـنتي و سـاخت تجربـي      دهـد کـه بـه     شواهد نشان مي  . گرددمنجيل برمي 

هـا بـيش از   گونـه سـاختمان  ، در مقابل اثرات ويرانگر زلزله، ايني روستاي يهاساحتمان

رشـته تحريـر    ين راستا، مقـاالتي چنـد بـه       در هم . اندهاي شهري تخريب شده   ساختمان

ارزيابي پيامدهاي اقتصادي ادغـام روسـتاها پـس از حادثـة            «: انددرآمده که از آن جمله    

مـشارکت روسـتاييان در بازسـازي     «؛   )۱۳۸۵بدري،  (» زلزلة بم از ديدگاه توسعة پايدار     
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ز فعاليـت   هـاي روسـتايي ا    پـذيري سـکونتگاه   آسيب«؛  )۱۳۸۴طالب،  (» زدهمناطق زلزله 

ــه  ــسل و ضــرورت جاب ــاگ ــايي آنه ــاري(» ج ــابي آســيب« ؛)۱۳۸۴، مخت ــذيري ارزي پ

 خطـر   بنـدي پهنـه «؛  )۱۳۸۴ شكيب و همكاران،  ( »هاي روستايي در براير زلزله     ساختمان

؛ )۱۳۸۵  وميرنظـري،  مرادي(» تنگ شهرستان سرپل ذهاب   ز پشت لغزش در حوضة آبري   

  ).۱۳۸۴لپذير، د(» اي روستاهاي درمانلوحرکات دامنه«و 

   مورد مطالعهةمعرفي مختصر منطق

 و  کـل مـساحت    درصـد  ۷/۱ بيش از    ،كيلومتر مربع  ۲۸۲۳۵ با مساحت    ،استان كردستان 

ريزي استان  سازمان مديريت و برنامه   ( گيرددر بر مي   كشور را    جمعيتکل   درصد   ۰۴/۲

 درجه و  ۳۴  استان در غرب ايران و در مجاورت خاك عراق بين          اين). ۱۳۸۶ ،کردستان

 طول شـرقي از     ةدقيق ۱۶درجه و    ۴۸دقيقه تا    ۳۱ درجه و  ۴۵ شمالي و    ةدقيق ۳۰ تا   ۴۴

ان غربي و قـسمتي      از شمال به استان آذربايج     اين استان . دالنهار گرينويچ قرار دار   نصف

شـرق بـه اسـتان همـدان و قـسمت        از ،جنوب به اسـتان كرمانـشاه       از ،از استان زنجان  

اسـتان كردسـتان    . شـود  مـي   و از غرب به كشور عراق محدود       ،جانديگري از استان زن   

اسـاس   بـر .  روستا خـالي از سـكنه اسـت        ۲۰۳  آن ميان،   كه از  ستوستا ر ۱۹۵۶داراي  

 ۸۵۵۷۷۵ نفر بوده كه     ۱۴۷۰۷۴۲  کردستان  جمعيت استان  ،۱۳۸۵ آمار سرشماري آخرين  

 دنباشـ كن مـي   در روسـتاها سـا     )درصد ۴۲(  نفر ۶۱۴۹۶۷ و   هاشهردر   ) درصد ۵۸( نفر

 ).۳۲: همان(

  شناسي استان كردستانزمين
شتر مـساحت اسـتان در شـمال        يـ  ب .اسـت ي متنوع   اي استان تا اندازه   شناسينساختار زم 

 از جنوب ي بخش كوچك  رد،يرجان قرار دا   س -ي سنندج  رسوب -ي واحد ساختار  يباختر

ي ختارهاصـورت سـا   ي آن بـه    شـمال خـاور    ةيم و ن  ، زاگرس ة متعلق به پهن   آني  باختر

يرجان از   س - سنندج ةپهن. ي است ران مركز ي ا ي جنوب باختر  ةيافتاده متعلق به حاش   فرو

 ييي ماگمـا  ها سنگ  از ي درخور توجه  يها حجم اي است كه ب   اورقهيان م يهانوع كافت 
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 ران بـوده يـ  ايسـاخت ين زميهاين پهنهاتري پو،ي دگرگونيندهاي فرآةيشرفت و توسع و پ 

رنگ ي ارغوان يتيوالري راد يهايفت شامل ر  بيشتر زاگرس   ةبخش متعلق به حوض   . است

يـاس تـا    هـا از تر   ي آن رات سـن  ييـ ستون است كه تغ   ي ب يهاي بلند سنگ آهك   هاو صخره 

شناسـي و    سـاختار زمـين    ۱شـکل    ).۵۶: ۱۳۸۳ ،زارع( گيـرد را در بر مي   ين   پس ةكرتاس

 .دهد را نشان مي استانيموقعيت گسل ها
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در استان کردستانختار زمين شناسي و موقعيت گسلسا -۱شكل 
 

 زاي اصلي در كردستانهاي لرزهسرچشمه

  سيرجان- سنندجناحية

گي نـد امـوازات رور  بـه   در امتـداد و    ايشـده  طويـل دگرگـون    صورت نوار ه ب ناحيهاين  

و اسفندقه در جنوب شرق قـرار   تا سيرجان غرب زاگرس از اروميه و سنندج در شمال     

 هـاي سـاختماني ايـران بـوده اسـت         ناحيـه ترين  عبارتي فعال به ترين و  از ناآرام  ، و دارد
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  آبادهـاي اسـتان در      درصـد از   ۳/۶۸راكندگي، بيش از     از نطر پ   ).۷۵: ۱۳۷۵ ،محمودي(

ريـزي اسـتان    زمان مـديريت و برنامـه     سـا ( اندار گرفته  سيرجان قر  -امتداد گسل سنندج  

  .)۱۷: ۱۳۸۵ ،کردستان

  ندجگسل شمال سن

ـ   جنـوب خـاوري    -شـمال بـاختري    داراين گسل با راستاي خـم         كيلـومتر  ۷۰طـول   ه ب

ـ           .در شمال خاوري سـنندج قـرار دارد         سـوي  هسـازوكار گـسل سـنندج داراي شـيبي ب

وسن در راستاي اين گسل بريـده       پالئ -هاي كرتاسه سنگ. ي است اختربجنوب   -باختر

ها دال بر اهميت اين رونـد و نقـش         اند، گرچه آرايش هندسي و فراواني شكستگي      شده

 .فوتكتونيكي استرآن از نظر مو

 گسل كاني شاه

 در   اسـت کـه     كيلـومتر  ۳۵طـول   به جنوب باختري و     - با راستاي شمال خاوري    گسلي

تري بـه گـسل شـمال       اين گسل از سوي جنـوب بـاخ       . شمال باختري سنندج قرار دارد    

 .كندسنندج برحورد مي

  گسل سنته

 كيلومتر در خاور سقز و ۵۰طول ه جنوب باختري ب-اي شمال خاوري اين گسل با راست   

گـرد  و راسـت  لغز  اين گسل داراي كاركرد راسـتا     .  كيلومتري آبادي سنته قرار دارد     ۵در  

  بخـش خردشـدة    .هاي دگرگوني و رسوبي در امتداد آن بريده شده اسـت           سنگ بوده و 

 زاده،درويـش ( شـود ه ديده مـي    سنت -درهان كاركرد اين گسل در كنار جاده ديو       ناشي از 

۱۳۷۰ :۱۸.( 

  بانهيگسل شمال شرق

جايي چپگرد در خاور بانـه      هبا جاب  شمال خاوري    - راستاي جنوب باختري   اين گسل با  

شـكل نردبـاني    ي متعدد است کـه گـاهي بـه        هاداراي گسل اين مجموعه    .شودديده مي 

 .يلومتر است ک۴۰ش از يطول آن بو گسترش دارد 
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 نور يگسل د

افته و طول ي در استان کردستان گسترش ي جنوب شرقسويامتداد غرب بهن گسل با يا

 . يلومتر است ک۴۷ش از يآن ب

 گسل مرواريد

 در راسـتاي    اي از گسل جـوان زاگـرس اسـت کـه           كيلومتر شاخه  ۲۲ل  طوهاين گسل ب  

هـاي پـالئوژن تـأثير    سـنگ بر   اين گسل كه  . خاوري امتداد دارد   جنوب   -شمال باختري 

تـرين بخـش اسـتان      ذاشته و آنها را خرد كرده است، در گردنـة مرواريـد در جنـوبي              گ

 .خوبي قابل مشاهده است هب

  گسل مريوان

 درجة  ۱۳۵ تا   ۱۳۰با راستاي    اصلي گسستگي زاگرس است كه       مة منطقة اين راندگي ادا  

ن  مريوا - اصلي سنندج  تان و تقريبٌا موازي بخشي از جادة       در جنوب باختري اس    شمالي،

 ل موجـب رانـدگي كمربنـد دگرگـوني منطقـة          اين گس  . كيلومتر ادامه دارد   ۱۲۰طول  به

در اسـت کـه      متغيـر     سيرجان بر روي پهنة خردشدة زاگرس شده و شـيب آن           -سنندج

 شود درجة شمالي نيز ديده مي۴۵ تا حدود ،برخي نقاط

  ۲۸۰۰نامـة طراحـي سـاختمان در برابـر زلزلـه، اسـتاندارد       آيـين «جـدول   بر اساس   

ن  اسـتا  يهـا جهـت گـسل   دهـد کـه     ينـشان مـ    ۱شکل   ،)۱۳۸۵ي،  سازمسکن و شهر  (

 اساس   بر ي است؛ و   جنوب شرق  طرفه ب طرف شرق و در مواردي،    کردستان از غرب به   

 شـامل منـاطق    درصد مساحت استان کردسـتان، ۳۰ش از ي ب، خطر زلزله  يبندنقشة پهنه 

- و بخشي از شهرستان    ،ن، سروآباد واياران، مر ي کام يهاشهرستان( و غرب    يجنوب غرب 
مـساحت   درصـد    ۶۰ک بـه    يـ و نزد يـاد    ز يلي خ در خطر زلزلة   ،)دره و سقز  هاي ديوان 

ر يو سـا باشند؛  ياد مي در خطر ز،)قروهو ، ي سنندج، سقز، بانهها شامل شهرستان استان،

  در خطـر متوسـط قـرار دارنـد          نيز درهوانيجار و د  ي ب يهامناطق استان شامل شهرستان   

 ). ۲۵: ۱۳۸۵ ، و مسکن ساختمانمرکز تحقيقات(
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ي که  طورهبهاست،  ي استان در کنار گسل    هاياد آباد ي ز ي جالب توجه پراکندگ   کتةن

يجـاد  ن و ا  يشکست زم . دشوي م ترها کم ي تعداد آباد  ،ميريگيها فاصله م  هرچه از گسل  

را هـا   ل در امتـداد گـس      فـراوان  يسـارها پيـدايش چـشمه    ي متعدد و در نتيجه،    هاگسل

 کنـار    تمرکـز روسـتاها در      بـه   كـه  ي برشـمرد  تين وضـع  ي چنـ  يـل عمـدة   از دال توان    مي

بانـه   شهرسـتان    يهاي درصد آباد  ۶۳ش از   ي ب  براي نمونه،  .ده است انجامييسارها   چشمه

ي روسـتايي شهرسـتان     هـا    پراكنـدگي سـكونتگاه    ۲شكل  . ها قرار دارند  در امتداد گسل  

 .دهدها را نشان ميسنندج بر روي گسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  ها در شهرستان سنندج  بر روي گسلروستاييهاي   پراكندگي سكونتگاه-۲شكل 
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 هاي روستايي استان کردستانويژگي سکونتگاه

انـسان، مکـاني بـراي     سـرپناه   در حکم،نگاهنخستين  در ،است که محيطي کالبديخانه 

 فراتر از يـك     ،تراما در تعريفي عام   رود؛  شمار مي  به و نياز اوليه و اساسي ا      به ييگوپاسخ

 مسكن يا خانه يـا   واژة.تعامالت خانواده است اميدهي به تممكاني براي شكل ،سرپناه

 مفهـومي متعـالي و      ، جوامـع  ةهمـ ، در    مفهوم محل سكونت آدمـي اسـت       ةآنچه رسانند 

 هـر دو وجـه جـسمي و         سـازمان فـضايي خانـه     ، بايد   لوكوربوزيه به نظر . مقدس است 

 ام، و انجـ   حـرك ، ت فكـر ت مانندعملكردهاي انسان   برخي   ؛گو باشد  پاسخ  را انسان روحي

  سـت دعاميـدي بـر ايـن       أيت گيـرد، كه در فضاي خانه صـورت مـي       اي  عادات هزارساله 

 . )۵۲۵: ۱۳۷۱ ئو،در(

اي در نظر گرفته شده كـه   مانند وسيلهآننگاهي ديگر، مسكن در مفهوم محيطي  زا

. دندگي خانواده و محيط را دارا باشـ هاي اساسي الزم براي ايجاد پيوند بين زمعيار بايد

 ناپـذير اجـزاي جـدايي    خدمات و تأسيـسات اجتمـاعي      و    تسهيالت عمومي،  ،رواز اين 

آن مورد توجـه    مفهوم مسكن و يا بيش ازپاي و بايد همروندشمار ميهب مفهوم مسكن

 .دنقرار گير

ن يـ در ا  .عت سخت و خشن آن است     يثر از طب  شکل سکونت در استان کردستان متأ     

 بـيش   تيپولـوژي، از نظر   . شودي مشاهده م  عتي انسان با طب   ي سازگار يک الگو ي ،منطقه

اي كوهپايه ي استان كردستان در مناطق كوهستاني و      يهاي روستا   سكونتگاه درصد   ۸۷از  

از نظـر  . )۵: ۱۳۸۵ريـزي اسـتان کردسـتان،    زمان مـديريت و برنامـه     سـا ( استقرار دارند 

- و يا دره   صورت مجتمع تلي  هها ب ها در داخل دره     سكونتگاه شكل استقرار    ي،مورفولوژ
-ايـن شـيوة سـكونت     . انده شده ساخت ينچخشکه اغلب    و پلكانيصورت  ه و ب   بوده اي

 جبـر   ،در كنـار آن    در گذشته داراي منطق فـضايي، اقتـصادي و دفـاعي بـوده و                گزيني

در  ،رواز اين .  کرده است  محيطي نوع معيشت دامداري را بر كاركردهاي انساني تحميل        

ي انـسان بـا دام      ستيـ ز هـم  ي نـوع  منطقة مـورد مطالعـه،    هاي روستايي     سكونتگاهمحيط  

  عواملي چون ايجاد امنيـت، افـزايش جمعيـت،         ،هاي اخير  اما در دوره   .دشومشاهده مي 
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هـاي   جملـه پمپـاژ، و چـاه   از( هاي جديد آبيـاري  شيوه و،هاي جديد راه احداث شبكة 

ا سـوق داده و     هـ هـاي روسـتايي را بـه بيـرون از دره          كنقلمرو مس ) عميقعميق و نيمه  

گزينـي  هـاي آبرفتـي را بـراي سـكونت        فوقاني و اراضي هموار باالي تراس     هاي  دشت

گزينـي   فـضايي بـراي سـكونت      - با اين همه، روند مكـاني      . است مناسب هموار ساخته  

 .گيردكندي شكل ميهبهمچنان هاي مناسب موقعيت

 درصد  ۶۵ش از   ي ب ، که پهنه بندي زلزله را در استان نشان مي دهد          ۳ شكل   بر اساس 

  از سـنندج،   ي، بخـش  يوان، بانـه  اران، سروآباد، مر  يکام (ي استان در بخش غرب    يهايآباد

 خـشن و نـاهموار      يايه ناح ي، از نظر ژئومورفولوژ    استقرار دارند که   )درهواني و د  ،سقز

 .دارند  قراريياي جغرافيةن ناحي در ا بيشتر استانيها گسلواست 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بندي زلزله در استان كردستان  نقشه پهنه-۳شكل  
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 بحث

است خيز دنيا واقع شده      ايران بر روي يكي از كمربندهاي زلزله       ،كه اشاره شد  طور  مانه

ت بـه    نـسب  ،روشـود؛ و از ايـن     هده مي آن مشا   در هاي بزرگ و كوچك متعددي     گسل و

گزيني شهرها  ، بايد مكان  بنابراين . است خيزي باالتري كشورهاي مجاور داراي توان لرزه    

، مـردم   بـه همـين لحـاظ     . ا با دقت بيشتري صورت گيرد     وسازهو روستاها و نيز ساخت    

، و  آن را بشناسندثانيًا ،و آن را جدي بگيرند زلزله را باور داشته باشند     كشور ما بايد اوالً   

 ). ۲۵: ۱۳۸۳ نگارش،( ها با آن كنار بيايندسازي ساختمانثالثًا با مقاوم

که البته احتمال فعال شـدن      اند  الفعيران فعال و برخي ديگر غير     هاي ا برخي از گسل  

هـا در آينـده هـم        بديهي است كه حركت اين گـسل       .ها نيز وجود دارد   مجدد اين گسل  

هـا در مـسير حاشـية       ، الزم است که ايجاد شهرها و آبـادي        بنابراين .ادامه خواهد داشت  

 ).۲۰۱: ۱۳۸۳، زاده درويشتهراني و (هاي اصلي و فعال ممنوع شودگسل

هـاي ايـران در عمـق        درصد زلزلـه   ۸۰توان گفت كه    ، مي جوداساس آمارهاي مو   بر

سطح زمـين اتفـاق     كيلومتري   ۵۰ درصد در عمق بيش از       ۲/۱۲ كيلومتري و    ۵۰صفر تا   

: ۱۳۷۰ زاده،درويـش  (نيـز محاسـبه نـشده اسـت    ها از زلزله درصد  ۸/۷اند و عمق    افتاده

 از نوع سطحي و يا      دهند،رخ مي زمين  كه در پهنة ايران    هايي، معموًال لرزه  بنابراين). ۸۰۷

اي بـا عمـق     ندرت زلزله به ،در كشور ما    و است؛)  كيلومتري ۳۲ حدود( با عمق معمولي  

 ).۲۵: ۱۳۸۳ نگارش،(  كيلومتري حادث شده است۵۰بيش از 

هاي روستايي در برابر زلزلـه و نيـز اهميـت آنهـا بـه مـوارد                 پذيري ساختمان آسيب

ات يخـصوص  ، خـاک  تركيـب ،  ي سـاختمان  مـصالح فيت  كيتابع  مختلفي بستگي دارد كه     

  .باشديجهت تکان م  ونيرو  و،لرزهين زميهاتکان
در كـار گرفتـه شـده       ه ب ، در همين ارتباط، به نقش نوع مصالح و سازة         در اين تحقيق  

هـاي  پذيري سـاختمان  عواملي كه در آسيب   از   يكي   ،بنابر اين  .پردازيمبخش مسكن مي  

 بنا به مسائل    ،يان منطقه  اغلب روستاي  . كيفيت مصالح است   ، دارد سزاييهنقش ب روستايي  

 سازي از همان مـصالح    براي ساختمان  ناگزيرند   ، و اقليمي  ،فرهنگي، اجتماعي  اقتصادي،
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دهـد كـه مـصالح      هـاي ميـداني نـشان مـي       نتايج برداشت  .ند در محل استفاده کن    موجود

راي كيفيت بسيار پايين بـوده      دستان اغلب دا  وساز روستايي استان كر   مصرفي در ساخت  

د از سـبك    تقليـ  و نيـز     طراحي نامناسب، هاي اجرايي،   نامهو به علت عدم توجه به آيين      

پذيري  شهري بدون آشنايي کافي و رعايت رفتار مهندسي مصالح، به آسيب      وسازساخت

 در مقيـاس    ي حتـي  يهـا بـسا در پـي زلزلـه       چه وهاي روستايي انجاميده است؛     ساختمان

 . باشيم را شاهدناپذير گذشته جبران و تكرار فجايع تلخ نيزمتوسط

 مناطق  يي روستا يهاکار رفته در ساختمان   ه منابع و مصالح ب    ي به بررس  ،ن بخش يدر ا 

 : ميپردازي مي احتماليهايزان مقاومت آنها در برابر زلزله و ميکوهستان

  ساختمان فونداسيون
هاي در بيشتر ساختمان   .ابر زلزله نقش اساسي دارد    رفتار آن در بر     پي ساختمان بر   اصوًال
نتقال بار  ا ند و ناسب با يكديگر  ت نام يبعادها داراي ا  فونداسيون ،ي استان كردستان  يروستا

يکـسان   پهنـاي    انتخـاب  .پـذيرد  مطلـوب صـورت نمـي      ينحـو از ساختمان به زمين به    
قعيـت كوهـستاني و     ط اقليمـي و مو    ي با توجه به شـرا     ، ساختمان هاي ديوار وفونداسيون  

عـدم    فونداسـيون و   ةاوليـ  كاهش سطح مقطـع      مرورهب ،ها  سكونتگاه استقرار   ايكوهپايه
 . شود مي را موجبانتقال تدريجي بارهاي وارده به سطح زمين باربري و

لحـاظ عـدم مقاومـت       به ،مالت گل در فونداسيون    انتخاب مصالحي از قبيل سنگ و     
 وانجامد  مي جدا شدن قطعات سنگ از يكديگر        ،يجهدر نت   شكستن مالت و   به اي،سازه

ـ   و ؛دنبـال دارد   به ها را هش سطح فونداسيون و لغزش ساختمان      كا ،در نهايت  عبـارت  هب
 .(Keller and Pinter, 1996: 65) دشومي  موجب كاهش عمر ساختمان،تركلي

نـشان  استان كردسـتان    ي  يهاي روستا ريزي ساختمان  پي ةهاي آماري در زمين   بررسي
ريـزي از   درصد داراي پـي ۱۳، ريزيفاقد پيها از اين ساختمان درصد ۵/۲۱كه   دهدمي

كمتـر از يـك درصـد داراي         و   ،ريـزي از نـوع سـنگ      پيداراي   درصد   ۶/۶۴ ،نوع شفته 
ي در اسـتان    يريزي واحـدهاي مـسكوني روسـتا       نوع پي  ۱نمودار  . اندريزي بتني بوده   پي

  .)۷۴ :۱۳۸۲ انقالب اسالمي،  مسكندبنيا (دهدكردستان را نشان مي
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  درصـد از واحـدهاي     ۲/۴۶د كـه    دهـ  منابع آماري نـشان مـي      ،چينيدر بخش كرسي  

- فاقد كرسـي آنها درصد ۱۸از نوع سنگ و  چيني  ي استان داراي كرسي   ي روستا مسکوني
 ، و بلـوك  ،ي همچـون خـشت    يها بخش واحدها، در در ساير   چيني  کرسي. اندچيني بوده 

  .)۷۵: همان (كمتر از يك درصد بوده استترتيب هر کدام به  نيزآجر

 ، و  است ييها از نوع بنا    درصد سازه  ۸/۹۷ ،يي در واحدهاي روستا    بنا ةبخش ساز  در

 كمتر از يك درصد      کدام يب هر ترتمختلط به  ، و هاي ديگر مانند بتني، چوبي، فلزي     سازه

 .)همان( تبوده اس

از نـوع     درصـد  ۵/۷ چـوبي،    ة نـوع سـاز     درصـد از   ۴/۹۲ ، سقف هايهسازمورد  در  

ترتيب نـوع    به ۴ تا   ۱ نمودارهاي . بلوك بوده است   نوع و كمتر از يك درصد از        ،تيرآهن

سب نـوع   حـ ي بر  تعـداد واحـد مـسکون      ۳ تـا    ۱ هـاي نمودار .دنـ دهها را نشان مي   سازه

  ).همان (دندهي بنا را نشان مة و ساز،ينيچي کرس،يزير يپ

 

 ريزي  تعداد واحدهاي مسكوني بر حسب نوع پي-۱نمودار  
 در مناطق روستايي استان كردستان
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 يساختمانمصالح 
اغلب  ،فرهنگي و اجتماعي   بنا به مشكالت و مسائل اقتصادي،     ،  ده که اشاره ش   گونهمان

استفاده کننـد،   سازي   همان مصالح موجود در محل براي ساختمان       يان ناگزيرند از  روستاي

ساختماني مناطق نزديک مانند چوب براي       مصالح   از برخي  استثنايي كه    يمگر در موارد  

 در دهـة  اما   .ندکنچيني استفاده مي   و كرسي   آهك براي ساخت پي    خت در و پنجره و    سا

 . صورت متناوب استفاده شده استه بد سيمان ماننهاي امروزيمالتاز  ،اخير

 كرسي تعداد واحدهاي مسكوني بر حسب نوع -۲نمودار 
 ي استان كردستانهادر روستا

 سازه بنايي تعداد واحدهاي مسكوني بر حسب نوع -۳نمودار 
 دستان استان كرمناطق روستاييدر 
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 يـاد و عـدم  علـت وزن ز  بـه  بـوده،  يگل  و ي سنگ ًا منطقه غالب  يي روستا يهاساختمان
 و معمـوٌال بـا      کننـد ميف عمل   يار ضع يس ب ،زلزله  الزم در برابر   ي و برش  يمقاومت کشش 

ي مصالح عمـدة     ميدان  بر اساس مطالعة   .ندريزي فرو م   آنها نالرزه بر سر ساکن   ينن زم ياول
 نـد ا عبارت تيب اولو يترتبهي استان   يهاي روستا   سكونتگاه در ساخت    كار رفته ه ب مصالح

ر نوع مصالح به کار     نمودار هاي زي  . تيرآهن و   ، آجر تخته، ، چوبي تير، سنگ،   گاه گل  :از
 . گرفته شده را در مناطق روستايي استان کردستان نشان مي دهد

گونـه  ، از ايـن   هـاي چـوبي در محـل       و تير  ،سـنگ  ،خاكخاطر فراواني   به ،از ديرباز 
 اسـت   مقاومي  مصالح جمله ازماسه   و   ، اما تيرآهن، سيمان، آجر    ؛شودمي  استفاده مصالح

-ي سـاکنان، آن  مـال يـة  ضعف بني، بعد مسافت، و نيز    ارتباط يهايل ضعف شبکه  دل به كه
نابع م،  ۵ و   ۴طبق نمودارهاي    .کار نرفته است  ي به سازيد در ساختمان  د و شا  يکه با گونه  
-آن از تيـرآهن  يسازدر ساختمان رفتهکار به درصد مصالح    ۴/۷دهد كه   نشان مي  يآمار
 بـوده   صد از تير چوبي    در ۷/۸۶ ،در مقابل  و    درصد از آجر   ۸/۵  و ،در پوشش سقف  هم  
 درصد از پوشش چوب     ۶/۴۹  و  درصد از حصير   ۴۸نيز   براي پوشش روي تير چوبي       و

هـا،  سـاختمان  درصد از    ۳/۸۴  در ي سقف، ياز نظر پوشش نها    .تراش استفاده شده است   
 ۷/۹۶ ،بنـدي اما از نظر پوشش عـايق      .کار رفته است   به  آسفالت ،درصد ۸/۲  در گل و كاه

 ).۵۹: همان( اندشده قيرگوني و آسفالت ماندهدرصد باقي ۳/۳ و لگكاه هاساختمان از درصد
 

 ي استان كردستاني سقف در مناطق روستاة تعداد واحد مسكوني برحسب ساز-۴نمودار 
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 بندي تعداد واحد مسكوني برحسب وضعيت و نوع عايق-۵نمودار 

 

 
 
 
 
 

 

 كار رفته در سقفه ب تعداد واحد مسكوني برحسب نوع مصالح-۶نمودار 

 

 

 
 
 
 
 

 

 كار رفته در ديواره بة تعداد واحد مسكوني برحسب مصالح عمد-۷نمودار 
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 گيري نتيجه

هاي جاني و مالي فراوان را موجب شده كه نشانگر          هاي اخير در كشور زيان    وقوع زلزله 

ز ا. هاي روستايي و شهري اسـت     هاي بسيار در ساختمان    ضعف پذيري و وسعت آسيب   

هـاي  بررسـي شـود،  ترين كشورهاي جهان محـسوب مـي   خيزا كه كشورمان از زلزله    آنج

 خطر زلزلـه و نيـز        شناخت موقعيت مراكز شهري و روستايي در معرض        بيشتر در زمينة  

به عنوان قدم اول در كاهش ميزان اثرات ناشي از وقوع      (پذيري آنها   ارزيابي ميزان آسيب  

اي در حركات توده ( ناشي از آنيعي و خطرات ثانوية  در مقابل اين پديدة طب     )مخاطرات

 برقـراري رابطـه ميـان انـسان و           از اين رهگذر،   تانمايد  ضروري مي ) نواحي كوهستاني 

لكردهـاي انـسان در بـستري       هـا و عم    و نيز فعاليـت     اصولي قرار گيرد   يمحيط در بستر  

به  و نه    زيان انسان گونه اي صورت پذيرد كه كنش ميان انسان و طبيعت نه به             طبيعي به 

 .نابودي بيش از اندازة طبيعت بينجامد

ها در اسـتان کردسـتان      ي گسل  پراکندگ ي،شناسينک و زم  ي تکتون يهابر اساس نقشه  

  سـنندج،  ي درصد از روستاها   ۴۵ ي بانه،  درصد از روستاها   ۷۶ش از   يدهد که ب  ينشان م 

 .ها اسـتقرار دارنـد    ي گسل و و سروآباد بر ر    ،وانياران، مر ي کام ياز روستاها   درصد ۵۲و  

هـا  ي گـسل  ا رو يـ کنـار     اسـتان در   ي درصـد از روسـتاها     ۶۰ک به   ي نزد به ديگر سخن،  

هـا، خـسارات مـالي و        صورت فعال شدن هر کدام از اين گـسل         دراند که   استقرار يافته 

ي موانـع و مـشکالت      ابيـ يـشه ر  و يي شناسـا  .بـار خواهـد آمـد     ناپذيري بـه  جاني جبران 

 يي روستا يها ساختمان يسازوممقادر زمينة   موضوعات مهم مورد بحث      از   يساز مقاوم

يي، مـصالح و  وهـوا ي و آبمـ يط اقلي شراي و آگاهي از و مهندس  ي اطالعات فن  است که 

 بـا در    طلبد تا را مي  يياي جغراف ية هر ناح  ي آداب و رسوم محل     نيز  در دسترس و   فناوري

ي  بـرا ي عملـ يي راهکارهـا ي، و فن  ي،، اقتصاد ي، اجتماع ي جوانب فرهنگ  گرفتن همة نظر

 . ن مشکالت ارائه شودي ارفع
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