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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Introduction 

The environmental factors in different regions play the key role for the development 

of settlements. The rural settlement is affected by these factors too. On the other 

hand, human beings from the beginning of life up to now have been encountered 

with a variety of injuries and natural hazards and they have suffered various life and 

financial injuries [1]. The word natural hazards represent the occasion that our 

economic development is unacceptably fragile, and is too vulnerable to nature's 

behavior [2]. The aim of the research is to study the role of environmental factors for 

the settlement of villages focusing on natural hazards. The research scope is the 

natural boundary of Siyahrud watershed which is located in Gilan province, Rudbar 

city. Hence, such a question is raised in this research if natural hazards are 

considered to the distribution of rural settlements in the basin; which categories of 

hazards can play the role the most to the destruction of settlements?  
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Material and Methods 

There have been seven environmental parameters considered in Rural Settlement which are: Altitude, 

Slope, Aspect, Fault, Soil, Land Use, Rivers and Roads. The effects of each parameter on the 

settlements investigated, too. Natural hazards were divided into two groups: Earthquake and Mass 

Movement. The hazard warning distance is considered 1000 meters from the epicenter of the 

Earthquake.  

The Inverse Distance Weight (IDW) method was used to interpolate the magnitude of the 

earthquake based on 281 points inside the basin. Aspect, Slope, Fault, Road, River and Geology have 

been the most effective perimeters in Mass Movement. So, they were overlaid with the 34 occurred- 

Landslide Points. Consequently, the final output of Landslide Zoning was obtained.  
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Conclusion 

The result of studies shows that Land Use, Altitude, Slope and Water in the past have played a key 

role to village settlement while other environmental factors such as Faults, Mass Movements and 

Geology have not been considered at all. Moreover, Road and Land Use have been considered after 

the construction of settlements. There are around 15000 people living in distance of 1000 meters from 

the fault and around 10000 people, 1000 meters from existing Mass Movements in the basin. So, this 

can be an alarm for the officials of Rudbar city, to renovate rural housing here.  
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 یاهیپوشش گ ،یمانند منابع آب یعیبه حداکثر منابع طب یابیدست با هدفهمواره  نیدر زم یاستقرار جوامع انسان
 یع  یبستر طب رسد یماست که به نظر  نیا تیواقع. صورت گرفته است پذیر کشت نیبه زم یمناسب و دسترس

 ۀرا در برابر توس ع  ییها فرصت ای ها تیمحدود وهوا آب ب،ی، شخاک در رابطه با عوامل و عناصر آب و تواند می
گزین ی نق ا     عوام ل محیط ی در مک ان    بررس ی ت یریر   ،هدف این تحقیق .کند جادیا ییروستا یها سکونتگاه

 به چه اندازه در این زمینه به مخاطرات طبیعی توجه شده اس ت. اینکه آبخیز سیاهرود است و  ۀروستایی حوض
در ای ن تحقی ق    .ق رار گرفتن د   یا دامن ه و حرک ات   یزی  خ ل رزه مخاطرات ناشی از عوامل طبیعی در دو گروه 

سپس برای تحلی ل   ،نسبت به هفت پارامتر محیطی بررسی شد ها یآبادی ریقرارگنوآوری ابتدا نحوۀ  عنوان به
 ه ای  پهن ه  تحلیل برای و سال 52 زمانی دامنۀ در آن کیلومتری 50 حریم و داخل در نقطه 281ی از زیخ لرزه

 بررس ی  مخاطرات این به نسبت ها سکونتگاه موقعیت سپس و شد استفاده لغزشی نقطه 34 از ای دامنه حرکات
، شیب و آب در گذش ته در پ راکنش   محیطی، قابلیت اراضی، ارتفاعنتایج نشان داد که در بین این عوامل . شد

محیطی توجه نش ده اس ت. ب ا شناس ایی عوام ل       یها شاخصو به دیگر  اند تیریر داشتهحوضه  یها سکونتگاه
 15000 ب ر  بالغ عیتیجم ها گسلمخاطرات بررسی شد. در حریم  در برابر ها سکونتگاهمحیطی حوضه وضعیت 

 ۀحوض   در همچن ین . دارن د  س کونت  نف ر  10000 ب ر  بالغ جمعیتی ای دامنه حرکات های پهنه حریم در و نفر
 ت رین  مه م  و داده رخ س خت  شناس ی  زمین سازندهای و جنگلی های پهنه در ای دامنه حرکات بیشتر سیاهرود
 .است بوده رودخانه و گسل ،جاده آن عامل

 کلیدواژه:
  ای، دامنه حرکات

  روستایی، سکونتگاه
  ،سیاهرود

  ی،زیخ لرزه
 .مخاطرات
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 .365-355(، 4) 9، مدیریت مخاطرات محیطی. (گیالن سیاهرود، شهرستان رودبار، استان
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 مقدمه
، ی آناز کیفیت محیط و نهادها . بدون اطالع دقیقمتقابل میان انسان و طبیعت است یها واکنشو  ها کنش همۀمحیط بستر 

 .[6] نخواهد بود ریپذ امکانبارگذاری جمعیت و فعالیت در مکان درست و طبیعی آن 
ارتبا  و تعامل با  یبرقرار عت،یتعامل با طب ،ینیگز سکونت یانتخاب مکان مناسب برا منظور به ربازیبشر از د یها تالش
 یسکونتگاه طیداشتن مح یاو برا یدرون لی...، از م اکتشافات متعدد و ،ییهرچند ابتدا یها یفناورابداع  نیهمچن دیگر و جوامع

 یها سکونتگاه ۀتوسع و ایجاد در مهمی بسیار ارر منطقه، هر محیطی عوامل و شرایط. [22] دارد تیحکا داریمطلوب، مناسب و پا
جمله  از د. روستاننیست مستثنا ه قاعد این از نیز روستایی نقا  و دارد آنها در مستقر یواحدها یریگ شکل نحوۀ و انسانی
 و استقرار دارد. اصوالً فرهنگی و اجتماعی خصوصیات اقتصاد، طبیعت، اقلیم، با تنگاتنگی ۀرابط که است زیستی یها مجتمع
 ،ینیگز مکان در طبیعی یها دهیپد و عوارض است، زیرا جغرافیایی موقعیت و محیطی شرایط تابع چیز هر از بیش روستا پیدایش

 صورت گاه به و مثبت عامل همچون گاه که دارند قاطعی آن ارر امثال و روستا یمورفولوژ فیزیکی، ۀتوسع نفوذ، حوزۀ پراکندگی،

 طبیعی مخاطرات و  ها بیآس با همواره تاکنون نشیآفر آغاز از انسانی جوامع گرید یسو . ازکنند یم عمل بازدارنده و منفی عامل

 توان ینم را خاکی ۀکر نیا از ییجا هیچ است. شده وارد آنها به فراوانی مالی و جانی یها بیو آس اند بوده بانیگر به دستگوناگون 

 تا اند بوده ییها حل راه در پی پیوسته مختلف جوامع دلیل، همین به باشد. بوده امان در گوناگون حوادث و هاخطر نیا از که برد نام

 اصطالح .[3] کنند تیریمد را هاخطر واقع در و رسانند حداقل به ای کنند کنترل یا گونه به را رمترقبهیغ حوادث از ناشی یها بیآس

 که واقعیت است این ۀدهند نشان ،رود یم کار به مشخصی و مکان زمان در که طبیعی تهدیدآمیز ۀحادر منزلۀ به طبیعی مخاطرات

 محیطی عوامل شناخت .[20] است ریپذ بیآس حد از بیش تطبیع رفتار برابر در و بوده شکننده نامقبولی طرز به ما یاقتصاد ۀتوسع

 هرساله که است نکته این در موضوع این اهمیت است. برخوردار یادیز اهمیت از روستایی یها سکونتگاه یریگ شکل بر تیریرگذار

 و یرسان خدمات ارتباطی، یها راه عۀتوس روستایی، یها سکونتگاهساماندهی  روستایی، مسکن وساز ساخت صرف یادیزۀ بودج
 یایبال پرخطر از نظر یها پهنه شناسایی و محیطی عوامل گرفتن نظر در بدون ها نهیهز این از یاریبس متیسفانه اما ،شود یم غیره
در  یروستاها ییشناسا و یطیمح طیشرا یبررس تیاهم هنکت این .[20] دگیر یم انجام اند شده واقع هاآن یرو روستاها که طبیعی
عوامل طبیعی در  تیریردر این خصوص تحقیقات در ایران بیشتر با محوریت . [20] دهد یم نشان را طبیعی مخاطرات معرض

 یبخش مرکزروستا را در  29در پژوهشی  رجمهری و همکارانذبوروستایی است.  یها سکونتگاهپراکنش فضایی یا پایداری 
 نیتر عمده لیس و یخشکسال که آن بود از یحاک جینتابه تحلیل مخاطرات طبیعی پرداختند.  وبررسی کردند  رفتیشهرستان ج

خنج هفت عامل طبیعی را در  شهرستان . عفیفی در پژوهشی در[3] است بوده تحت بررسی ۀمحدود مردم نظر از یعیطب هایخطر
توپوگرافی و نزدیکی به رودخانه  . از بین این عوامل،دکررا براساس این هفت عامل بررسی  ها سکونتگاهنظر گرفت و پراکنش 

هفت عامل  سو آقدهستان  حوضۀدر پژوهشی در  نژاد و همکاران بدراق. [14] اند داشته ها سکونتگاهرا در پراکنش  ریتیربیشترین 
 به این عوامل از و سپس با استفاده کردندیک از این عوامل بررسی  را نسبت به هر ها سکونتگاهو موقعیت  ندگرفتطبیعی را نظر 

 حوضۀ یا لرزهمخاطرات  لیتحلدر پژوهش خود به  . خلج[2] پرداختند طبیعی سوانح زیاد خطر با ییها پهنه تحلیل و شناسایی
 هاشمی و همکاران [.5] حدوده بوده استدر این م یزیخ لرزه زیاد خطرپرداخت. نتایج حاکی از تاالر و بابل رود  زیآبر
 صرفاًمسکن روستایی  یریپذ بیآسکه  دریافتندو  کردند بررسیرا  زیر ینمسکن در نواحی روستایی شهرستان  یریپذ بیآس

حیدری مظفر و  .[19] دنریپذ بیآسسازمانی نیز  -اجتماعی، اقتصادی و نهادیبلکه در ابعاد  ،نداردماهیتی فیزیکی و محیطی 
 28که  ند و دریافتندشهرستان نهاوند در برابر زلزله پرداخت یها سکونتگاه یریپذ بیآس یبند پهنهدر پژوهش خود به  همکاران
 اند گرفتهقرار  نسبت زیاد به یریپذ بیآسپتانسیل با  ۀپهنروستا در  26شهر و  3و  زیاد یریپذ بیآسبا پتانسیل  ۀمحدودروستا در 

انسانی شهرستان باشت با استفاده  یها سکونتگاه یا لرزه یریپذ بیآسبه تحلیل ریسک و  ی. غضنفرپور و همکاران در پژوهش[4]
 . [15] داردزلزله قرار  زیادکه این شهرستان در پهنه با خطر  نتیجه گرفتندو  ندپرداخت GISاز مدل دیماتل فازی و 

 نیاست. در ا یعیبر مخاطرات طب دیتیکبا  ییروستا یها سکونتگاهدر استقرار  محیطیعوامل  بررسی تیریر قیتحق نیهدف ا
 یعیمخاطرات طب نیند. همچنرگذاریتیر یاست که بر عوامل اجتماع یو اقتصاد یعیشامل عوامل طب یطیعوامل مح قیتحق



 359           و دیگران فزونی واجارگاه .../ یعیطببر مخاطرات  دیتأکی روستایی با ها سکونتگاهاثر عوامل محیطی در پراکنش 

 

 281از  یزیخ لرزهنوآوری این مقاله در این است که برای تحلیل مخاطرات . اند یا دامنهاز زلزله و حرکات  یشامل مخاطرات ناش
نقطه در داخل حوضه  34از  یا دامنهحرکات  یها پهنهو همچنین برای تحلیل  حوضهکیلومتری  50نقطه در داخل و حریم 

 ییروستا یها سکونتگاهپراکنش و استقرار  ع،یاساساً در توزآیا که  است نیا تحقیق یاساس سؤالاساس  نیبر ااستفاده شده است. 
 ؟ است توجه شده طبیعیمخاطرات به در منطقه 

  ها روشمواد و 

 قلمرو تحقیق   

کیلومتر مربع در استان  23/442با مساحت  اهرودیس زیآبخ حوضۀآبخیز در نظر گرفته شده است.  حوضۀقلمرو تحقیق مرز طبیعی 
جمعیت آنها به کشاورزی و  بیشترآبادی وجود دارد که  71و در شهرستان رودبار گسترده شده است. در این حوضه  النیگ

  .اند مشغولدامداری 

 ی تحقیق( ها افته: یمیخذ) اهرودیس زیآبخحوضۀ  ییایجغراف تیموقع .1جدول 

 حداقل ارتفاع ارتفاع حداکثر عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 متر متر درجه دقیقه رانیه رانیه درجه دقیقه
10  51  49 – 51  30  49 06   54 36 – 57  40  36 2700 160 

 
  [17] در شهرستان رودبار، استان گیالن و ایران اهرودیس زیآبخ حوضۀجغرافیایی  تیموقع .1 شکل



 1401، زمستان 4، شمارة 9/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمخاطرات محیطی )مدیریت     360

 

 روش تحقیق 
 DEMفرسایش،  طبقۀ، قابلیت اراضی، یشناس نیزم رقومی یها هیالاز  تحقیقبرای  تحلیلی است. -این تحقیق از نوع توصیفی

و  1:50000، 1:25000 یها اسیمقو مراکز جمعیتی با  ها راه، ها گسل، نقا  لغزشی، کاربری اراضی، ها رودخانهمتر،  10
مورد نظر  یها هیال Coordinate System. شدو وزارت کشور استفاده  یبردار نقشهو مراتع، سازمان  ها جنگلسازمان  1:250000
ع، پارامتر محیطی شامل ارتفاهفت درآمد. در تحقیق حاضر  UTM 1984هماهنگ  صورت به 10 .4. 1نسخۀ  Arc GISدر محیط 

 یها یآباداین پارامترهای محیطی بر  ریتیرراه در نظر گرفته شده و  ، رودخانه و، کاربری اراضیخاک، شیب، جهات جغرافیایی
بر این اساس عامل توسعه از پارامترهای محیطی در نظر گرفته شد. وجود دلیل  بهپارامتر راه است.  بررسی شده مدنظر حوضۀ

و  Euclidean Distanceاز تابع  ها حریمآوردن  دست به برای. شدپلیگون تهیه  صورت بههر یک از پارامترهای محیطی  یها هیال
هر یک از پارامترهای  ۀالیبا  ها یآباد ۀالی. سپس شداستفاده  Intersectیکپارچه کردن جداول توصیفی دوالیه از دستور  برای

پارامترهای محیطی در چه  با توجه بهنشان داد هر آبادی  که شدتلفیق  GIS افزار نرمدر محیط  Intersectمحیطی با دستور 
در  دند.شتقسیم  یا دامنهو مخاطرات ناشی از حرکات  زلزلهشرایطی قرار دارد. مخاطرات طبیعی در دو گروه مخاطرات ناشی از 

که طبق  اآمد. ازآنج دست به ها گسلآبخیز سیاهرود حریم  ۀحوض یها گسل، با توجه به شناسایی بررسی مخاطرات ناشی از زلزله
متر در نظر  1000 ها میحر یبند دسته، شود یممحدودیت در نظر گرفته  ،متر از گسل 1000، حریم یشهرسازضوابط مسکن و 
و  منظور شد سیاهرود حوضۀکیلومتری  50نقطه در داخل و حریم  281در حوضه  یزیخ لرزهتحلیل  برایگرفته شد. سپس 

 .حوضه استفاده شد یزیخ لرزهبرای برآورد شدت  IDW یابی درونبراساس آن از روش 

IDW       1 به روش یابی درون (1)
0



 i i

i

w z
z

w
 

: Z0   مجهول نقطۀ در ارزش   Zi :و (نمونه مقادیر) مجاور یا همسایه نقطۀ در ارزش Wi  :است رمجاو وزن ارزش. 

. نقا  شدآبخیز سیاهرود بررسی  ۀحوضدر  قدیمی یا دامنه، ابتدا حرکات در حوضه یا دامنهحرکات  یبند پهنهبرآورد و  برای
حوضه بیشترین  یا دامنهمحیطی در حرکات  پارامتر 6. درآمدندوکتوری  ۀالی صورت بهنقطه  34داده در سطح حوضه با  رخلغزشی 

لغزشی در سطح  ۀپهن یاستانداردهاو براساس آن  ندشدیکپارچه  داده در سطح حوضه رخلغزشی  ۀنقط 34با  که را داشتند ارر
 .شدحوضه تعریف 

 ی تحقیق( ها افته: یمیخذ) سیاهرودحوضۀ در سطح  یا دامنهحرکات  یبند پهنهبرای  شده انتخابمحیطی  یها شاخص .2جدول   

 استاندارد محیطی نام شاخص ردیف
 درجه 45تا  225 های جهت جغرافیایی  جهت 1
 متناسب با محیط یها بیش شیب 2
 متری از گسل 1000 ۀفاصل حریم گسل 3
 متری از رودخانه 100 ۀفاصل حریم رودخانه 4
 متری تا جاده 500 ۀفاصل حریم جاده 5
 سستسازندهای  یشناس نیزم 6

 
حوضه نسبت به این  یها یآبادهر یک از  یریقرارگ نحوۀسپس از منطق بولین استفاده شد.  یا دامنهحرکات  یبند پهنه برای

 مخاطرات بررسی شد. 

 تحقیق یها افتهی

 نسبت به عوامل محیطی  ها یآباد یریقرارگ نحوۀ

مختلف حوضه با  یها بخشنفر در  24000خانوار با جمعیتی بالغ بر  5310عبارتی  بهو آبادی  71آبخیز سیاهرود  ۀحوضدر 
 مختلف گسترده شده است.  یها یکاربر
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 ی تحقیق(ها افته: یمیخذ) سیاهرودحوضۀ در  محیطی عواملنسبت به  ها سکونتگاهجمعیت  یریقرارگنحوۀ  .3جدول 

محیطی عامل واحد توضیحات  

 ارتفاع متر 300 300 900 1200 1500 1800 2100 -
 جمعیت نفر 3134 4334 2654 4036 6756 2941 108 -
 جهات درجه 45 90 135 180 225 270 315 360
 جمعیت نفر 1975 2717 1869 1108 2298 4949 2065 6982

 شیب درصد 5 10 20 30 40 50 60 
 جمعیت نفر 2012 668 13375 5697 670 1383 158 

یشهر ریمراتع فق  انبوه نیمهجنگل  مراتع متوسط  و باغ یکشاورز  تراکم کمجنگل    
جنگل 
 متراکم

یاراض یکاربر مساحت باغ  

 جمعیت نفر 1100 398 2155 451 133 18401 26 1299
 خاک مساحت 1.1 1.5 1.7 3.3 - - - -
 جمعیت نفر 24 8635 13541 1763 - - - -
 حریم رودخانه متر 100 200 300 - - - - -
 جمعیت نفر 19016 3648 1292     
 حریم جاده متر 500 1000 - - - - - -
 جمعیت نفر 23870 93 - - - - - -

 زلزلهمخاطرات ناشی از 

، رودبار، پکیا، لیهرزومهم  یها گسل. دارد یبستگموجود  یها گسلو  یکیتکتون تیفعال به شدتِ ۀ پژوهشمحدود یزیخ لرزه
 یکیالبرز  یساختمانزون  کیموتکتون زیسا ها پژوهش. براساس اند منطقه یساخت نیزم لرزهعوامل  نیتر مهمشمال البرز و خزر از 
بلده در البرز از  1383رودبار و خرداد  لیمنج 1369خرداد  31 رانگریو یها لرزه نیزمبوده و  زیاد ییزا لرزهاز مناطق با توان 

 . استبوده کشور  یها لرزه نیزم نیتر پرخسارت
 زلزله نیتر بزرگکیلومتری حوضه  50در شعاع . آمد دست به ها گسلآبخیز سیاهرود حریم  حوضۀ یها گسلبا توجه به شناسایی 

داده در  رخ یها زلزلهاست. تعداد  رخ داده 2015ریشتر در سال  8/1 با بزرگای آن نیتر کوچکو  1990ریشتر در سال  7/7 با بزرگای
 ریشتر ربت شده است.  6/5بیشینۀ و  1/2کمینۀ با بزرگای  2020تا  1990 یها سالکه در طی  مورد است 20داخل حوضه 

 [21] 1968 – 2020 یها سالطی  سیاهرودحوضۀ کیلومتری  50در داخل و حریم  براساس بزرگا ها زلزلهفراوانی وقوع  .4جدول 

 7/7 5 - 8/5 4 - 9/4 3 - 9/3 2 - 9/2 1 - 9/1 ریشتر() بزرگا

 1 15 70 51 142 2 فراوانی وقوع

 
 ی تحقیق(ها افته: یمیخذ) در حریم گسل ها یآباد یریقرارگنحوۀ  .2 شکل
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 (ی تحقیقها افته: یمیخذ) IDWبراساس روش  یزیخ لرزهشدت  .3 شکل

 
 تحقیق(ی ها افته: یمیخذ) در حریم گسل ها یآباد یریقرارگ نحوۀ .4 شکل

 : محاسبات نگارنده(میخذ) براساس خانوار و جمعیت ها گسلدر حریم  ها یآباد یریقرارگ .5جدول 
 توضیحات واحد عامل محیطی

 5000 4000 3000 2000 1000 متر گسلحریم 

 119 492 555 907 3239 تعداد خانوار

 464 1948 2407 4338 14806 نفر جمعیت

                  

 1000نفر در حریم  14806خانوار با جمعیتی بالغ بر  3239در حوضه حاکی از آن است که  ها یآبادحریم گسل و  ۀالیتلفیق 
 .  اند شدهمتر از گسل واقع 

 یا دامنهمخاطرات ناشی از حرکات 

مطالعات وضع  ریتیرمحیطی انتخابی در این تحقیق، تحت  یها شاخص دارد. ها دامنه یداریناپادر  ییسزاب ریتیر لرزه نیزمعامل 
کاربری اراضی در  مانند ییها شاخص. نیستتحقیقات همسو  به پذیر و تعمیم آمده است دست بهموجود و ساختار طبیعی حوضه 

متراکم بوده است. شاخص  یها جنگلبا پوشش  ییها یکاربردر  یا دامنهدلیل آن وقوع حرکات  ند کهنظر گرفته نشد
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داده در حوضه در سازندهای سخت و محکم اتفاق افتاده است.  رخ یا دامنهحرکات  بیشتر حاکی از آن است که یشناس نیزم
، رودخانه است که بیشتر این حرکات در حریم گسلسطح حوضه حاکی از آن  یا دامنهحرکات  ۀالیمطالعاتی با  یها هیالترکیب 

 . اند دادهو جاده رخ 

 ی تحقیق(ها افته: یمیخذ) ساس منطق بولینابر یا دامنهدر حرکات  رگذاریتیرمحیطی  یها شاخص یازدهیامت .6جدول 

 توضیحات واحد عامل محیطی

 360 315 270 225 180 135 90 45 درجه جغرافیایی جهت

 1 6 3 2 1 1 13 6 تعداد فراوانی وقوع
 1 1 1 1 0 0 1 1 بولین امتیاز

 60 50 40 30 20 10 5 2 درصد شیب طبقۀ

 1 0 8 10 9 2 1 1 تعداد فراوانی وقوع
 1 0 1 1 1 1 1 1 بولین امتیاز

 - - 6000 5000 4000 3000 2000 1000 متر حریم گسل
 - - 0 4 4 5 6 15 تعداد فراوانی وقوع

 - - 0 1 1 1 1 1 بولین امتیاز
 800 700 600 500 400 300 200 100 متر حریم رودخانه

 0 0 0 0 0 2 4 28 تعداد فراوانی وقوع
 0 0 0 0 0 1 1 1 بولین امتیاز

 - 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 متر حریم جاده
 - 0 0 0 0 1 1 32 تعداد فراوانی وقوع

 - 0 0 0 0 1 1 1 بولین امتیاز
 Pr Jk TRJs Pgkc Ebv Ek E3c Qft1 مساحت یشناس نهیچ

 1 1 2 25 0 1 1 1 تعداد فراوانی وقوع 

 1 1 1 1 0 1 1 1 بولین امتیاز

 مرتع متوسط جنگل فقیر جنگل متراکم کشاورزی و باغ مساحت کاربری اراضی
 17 5 5 5 تعداد فراوانی وقوع
 1 1 1 1 بولین امتیاز

 

. اند گرفتهزیاد قرار  یا دامنهبا حرکات  ییها پهنهدر  ها یآباد بیشترآبخیز سیاهرود،  حوضۀلغزشی  یها پهنه ۀنقشبراساس 
نفر در  9410خانوار با جمعیتی بالغ بر  2150در سطح حاکی از آن است که  ها یآبادموجود و  یا دامنهحریم حرکات  ۀالیتلفیق 
 .  اند شدهموجود واقع  یا دامنهمتر از حرکات  1000حریم 

 
 ی تحقیق(ها افته: یمیخذ) براساس منطق بولین یا دامنهحرکات  یبند پهنه .5 شکل
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  : محاسبات نگارنده(میخذ) یا دامنهدر حریم حرکات  ها یآباد یریقرارگ نحوۀ .7جدول 
 توضیحات واحد عامل محیطی

 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 متر یا دامنهحریم حرکات 
 7 147 66 204 196 388 823 1329 2150 تعداد خانوار
 26 568 229 787 948 1823 3720 6452 9410 نفر جمعیت

 

 یریگ جهینتبحث و 
به مخاطرات چگونگی توجه و  ییروستا یها سکونتگاهو پراکنش گزینی  مکاندر  محیطیعوامل  بررسی ارراین تحقیق  هدف

ع، شیب، جهات جغرافیایی، خاک، کاربری ارتفاطبیعی شامل  عامل هفت. بر این اساس ه استبودگزینی  این مکان درطبیعی 
 . شدنسبت به این پارامترهای محیطی بررسی  ها یآباد یریقرارگ نحوۀاقتصادی شامل راه انتخاب و  عاملو یک ، رودخانه اراضی

اصلی  یها گسل. یا دامنهکات شی از زلزله و مخاطرات ناشی از حرمخاطرات در حوضه در دو گروه قرار گرفتند. مخاطرات نا
متری در نظر گرفته شده  1000، حریم وساز ساخت. حریم گسل برای شدندآبخیز سیاهرود بررسی  حوضۀ یها گسلو میکرو 

 .اند گرفتهقرار  ها گسلمتری  1000نفر در حریم  15000خانوار با جمعیت حدود  3239درحالی که  ؛است

استفاده حوضه کیلومتری  50در داخل و شعاع  یزیخ لرزه ۀنقط 281 و IDWروش ؛ از یزیخ لرزه یها داده یابی درونبرای 
در نظر گرفته شد. تعداد نقا   8، تعداد قطاع در این روش 2در شرایط  دهد یمعوامل محیطی را نشان  ریتیرکه  Power. شد

 :   شدارائه  8یک نقطه در نظر گرفته و بر این اساس جدول  ینیب شیپبرای  10و حداقل  15همسایگی حداکثر 

 IDW با استفاده از روش یابی درونمحاسبات  .8جدول 
Regression  Root-Mean-Square تعداد قطاع power 

0.106 × 𝑥 + 2.88 0.995 8 2 
x یزیخ لرزهنقطه  نیتر کینزد: فاصله مکان تا (افزار نرم: محاسبات نگارنده در میخذ GIS) 

 19حدود فاصلۀ کانون این زلزله در در شهرستان رودبار رخ داد.  1990ریشتر در سال  7/7زلزله با بزرگای  نیتر مخرب
با  زلزله نیتر بزرگکیلومتری حوضه  50شعاع در  حوضه را ویران کرد. یها یآبادکلی این زلزله  طور به .داشتکیلومتری حوضه قرار 

رخ داده در  یها زلزلهبوده است. تعداد  2015ریشتر در سال  8/1با بزرگای  آن نیتر کوچکو  1990 سالریشتر در  7/7 بزرگای
 ریشتر ربت شده است.  6/5بیشینۀ و  1/2کمینۀ با بزرگای  2020تا  1990 یها سالکه در طی  است زلزله 20داخل حوضه 

حرکت  34در سطح حوضه، ابتدا  یا دامنهحرکات  یبند پهنهبرآورد و  برای دارد. ها دامنه یداریناپادر  ییسزاب ریتیر لرزه نیزم
، جغرافیایی، شیب، حریم گسل، حریم رودخانه  جهت شاخص محیطی شامل 6. شدآبخیز سیاهرود بررسی حوضۀ داده در  رخ یا دامنه

لغزشی  یها پهنه یاستانداردهارا داشتند، انتخاب و براساس آن ارر حوضه بیشترین  یا دامنهکه در حرکات  یشناس نیزمحریم جاده و 
 اند مطالعاتی وضع موجود و ساختار طبیعی حوضه بوده ریتیرمحیطی انتخابی در این تحقیق، تحت  یها شاخص. شددر حوضه تعریف 

جنگلی  یها پهنهدر  یا دامنهسیاهرود بیشتر حرکات حوضۀ که در  دهد یمنشان ها  پژوهش. نیستندپذیر  تعمیمتحقیقات همسو به و 
 . بوده است رودخانهگسل و  ،عامل آن جاده نیتر مهمو  سخت رخ داده است یشناس نیزمو سازندهای 
داشته و به تیریر حوضه در  ها سکونتگاه، شیب و آب در گذشته در پراکنش حاکی از آن است که قابلیت اراضی، ارتفاعها  پژوهش

عامل راه و کاربری اراضی بعد از احداث  توجه نشده است. یشناس نیزم و یا دامنهگسل، حرکات دیگر مانند محیطی  یها شاخص
نفر  10000 یا دامنهحرکات  متری از 1000 ۀفاصلنفر و در  15000 ها گسل متری از 1000فاصلۀ . در اند گرفتهشکل  ها سکونتگاه

 . رود به شمار می منطقهنوسازی مساکن روستایی در این  برایشهرستان رودبار مسئوالن زنگ خطری برای  کهسکونت دارند 
عوامل  تیریرتحقیقات دیگر، به  بیشتردارد. در  ییها شباهتو  ها تفاوت زمینهدیگر در این  های پژوهش باتحقیق حاضر 

عوامل  تیریرر ب افزونقیق پرداخته شده است. در این تح یزیخ لرزهیا تنها به عامل  ها سکونتگاهطبیعی در توزیع و پراکنش 
در تخریب  توانند یمو اینکه کدام دسته از مخاطرات  یا دامنهو حرکات  یزیخ لرزهاز جمله به مخاطرات طبیعی  ،محیطی
  داشته باشند توجه شده است.  تیریر ها سکونتگاه
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 منابع 
 انتشارات دانشگاه یزد. .آبخیزداری و خاک حفاظت بر درآمدی .(1389) کمال ؛. امیدوار]1[
با  ییروستا یها سکونتگاه ییفضا پراکنش لیتحلو  یابیارز .(1398)مرتضی  بصیری،و محبوبه؛  بابایی،سارا؛  ؛ سارلی،یوبا نژاد، بدراق .]2[

 (،3)14 ،انسانی های سکونتگاه -ریزی برنامه مطالعات(، سو آقدهستان  ۀحوض: یمورد ۀمطالع) یتیفعالو  یستیز یریبر خطرپذ دیتیک
753- 756. 

 یها سکونتگاه یریپذ بیآس کاهش در روستاییان بومی دانش نقش .(1397)خواجه، مرتضی و ، خدیجه؛ صادقلو، طاهره؛ رجمهریذبو. ]3[
 .32-17(، 3)2 ،مهندسی جغرافیایی سرزمین ،جیرفت( شهرستان مرکزی بخش :موردی )مطالعه طبیعی مخاطرات برابر روستایی در

 مخاطراتشهرستان نهاوند در برابر زلزله؛  یها سکونتگاه یریپذ بیآس یبند پهنه( 1401)مرضیه  ،بخشان تاج و مرتضی؛ مظفر، . حیدری]4[
 .78-56(، 34)11 ،طبیعی محیط
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