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 :دهیچک
ترین نیازهای انسان بوده و همواره  مسکن به عنوان سرپناه از مهم

اجتمتتاع   -ی اقتصتتادیهتتای توستت ه ریتت ی در اولویتتت برنامتته
ها قرار دارد. این تحقیق در پاسخ به ایتن ستلاا استت  ته      دولت

هتای استتانرارد    مسکن روستای  استان  رمانشاه از نظر شتاص  
 چه وض یت  برصوردار هستنر؟   مسکن از

متغیر  مّ  و  یفت   12تحلیل  است و با  -روش مطال ه توصیف 
دهتر   هتا نشتان مت     گیرد. نتایج یافتته  مسکن مورد مطال ه قرار م 

 17778ت تراد   1892مناطق روستتای  استتان  رمانشتاه در ستاا     
درصتر   9/38از نظر استحکام است،  واحر مسکون   مبود داشته

درصتر  تم دوام    8/88تای  استان  رمانشتاه بتادوام،   مسکن روس
درصتتر از  73دوام هستتتنر. بتتی  از   درصتتر دیگتتر بتت   5/55و

متتر  111واحرهای مسکون  روستاهای استتان  رمانشتاه  متتر از   
دهر قرمت ساصت مسکن روستای   ها نشان م  زیربنا دارنر. یافته

ز درصر از واحرهای مستکون  دارای قترمت  بتی  ا    52بی  از 
درصتر   82صیت ی نیت  حترود     ساا دارنر. از نظتر پهنته لترزه   52

مساحت استان  رمانشاه در موق یت صطر صیل  زیاد و زیاد قترار  
 مستکن وضت    دارد. به منظور پیشگیری از بالیای طبی   و بهبود

از نظتر   مستکن طراحت    دراستانراردها از روستای  ل وم استفاده 
هتای   تترا م ستاصتمان ،   ، مصالحم ماریتکتونیک ، صصوصیات 

وگستردگ  محیط فی یک ، نق  و عملکرد ناحیه، شتبکه  جم یت
 ... بایر مورد توجه قرار گیرد.ها و  راه
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Abstract: 
Housing is one of the most importanthuman needsand has 

been one of the government priorities in economical and 

social development. This paper discusses rural housing 

condition in Kermanshah regarding housing standard 

indicators.  

The method of the research is descriptive – 

analytical one in which 15 quantitative and 

qualitative housing indicators are studied. The 

results show that about 17,779 new housing units 

were needed in the rural areas of Kermanshah in 

2006. Regarding stability, 43.8 percent of rural 

housing in Kermanshah are durable, 33.9 have low 

durability and 22.2 percent has no durability. Over 

74 percent of the residential units are less than 100 

m. Research findings show that over 25 percent of 

residential units are more than 25 years old. 

Regarding seismicity, about 95 percent of the area 

of the province of Kermanshah is located in the area 

of high and very high seismic risk. In order to 

prevent natural disasters and improve the condition 

of the rural housing, the use of standards in housing 

design, tectonic and architecture characteristics, 

construction materials, population densities and 

extent of physical environment, and regard to the 

role and function of the area, road network, and 

others should be considered. 

 
Kay words: Housing, Retrofitting, Earthquake, Rural, 

Kermanshah. 
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 مقدمه
هتای متتلتز زنترگ  بشتر بته اشتکاا        مسکن در طوا دوره

گوناگون ظاهر شره است. ایتن پریتره دستت ستاصت انستان      

یک  از نمودهای تمترن بشتری  ته طت  ستالیان ستاا تتاب         

امکانات و مصالح  بوده  ه در محیط طبی   پیرامون جوامت   

تتترین و  اساست    رار داشتته استتت. مستکن در زمتتره  بشتری قتت 

اقتصتادی و    ریت ی توست ه   هتا در برنامته   بتت   نتتری  حساس

در واقتت  مستتکن،  (. 79: 1879،اجتمتتاع  استتت زع یتت ی  

متقابتل انستان و     ترین شکل تجسم  البری  ته رابطته    وچک

(. 9،1895دارد زرهنمتای :   محیط در آن تبلور یافته را بیتان مت  

مسکن گسترده و پیچیره و دارای اب اد متنوع  استت و    مقوله

ت ریز واحری از آن ارائه  رد. مستکن یتک مکتان    توان  نم 

فی یک  است و به عنوان سرپناه و نیاز اولیه صانواده محستو   

 (.12: 1878،ریمحمگردد زدالا پور م 

الزم   مره استت: فاتای   ته بتوانتر زمینته     در ت ریز مسکن آ

برای رشر فردی و جم   هریتک از افتراد صتانوار را فتراهم     

بتواننتر بتر حستی نیازهتای روحت  و       نر، به نحوی  ه آنها 

روان  صود و نتو  ف الیتت متورد نظتر، حتریم الزم را بیابنتر       

(. امروزه مسکن عالوه بر تأمین 25:1891،زصمیم  و همکاران

انتراز و یتک    به عنوان یک پس” سرپناه“یک  از نیازهای اولیه 

 شود. سرمایه تلق  م 

ر استتانبوا  (  ته د 1881در دومین اجالس اسکان بشر در ساا ز

سترپناه  »برگ ار شر مسکن مناسی چنتین ت ریتز شتره استت:    

مناسی تنها به م نای وجود یک سقز باالی ستر هتر شتت     

نیست، سرپناه مناسی ی ن  آستای  مناستی، فاتای مناستی،     

دسترس  فی یک  و امنیت مناسی، امنیتت مالکیتت، پایتراری و    

ی، روشتتنای ، تهویتته، سیستتتم گرمتتای  مناستت   ،ای دوام ستتازه

هتتای اولیتته از قبیتتل آبرستتان  مناستتی، بهراشتتت و زیرستتاصت

 آموزش، دف  زباله،  یفیتت مناستی زیستت محیطت  عوامتل      

بهراشت  مناسی، مکان مناسی و قابتل دستترس از نظتر  تار و     

تسهیالت اولیه  ه همه این موارد بایتر بتا توجته بته استتطاعت      

 .(15: 1878،محمری رپو زدالا« مردم تأمین شود

 -  جوام  هیه مسکن ارهای مناسی برای ت اتتاذ راهاین، بنابر

بتتوده و بتته فراصتتور امکانتتات و شتترایط تتتاریت ، اقلیمتت  و  

های بری  و متنو  تولیر سرپناه، بته صلتق    تکنولوژیک ، روش

 از ایتتن رو الگوهتتای متتلتتز ستتکونت منجتتر شتتره استتت. 

تترین ابت ار    های مسکن، به عنوان  لیتری  پرداصتن به شاصصه

 ری ی دانستت.  ترین مراحل برنامه از حساسرابایر ری ی  امهبرن

هتا مستکن را در    بسیاری از جوامت  و دولتت  بر همین اساس 

اساست  جمهتوری   قتانون   انتر.  سرلوحه امور صتود قترار داده  

به مسکن حق دسترس   صود، اصل س  ویکم اسالم  ایران در

 (.11: 1871، بیزحب دانر م   رانیهر صانوار ا

یشینه تاریت  آصرین اطالعتات و پتهوه  موجتود    براساس پ

ها و روستتاهای اولیته در    نتستین سکونتگاه“دهر  ه، نشان م 

یکت  از ایتن   ”. گتردد  ایران به ه اره هشتم قبل از میالد بر مت  

گنج واق  در ن دیک  شهرستان هرسین در   تپه ها درسکونتگاه

 (.  81:1891،استان  رمانشاه است زمیردان 

 بتر    ت یطب نظر از و ی روستا مهین ی شور ، تینظر جم  از رانیا

 از درصتتر 87 از  یبتت و  دارد قتترار ریتتآلپا زل لتته  مربنتتر یرو

 ادیت ز ایت  متوستط  زل لته   نستب  صطر با  مناطق در رانیا مساحت

  هگت یودو  نیت ا(. 15: 1877، ارد ان یزماجر است شره گ ارش

دیتره  ته هتر    روستای  باعت  گر  یها صانه نبودن مقاوم  نار در

های  جان  و مال  ماننر زل له بم،  چنر ساا یکبار شاهر فاج ه

سازی مسکن روستای   رودبار و.. باشیم. از این رو بح  مقاوم

هتای توست ه    ری ی به عنوان یک  از راهبردهای مهم  در برنامه

هتای استتان    توان تلق   ترد. ستکونتگاه   روستای   شورمان م 

هتای   مستثن  نبتوده، ستازه لالتی ابنیته     رمانشاه از این قاعره 

روستای  استان  رمانشاه متشکل از صتا،، ستن ، صشتت، و    

درصر مساحت استان بتر روی پهنته    82چو  است. بی  از 

صطر زیاد و صیلت  زیتاد قترار دارد. بنتابراین، بررست  وضت        

سازی آنها در برابر ستوانح طبی ت     ها به منظور مقاوم سکونتگاه

تحقیق به دنباا پاسخ بته ایتن   رسر.  م نظر به  امری ضروری 

سلاا است  ه  ساصت مستکن روستتای  استتان  رمانشتاه از     

های استانرارد  شتوری ز مّت  و  یفت ( در چته      نظر شاصصه

 ارهتتای  جهتتت  وضتت یت  قتترار دارد؟ و چتته راهبردهتتا و راه

 رسر. نظر م ه نوسازی و بهسازی  البری آنها ضروری ب
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 روش شناسی
تحلیلتتت  و متتتوردی استتتت.    -ق توصتتتیف روش تحقیتتت

ای  ها ازروش اسنادیو  تابتانته  آوریاطالعاتو داده بهمنظورجم 

ها بر پایه اطالعات مر ت  آمتار    استفاده شره است و مبنای داده

استت. از روش تبینت  و توصتیف  بترای      1892ایران در ساا 

استتفاده شتره      و  یفت    ر  مّدو بُاز مسکن تحلیل شرایط 

شتود  ته    ها و اموری را شتامل مت     ؛ پریره ر  مّبُ در است.

 نتر.   مسئله فقران سرپناه و می ان دسترس  به آن را مطرح مت  

شتود  ته بته     هتای  مطترح مت      ر  یف ؛ مسائل و پریتره در بُ

مسکن ، بر مسکن  و تن  مسکن  م روف هستنر و آنچته   ب 

ی آمتاری متورد    جام همطرح است، نو  و شتکل نیتاز استت.   

 شهرستان استان  رمانشاه است. 13های  ق سکونتگاهتحقی
 

 چارچوب نظري تحقیق
مسکن به واسطه اب اد متتلز  ار ردی آن، متتصصین علوم 

نگرنر. به عنوان مثتاا:   انسان  با رویکردهای متفاوت به آن م 

، از دیترگاه  ” اال و سترمایه “مسکن از دیرگاه اقتصادی نوع  

از دیترگاه  ” نهتاد “شناسانه  جام هاز دیرگاه ” نماد“هنری نوع  

یتتتا ستتتاصتمان از دیتتترگاه   ” بنتتتا“مهنرستتت  و م متتتاری 

” فرهنت  “شتناصت  نتوع     و از دیرگاه انسان” فاا“شهرسازی

(. از دیترگاه  18:1891است  ه تمام اب اد را دربردارد زفاضل ،

جغرافیای  ت امل بین انسان و محیط را تبین م   نر. بنتابراین  

ایگاه آن در نظام روابط اجتماع  مردم در، وجوه مسکن و ج

و جام ه نی  با در نظرگرفتن تمتام  وجتوه نمتادین، نهتادین،     

پذیر است. به عبارت   مادی و زیباشناسانه فرهن  مسکن امکان

شناسان م تقرنر  ه مستکن بته عنتوان سترپناه و مر ت        جام ه

شود. اقتصاددانان بر ایتن   ها تلق  م  ثبات و همبستگ  صانواده

باورنر مسکن روستای  نه تنها محل نشیمن افراد، بلکته محتل   

های دام ، زراع ، صنای  دست  و از همه مهمتر  تولیر فرآورده

باشتر. از نظتر جغرافیترانان     ای م  به عنوان یک  االی سرمایه

ساصت و بافت مسکن متأثر از روابط متقابل انسان بتا طبی تت   

 گیرد. ور صورت م است  ه در هم یست  انسان با دام و طی

بنابراین امروزه مسکن روستای ، نه تنها رنت  و بتوی تتاریخ،    

اقتصاد و جغرافیا را بتود گرفته است. بلکته تکنیتک و تفکتر    

صالقه انسان، تتوام بتا هنتر و م متاری  ته در آن اعتقتادات،       

زیبای  شناس  و فرهن  را در هم آمیتتته استت، بته نمتای      

 گذارد.  م 

یست ویکم م نا و مفهوم مسکن فراتر از یتک  امروزه در قرن ب

محروده فی یک  به  ار رفته است. در ادبیات سیاس  و نظام  

گیرنر. و ادعای صتود را بتر ایتن     مسکن را م ادا سرزمین م 

انر  ه تاصت و تازهای قتوم ، متذهب     گذاری  رده اساس پایه

و فرهنگ  در اقص  نقتا  جهتان بته منظتور  ستی فاتای        

 برای یهود قوم تالشی ایجاد مسکن مطلو  است.مناسی برا

جهت سرزمین و نجات از سرگشتگ  تاریت  آوردن  به دست

 اشتغاا  بته  را تسلط بر مناب  منطقه استراتهیک صاورمیانته،آنها 

 و اعتترا  بتتا طتتوالن  جنتت  هتتا ستتاا و فلستتطین ستترزمین

تتوان گفتت امتروزه     مت   (.82:1891زفاضل ، شانر  مسلمانان

مسکن از چهار دیتواری آن پتا فراتتر گذاشتته و      م نا و مفهوم

ای را بته صتود گرفتته استت  ته       یک مفهوم فراگیر و گسترده

 دربرگیرنره وطن و سرزمین نی  است.

 هاي استان کرمانشاهموقعیت اکولوژیک آبادي
دهتر  ته از    تیپ ا ولوژیک  روستاهای استان  رمانشاه  نشان مت  

آبتادی   858 یت  وهستتان ، آبادی در موق 728آبادی استان 8181

آبتتادی در موق یتتت  1112ای و  وهستتتان ،  در موق یتتت  جلگتته

آبتادی در دیگتر    511 وهستان  جنگلت  و  13ای جنگل  ،  جلگه

، 1(. نمودار 31: 1899 ،انر زسالنامه آماری ها گ ارش شره موق یت

 دهر. های استان را نشان م  موق یت ا ولوژیک آبادی
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 هاي مسکن صشاخ
های مسکن اب ار مناستب  جهتت ستنج  م یارهتا و      شاص 

هتای مستکن بته     های مسکن استت. شتاص    ضوابط سیاست

عنوان شالوده اصل  یک برنامه جام  و اب اری ضروری بترای  

بیتتان اب تتاد متتلتتز اقتصتتادی، اجتمتتاع ، فرهنگتت ، زیستتت 

ی ری  ای در امر برنامه محیط  و  البری مسکن از جایگاه ویهه

منظتور   (.31: 1891ر، مسکن برصوردار هستنر زقرصلو، ا برپو

های مسکن ارائه اطالعات مناسی عمل  استت  ته    از شاص 

های متتلز مسئله برای شناصت اب اد و  به عنوان بازتا  جنبه

هتای   های مربوطه قابل استفاده هستنر. شاص  تروین سیاست

اد مستکن  مسکن به سادگ  وجوه  م  و  یف   مبودها و اب 

دهنر.  در وض  موجود و یا در هر مقط  مورد نظر را نشان م 

  ابیت ارز را مسکنتوان شرایط تهیه  ها م  به  مک این شاص 

 1871، بت یزحب داد دست به را مسکن طیشرا از ملموس ریتصو و

:51.) 

 وضعیت مسکن روستایی در استان کرمانشاه

 هاي کمی الف( شاخص

 .کمبود واحد مسکونی1

دهتر در    ه واحرهای مسکون  ط  دهه گذشته نشان مت  مطال

واحر مسکون   مبود وجتود داشتته    12531ت راد  1872ساا 

واحر مسکون   3182است. در این میان شهرستان  رمانشاه با 

واحر مسکون   مترین  87بیشترین و شهرستان قصرشیرین با 

انتر   ت راد  مبود واحرهای مسکون  را به صود اصتصاص داده

اجتماع  و فرهنگ  استتان   -مطال ات جام  توس ه اقتصادیز

واحر  17778م ادا  1892(. اما در ساا 51: 1891،   رمانشاه

مسکون  در استان  مبتود وجتود داشتته  ته بیشتترین آن در      

واحر مستکون  و  متترین آن در    3882شهرستان  رمانشاه با 

 ر مستکون   مبتود وجتود داشتته    واحت  188شهرستان پاوه با 

 است.

   . تراکم خانوار در واحد مسکونی2

دهر  ه میانگین ترا م صتانوار   محاسبات انجام گرفته نشان م 

نفتر،   12/1برابتر بتا    1872در مناطق روستای   شور در ستاا  

دهنره این استت   شره است. نشان 11/1م ادا 1892برای ساا 

در هریک از واحرهای مسکون  روستتای    1892 ه ط  ساا 

انتر. در ایتن    صتانوار ستا ن بتوده    11/1طور متوسط  استان به

راستا بیشترین ترا م صانوار در شهرستان  رمانشتاه در حترود   

نفر و  مترین ترا م صانوار در شهرستان ثالث باباجتان  بتا    5

 صانوار است.   11/1

دهتر  ته تترا م     نشتان مت    1872مقایسه دادها نسبت به ساا 

 یر درحاا  اه  است.صانوار در واحر مسکون  ط  دهه اص

   . تراکم فرد در واحد مسکونی3

نفتتر در هتتر یتتک از   3/1بتته طتتور متوستتط   1872در ستتاا 

واحتترهای مستتکون  م متتول  در منتتاطق روستتتای  استتتان   

انر. بیشترین می ان ترا م فرد در واحر   رمانشاه سکونت داشته

ترین آن  نفر و پائین 3/7مسکون  در شهرستان سرپل ذها  با 

 1892نفر بوده است. در ساا  31/2به شهرستان پاوه با  مربو 

نفر رسیره است. بیشترین تترا م فترد در    8/2این وض یت به 

نفتر و  متترین آن    7واحر صانوار در شهرستان قصرشیرین با 

نفر است. مقایسته ایتن شتاص  بتا      13/3در شهرستان پاوه با 

 ، رقم  باالی  است.8/3میانگین روستای   شور 

   عداد اطاق در واحد مسکونی. ت4

هریک از واحرهای مسکون  م متول  منتاطق    1872در ساا  

اطتا  در اصتیتار    3/8روستای  استان  رمانشاه به طور متوسط 

اتا  است. برصتوردارترین   8/8به  1892انر. اما در ساا  داشته

اتتتا  و  متتترین ت تتراد اتتتا  در  1/1شهرستتتان  رمانشتتاه بتتا 

اتا  است. این در حال  است  ه میانگین  1شهرستان ثالث با 

 است.  1/8مناطق روستای   شور م ادا

 . تراکم فرد در اطاق 5

دهنتر  ته در منتاطق روستتای       نشان م  1872ها در ساا  داده

نفتر در یتک اطتا      8/1استان  رمانشاه به طتور متوستط هتر    

-انر. پرا نرگ  آن در نقا  روستای  شهرستتان  سکونت داشته

نفر بتاالترین   58/5دهر  ه گیالن لر  با  تان نشان م های اس

ترین میت ان تترا م فترد در     نفر پائین 11/1و شهرستان پاوه با 

متوستط   1892انتر امتا در ستاا     داشته 1872اتا  را ط  ساا 

نفر  ه بیشتترین آن مربتو  بته     1/1ترا م فرد در اتا  م ادا 

اتا  مربو  بته  و  مترین ترا م فرد در  9/8شهرستان ثالث با 
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نفر است. در این راستا ایتن شتاص     1شهرستان  رمانشاه با 

 نفر است. 3/3برای میانگین  شور م ادا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کیفی مسکن روستایی ب( شاخص

هتای  چتون    برای ت یین  یفیت مستکن روستتای  از شاصصته   

 اربرد نو  سازه و مصالح، بادوام ، دوره ساصت مسکن، زیتر  

 ق یت آبادی در برابر زل له استفاده شره است.بنا، و مو

 .کیفیت مصالح مسکن1

هتای   پتذیری ستاصتمان   یک  از عوامل مهتم در دوام و آستیی  

س ای  دارد  یفیت مصالح ساصتمان  استت.    روستای  نق  به

اللی روستائیان بنا به مسائل اقتصادی، اجتماع ، فرهنگت ، و  

ز همان مصالح   ته در  سازی ا اقلیم  ناگ یرنر برای ساصتمان

هتای میتران     محل موجود است استفاده نماینر. نتایج برداشت

دهتر  ته مصتالح     از مناطق روستای  استان  رمانشاه نشان مت  

مصرف  در ساصت و ساز روستای  اللی دارای  یفیت بستیار  

هتای اجرایت ،    پائین بوده و به علت عرم توجه به دستورال مل

صورت تقلیر از سبک ساصت و  طراح  مسکن نامناسی و به

ساز شهری برون در نظر گترفتن اصتوا و ضتوابط مهنرست      

هتای  پتذیری ستاصتمان   مصالح  منجر به  اه  عمر و آستیی 

 روستای  گردیره است.  

دهتر  ته طت  سته دهته       مناب  آماری در این زمینه نشان مت   

گذشته بر ت راد واحرهای مسکون  ساصته شره از مصتالح بتا   

ه شره است. اما بیشتر واحرهای مسکون  روستتای   دوام اف ود

همچنتتان از نظتتر دوام و استتتحکام ضتت یز هستتتنر. ستتاصت 

مسکن در مناطق روستای  استان لالباٌ بر اساس ذو  و ستلیقه  

شونر تا از اصوا فنت  و م متاری جریتر، در     افراد ساصته م 

اینجا مقصود از استحکام مسکن از دو جهت متوردنظر استت:   

نظر دوره ساصت آنها و دوم از نظر می ان مقاومت آنهتا  اوا از 

 در برابر سوانح طبی   از آن جمله زل له است. 

نشتان   1872نتایج حاصله از سرشتماری نفتوس و مستکن ستاا     

درصتتر از واحتترهای مستتکون  موجتتود در   71دهتتر  تته  متت 

روستاهای استان  رمانشاه از نظر مصتالح مناستی هستتنر زطترح     

(. ایتن  82:  1891،  ی اجتماع  استتان  رمانشتاه  مطال ات اقتصاد

درصر رسیره استت. مطال تات    9/77به  1892وض یت ط  ساا 

 9/38هتای روستتای  استتان  رمانشتاه:      دهتر ستکونتگاه   نشان م 

درصتر دیگتر   5/55دوام و  درصتر  تم   8/88درصر آنهتا بتادوام،   

 دوام هستنر. در این راستا بیشترین حر   ب 

های روستای  در شهرستان سنقر و  مترین آن  هدوام  سکونتگا ب 

 در شهرستان پاوه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . دوره ساخت واحدهاي مسکونی2

درصتتتر از 3/18حتتترود  1892براستتتاس آمتتتارگیری ستتتاا

ستاا   2های روستای  استتان دارای قترمت   متتر از    سکونتگاه

درصتر   8/17ستاا،   2-8درصر دارای قترمت   8/ 7داشته انر، 

درصر دارای عمتری   9/12ساا،  11-13برابر با  دارای قرمت 

-53درصر دارای قرمت  برابتر بتا    8/19ساا،  12-18برابر با 

ستاا و   52-58درصتر درای قترمت  برابتر بتا     1/11ساا و 51

ستاا داشتته    81درصتر دارای قترمت  بتی  از     1/12باالصره 

توان گفتت  ته هرچته دوره     است. در تحلیل این وض یت م 

بابتر   ها اف ای  م  رود بر درصر مسکن باالتر م ساصت باالتر 

های روستتای    درصر از سکونتگاه 31به عبارت  دیگر بی  از 

درصتتر دارای  11ستتاا و بتتی  از 12دارای قتترمت   متتتر از 

تتوان در   ساا هستنر. ج ئیات بیشتتر را مت   12قرمت  بی  از 

 جستجو  رد. 5جروا 

 های  م  مسکن روستای  در استان  رمانشاه شاص  .1جدول 

هاي  شاخص

 کمی

کمبود 

واحد 

 مسکونی

تراکم 

خانوار 

در واحد 

 مسکونی

تراکم 

فرد در 

واحد 

 مسکونی

تعداد 

اتاق در 

واحد 

 مسکونی

تراکم 

فرد 

در 

 اتاق

1335 12531 12/1 3/1 3/8 8/1 

1395 17778 11/1 8/2 8/8 1/1 

 

 

 از نظر می ان  های مسکون  استان  رمانشاه ساصتمان .2نمودار 

 1892به درصر/ مقاومت
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   . زیربناي واحدهاي مسکونی8

دهتر  ته بیشتترین     های به عمل آمتره نشتان مت    یج بررس نتا

تتا   91مساحت زیربنای واحرهای مسکون  استتان در فاتای   

درصر واحر مسکون  است. بی  از  58متر مرب ، م ادا  111

درصر از واحرهای مسکون  روستتاهای استتان  رمانشتاه     73

متر زیربنا دارنر. این در حال  است  ته موق یتت    111 متر از

های مسکون استتان در منتاطق دشتت و  وهپایته     لی آبادیال

استقرار دارنر و از نظر توپتوگراف  محترودیت  بترای توست ه     

فاای  وجتود نترارد. امتا وجتود چنتین واحترهای  وچتک        

 حکایت از ض ز بنیه مال  روستائیان استان را دارد. 

واحرهای مسکون  استان  رمانشاه برحسی زیربنتا   ،8نمودار 

 دهر. را نشان م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . واحدهاي مسکونی برحسب نوع کرسی چینی و سازه:3

مقصود از  رس  چین  مصالح  است  ه در ستاصت  رست    

شود  ته شتامل آجتر، ستن ، صشتت و       ساصتمان استفاده م 

 83دهتر  ته    ها در ایتن بتت  نشتان مت      بلو، است. بررس 

درصر  1های استان دارای  رس  چین  بوده و  درصر از آبادی

درصر  رس  چینت    1انر. در این راستا  فاقر  رس  چین  بوده

درصر از نو  صشتت،   8درصر از نو  سن ،  78از نو  آجر، 

درصر اظهار نشره گت ارش شتره    17درصر از نو  بلو، و  1

فتته در پت    دهر سازه به  تار ر  ها نشان م  است. همچنین داده

درصتر فاقتر    3/9درصر سن ، 52درصر شفته،  15ساصتمان 

درصتر دیگتر اظهتار نشتره     3درصر از نتو  بتتن و    89/1پ ، 

 است.

 هاي روستایی . سقف ساختمان4

های روستتای  علیترلم شترایط متنتو  آ  و      سقز ساصتمان

هوای  در استان و با در اصتیار داشتتن مصتالح محلت  اشتکاا     

شتود. در منتاطق  وهستتان ،     نها دیتره نمت   متتلف  در میان آ

ها مستطح و لالبتاا از مصتالح     ای و دشت استان، سقز  وهپایه

 گردد.   چوب  استفاده م 

هتای روستتای  وجتود     از مشکالت عمره در سقز ستاصتمان 

وزن زیاد، عرم اتصاا و گیرداری اعاای تشکیل دهنره آن به 

اطتراف  یکریگر و اتصاالت نامناسی سقز به دیوارهتای  

است. مشاهره شره است  ه در طوا زمتان و بته هنگتام    

وقو  سانحه از قبیل زل له بته دالیتل صت ز موجتود در     

ای ماننتر دیوارهتا، حترا ثر     ها و سایر عوامل ستازه  سقز

آیتر. عترم    های روستای  بوجود مت   تتریی در ساصتمان

های چوب  روی دیوارهتا   گاه  اف  برای نشیمن تیره تکیه

های روستای  استتان بشتمار    له ض ز ساصتماننی  از جم

رود،  ه به محض فشار جتانب  موجتی جابجتای  در     م 

محل صود گردیره و در نهایت فرو ریتتن مصالح به  تار  

 رفته در سقز را به دنباا داشته است.

 

استان کرمانشاه  ییروستا سکونت گاههاي تیموقع

 زلزلهدر برابر 
 ،شنای  دیرینه دارد. وقتو  آن ما آ با سرزمین « زل له»پریره 

صسارات جان  و مال  فتراوان بته بتار آورده استت.       گاه

ای است  ه وقو  زل له  شرایط جغرافیای   شورمان به گونه

هتای   همواره بایر به عنوان یتک احتمتاا جتری در برنامته    

درازمتترت اجتمتتاع  و اقتصتتادی در نظتتر گرفتتته شتتره و  

 ه شود زمیرزای  وتمهیرات  جهت  اه  صسارات انریشیر

 - یک  از (. استان  رمانشاه بر روی58: 1891 همکاران ،

 دوره قرمت ساصت مسکن در مناطق روستای  استان .2جدول 

دوره 

ساخت 

 مسکن

5- 
8- 

5 

14-

11 

18-

15 

24-

15 

31-

25 
31+ 

 1/12 1/11 8/19 9/12 8/17 7/8 3/18 درصد

 های مسکن روستای  گیری از ویهگ  طرح آماری ماخذ:

 
واحرهای مسکون  روستای  استان  رمانشاه بر حسی  .3نمودار 

 مساحت زیربنا
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  - وقو  .صی   شور ایران واق  شره است  مربنرهای زل له 

های گذشتته در منتاطق  چتون فارستینج در      زل له در ساا 

آباد  ارصانه در  نگاور و  رگستار در صتحنه    سنقر و عل 

اطق استان احتمتاا وقتو    ای از من دهر  ه در پاره نشان م 

زل له بیشتر وجود دارد زیرا  ته ایتن منتاطق در مجتاورت     

 انر. های ف اا قرار گرفته گسل

  شره است ابترا صطرات زمین لرزه به در این تحقیق س  

تفکیک شهرستان با  مک عوامل مت رد پهنه بنری شتود و  

سپس طبق آمارهتای موجتود از مصتالح بته  تار رفتته در       

ای شهری و روستای  هر شهرستتان در استتان،   ساصت بناه

 صطر و مقاوم نمودن آنها در برابر بهسازی و بازسازی بناها

 بنری شود. زمین لرزه اولویت

از آنجای   ه تنها هنگام  عامل صطرآفرین باعت  ستانحه   

شود  ه انسان و مناف  او را به نوع  مورد تهریتر قترار    م 

 اه  عوارض زل له دهر هرگونه تالش جم   در راستای 

توانتتر از بتتروز ستتانحه جلتتوگیری نمایتتر. مهمتتترین    متت 

های عمره استان عبارتنر از: ابر گسل زاگرس، گستل   گسل

راستا لغ  گارون، گسل نهاونر، گسل دینورزصحنه(، گستل  

 .(8زجروا  سرتتت، گسل مرواریر

شتود تمتام محتروده     مالحظه مت   5طور  ه در نقشه  همان

گیترد   صطر زمین لرزه صیل  زیاد قرار مت   استان در پهنه با

هتا در نیمته شترق  استتان متمر ت        زیرا اگرچه ا ثر گستل 

های وجود دارنتر. هتر    هستنر ول  در نیمه لرب  هم گسل

چنر با درازای  م ول  ف اا هستنر و تنها در گوشه شتماا  

،  لرب  قصرشیرین پهنه با صطر زیاد وجود دارد زجلیلیتان 

1893  :79.) 

 

 

 

 

 

 

 

  بندي زمین لرزه در استان کرمانشاه  پهنه

ها  ها و صرده قاره ها در واق  محل به هم پیوستن قاره تراست

شناس  هستنر. در اواصر  های متتلز زمین در دوران

گیری پالتفرم  پر امبرین و اوایل پالئوزوئیک و مت اقی شکل

ای ایران و حت   شورهای همجوار  ایران، پوستة قاره

گیرنر. با این حر ت  ر م یر نیروهای  شش  مهم  قراتأث تحت

شود و در نتیجه از یک طرف  ایران قط ه قط ه م   پوسته

 ای ماننر گسل قریم  زاگرس، های مهم قاره ها و ریفت گسل

آینر و از طرف  ایران پریر م   نایبنر، نهبران و ... در پوسته

ن  مجرداا تر ماننر پشت بادام و چاپرو های قریم دیگر گسل

 (. 81: 1891شونر زعالی  طالقان  ف اا م 

تراست اصل  زاگرس، حر شماا شرق  زاگرس شکسته را 

دهر و به صورت صط  تقریباا مستقیماا از بنررعباس تا  تشکیل م 

مریوان در داصل ایران  شیره شره و ماننر صود ارتفاعات زاگرس 

ن شناسان حا   در صا، تر یه هم ادامه دارد. تحقیقات جریر زمی

از این است  ه تراست اصل  زاگرس در واق  از دو صط 

شکستگ  قریم و جریر تقریباا موازی هم تشکیل یافته،  ه در 

  نر. تراست قریم  حراقل در نتیجها ب ا  جاها هم یک  شره

 وه ای   اتانگای  به وجود آمره است. تراست جریر  ه در 

( قرار دارد سنگهای ی صارج  زاگرس شماا شر  آن زحاشیه

جریرتر از میوسن را بریره است. احتماالا مربو  به حر ات فاز 

ها در پهنه استان  رمانشاه عبارتنر  پاسادنین باشر. مهمترین تراست

از: تراست بیستون، تراست قصرشیرین، تراست  رنر، تراست 

وض یت تراست و توان  3 رمانشاه و تراست روانسر. جروا 

 (. 91:  1893، دهر زجلیلیان  را نشان م  ای  آنها لرزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی استان  رمانشاه های گستره زای  گسل توان لرزه .3جدول

درازاي گسل )برحسب  نام گسل

 کیلومتر(

زایی گسل  توان لرزه

(ms) 

 گسل گارون

 گسل نهاوند

 گسل دینور

 گسل سرتخت

 گسل مروارید

82 

12 

21 

71 

55 

13/1 

8/1 

9/1 

83/1 

33/1 

 

 ها در گسترة استان  رمانشاه زای  تراست توان لرزه . 4جدول

 نام تراست
درازاي تراست بر 

 حسب کیلومتر

زایی تراست  توان لرزه

(ms) 

 تراست قصرشیرین

 کرند تراست

 تراست کرمانشاه

 تراست روانسر

 تراست بیستون

51 

22 

111 

72 

111 

3/1 

9/1 

7 

82/1 

8/7 
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زای   آمره است میانگین توان لرزه 3طور ه در جروا همان

درجه در مقیاس  8/7تا  3/1ها در محروده استان تراست

 یلومتر  31ی صفر تا  بنری فاصله ریشتر است. در این پهنه

ومتر از  یل 31ت91 لرزه صیل  زیاد فاصله صطر زمین پهنه با

 یلومتر پهنه  91ی باالتر از تراست پهنه با صطر زیاد و فاصله

متوسط در نظر گرفته شره استزمیرزائ  و   لرزه با صطر زمین

تمام نیمه شرق ، شمال  و  5و  1(. در نقشه 51،1891همکاران

 نگاور، صحنه، مر  ی استان در پهنه با صطر صیل  زیاد ز

آباد لر  و پاوه(  ذها ، اسالمهرسین، سنقر،  رمانشاه، سرپل 

های  لرب  و لر  استان زشهرستان قرار گرفته و در جنو 

های در پهنه با  گیالن لر ، جوانرود و قصر شیرین( قسمت

لرزه در  بنری صطر زمین پهنه 2جروا  .انر صطر زیاد قرار گرفته

استان  رمانشاه به تفکیک شهرستان برحسی مساحت و 

 دهر. درصر نشان م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

دهر  ه از نظرپهنه  نتایج به دست آمره در این بت  نشان م 

درصر در پهنه با  93/58صی ی از تمام مساحت استان  لرزه

 15/2درصر در پهنه با صطر زیاد و 13/71صطر صیل  زیاد، 

گیرد. در سطح  درصر در پهنه با صطر متوسط قرار م 

ان به استثنای  سرپل درصر مساحت شهرست 111ها شهرستان

 ذها   ه در پهنه با صطر زیاد قرار دارد.
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 گیري نتیجه بحث و
طور  ه م  دانیم تروین یک برنامه جام  مسکن نیازمنتر   همان

شناسای   امل وتج یه وتحلیل عمیق اب اد گستترده مستکن و   

ثر بتتر آن استتت  تته در ایتتن میتتان، پتترداصتن بتته  لعوامتتل متت

ریت ی و   ترین اب ار برنامته  مسکن به عنوان  لیری های شاص 

تترین   اصل  آن را م  تتوان از حستاس   هشالود ی هدهنر تشکیل

دانست. با انجام تحقیقتات الزم در  مسکن ری ی  مراحل برنامه

هتتای متتلتتز  زمینتته شتتناصت و تج یتته وتحلیتتل شتتاص  

هتای مستکن را تتا حتر      توان می ان  تارای  برنامته   مسکن،م 

 ه این  ه با وجود آن قابل توجه استاف ای  داد. گیری  چشم

 و  میتت  ها هر یک عنصری  لیری در ت یین  یفیتت  شاصصه

ریت ی   جایگاه صاص  در نظتام برنامته   هریک مسکن هستنر و

آنها به تنهتای  شترط  الزم   از مسکن دارنر، اما وجود هر یک 

و آنچته  ته وجتود     نیستدر جهت ارتقاء سطح  یف  مسکن 

 
 های موجود در پهنه لرزه بر اساس گسل بنری صطر زمین پهنه .1نقشه 

 استان  رمانشاه 

 
 ها های استان  رمانشاه در  نار گسل پرا نرگ  آبادی .2نقشه 

 امجر ملک  -بهمن جلیلیان مأخذ:

به تفکیک شهرستان  لرزه در استان  رمانشاه بنری صطر زمین پهنه .5جدول

 برحسی مساحت و درصر

 ردیف
پهنه با خطر خیلی 

 زیاد
 پهنه با خطر زیاد

پهنه با خطر 

 متوسط

 نام شهرستان
مساحت

km2)) 
% 

مساحت

km2)) 
% 

مساحت

km2)) 
% 

 ت ت ت ت 111 87/1385 صحنه

 ت ت ت ت 111 18/983 کنگاور

 ت ت 95/55 18/581 19/77 87/778 هرسین

 ت ت 81/58 31/188 18/71 99/1189 سنقر

   87/78 13/3192 18/51 33/1517 کرمانشاه

 ت ت 111 85/981 ت  ذهاب سرپل

 37/1 81/19 28/88 11/3118 ت ت آبادغرب اسالم

 9/8 12/38 51/81 85/1538 ت ت پاوه

 91/8 81/91 13/81 88/5119 ت ت غرب گیالن

 51/2 17/118 73/83 83/5831 ت ت جوانرود

 31/31 88/839 23/28 78/1188 ت ت نقصرشیری

 امجر ملک  -بهمن جلیلیان مأخذ:
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ها را به شترط   تاف  در بحت   یفیتت مستکن       صصهاین شا

نکتته   . نر، ل وم وجود همه آنها در  نار هتم استت   تبریل م 

چگتونگ  ارتبتا  ایتن     بتود دیگری  ه در اینجا قابل بررست   

ها با مناطق مسکون  است؛ ی ن  در واق  چه عتوامل    شاصصه

هتا در    تارگیری ایتن شاصصته   ه بایستت در راستتای بت    را م 

سکن در نظرگرفتت  ته ایتن موضتو  مستتقیماا بته       پیرای  م

بته   ،شتود  های صاص هر منطقه مستکون  مربتو  مت     ویهگ 

عنوان مثاا در اینکه چه تأسیسات  و در چه حر و مقراری در 

بایستت عتالوه بتر     رابطه با مناطق مسکون  موردنیاز است، م 

هتا برمبنتای اصتل      استانراردها و مبان  اصتل  ت یتین ضتابطه   

ری ی محیط از نظر صصوصیات سیمای  سیستم طرح طراح  و

های جم یت و ساصتمان، درصر زیربناها، شتیی،   محله، ترا م

مساحت و گستردگ  محیط فی یک ، نق  و عملکترد ناحیته،   

 ها و امثاا آنها تأ یر نمود.  شبکه راه

مسکون  پاست  ی ها ناگفته نمانر از آنجای   ه م ماری واحر

و تطتابق   ،های اجتمتاع ، فرهنگت    رتاست به نیازها و ضرو

بین این دو است  ه مسکن راتبریل به محل  بترای زنترگ  و   

هتای متردم را در     نر، لذا نبایر تأثیر باورها و سنت آرام  م 

ارتقای سطح  یف  مسکن نادیره گرفتت.ت یین تکلیتز بترای    

م متاری ستکونت     های و با چه شتیو  مردم  ه در چه نو  صانه

 م نشرن  است و هم صوشاینر نیست.   ننر امری ه

نکته اساس  به عنوان راهبرد دیگر، توجه به ستاصت و ستازها   

دهتر   ها نشان م  های تکتونیک  است. داده در ارتبا  با ف الیت

ها استقرار   نار گسل های استان در درصر آبادی 92 ه بی  از 

تتر استتان  رمانشتاه بتر روی گستل       به عبتارت   لت   انر،  یافته

راسری زاگترس و تراستت زاگترس  ته از شتر  و شتماا       س

صیتت ی در  گتتذرد، قتترار دارد. از نظرپهنتته لتترزه شتترق  آن متت 

درصر در پهنه با صطتر   93/58مجمو  از تمام مساحت استان 

درصتر   15/2درصر در پهنه با صطر زیاد و 13/71صیل  زیاد، 

گیرد. در سطح استان در سطح  در پهنه با صطر متوسط قرار م 

درصر مستاحت شهرستتان سترپل ذهتا  در      111ها هرستانش

پهنه با صطر زیاد قرار دارد. راهبرد پیشنهادی، ضرورت تروین 

طرح جام  مسکن با رعایت اصوا م ماری، فنت  و مهنرست    

زل له با نظارت سازان بنیاد مسکن  ه تول  ساصت و سازهای 

 روستای  است.  

تان  رمانشاه در ساا دهر مناطق روستای  اس ها نشان م  یافته

واحر مسکون   مبود داشته. از نظر  17778ت راد  1892

درصر مسکن روستای  استان  رمانشاه  9/38مقاوم بودن 

دوام  درصر دیگر ب  5/55درصر م دوام و 8/88بادوام، 

هستنر. همچنین از نظر زیربنای واحرهای مسکون ، بی  

ن  رمانشاه درصر از واحرهای مسکون  روستاهای استا73از

متر زیربناء دارنر. قرمت ساصت مسکن روستای  111 متر از

درصر از واحرهای مسکون   52دهر  بی  از ها نشان م  یافته

صی ی نی   ساا دارنر. از نظر پهنه لرزه52دارای قرمت  بی  از 

درصر مساحت استان  رمانشاه در موق یت صطر  82حرود

 ارهای زیر به منظور  ین راهصیل  زیاد و زیاد قرار دارد. بنابرا

 رسر: سازی ساصت و سازها ضروری به نظر م  مقاوم

 تهیه  طرح جام  مسکن روستای  و اجرائ  نمودن آن؛ .1

های  م  و  یف  مسکن بایر مورد توجه قرار  شاص  .5

 گیرنر؛

در طرح جام  بایر به ویهگ  زمین ساصت و  .8

 های جغرافیای  روستا توجه نمود؛ ویهگ 

ت و ساز نظارت گروه مهنرسین مسکن در در امر ساص .3

امر نوسازی، بهسازی و ساصت واحرهای مسکون  

 جریر در روستا الزم و ضروری است؛

مناسی   هایمن ، راحت  و می ان دسترس  و نی  فاصل .2

مورد توجه قرار  سا نان به تسهیالت و صرمات  البری

 گیرد؛

به منظوری پیشگیری از پرا نرگ  نو  ساصت و سازها  .1

های مسکن مناسی با توجه به  الزم است چنر الگوی

و از هرگونه  و  محیط طراح  شره استفاده گردنرتن

ساصت و ساز  ه بر مبنای سلیقه  اری  و تجرب  

 است، پرهی  گردد؛

با توجه به مسئله تأمین امنیت و فراگیر بودن آن در  .7

ها متناسی با   شور الزم است طراح  در  و پنجره

 ی  اقلیم  باشنر؛الگوهای آسا
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های روستای  در  گ ین  بافت جریر سکونتگاه مکان .9

فاای ، تکتونیک  -س ه  البریفاای روستا از نظر تو

 و...

از مصالح نوین ساصت و ساز با هماهنگ   استفاده .8

 استفادهگروه نظارت از نظر تر یی و نو  مصالح مورد 

 قرار بگیرنر.
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