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 مقدمه . 1-1

 . ایران در معرض خطرر ززززره اررار دارد سرزمین ۱۷%کشور اول حادثه خیز جهان است،  ۰۱کشور ما در ردیف 

  (۱%۰۸)صمدی راد،  . جمعیت شهری کشور روی گسل های ززززه ارار دارند %۶۷

کس نمی تواند ابعاد چنین حادثه ای را بره ورور  ززززه فاجعه ناگهانی غیرمترابه ای است که اتفاق می افتد و هیچ

هرد گااشرت کره این فاجعه اثرات مخرب و تکان دهنده ای برجرای خوا بدون شک . دایق و اطعی پیش بینی نماید

ززززه  . افرادی که در محل حادثه یا اوراف آن زندگی می کنند کامالً محسوس و مشهود است وحشت کامل آن برای

از آن کلری بروده و  انسانی و جانی مهمترین حادثه غیرمترابه در ایران است، زیرا که تخریب حاصرل خطراتنظر  از

  . دیدگان نقش خواهد بست ه چیز در اذهان آسیبپس از تخریب کلی است که احساس از دست دادن هم

کرمان مری باشرد کره هرالوه برر خسرارات  ند در استانزر ۸%۰۸بم و  ۱%۰۸نمونه های زنده آن، ززززه های سال 

در کشور ما ایرران هرر سرازه  . ه استبرای مردم این منطقه باای ماند مازی، اثرات روانی و اجتماهی آن تا سازیان سال

 . گوناگونی اتفاق می افتد که بر اثر آن جان هزاران انسان در معرض مخاورات جدی اررار مری گیررد دد وبالیای متع

بازمانردگان اسرت  درو اجتمراهی پیامدهای نامطلوب این حوادث و بالیا، شیوع نسبتاً باالی اختالالت روانی  یکی از

 (  ۱%۰۸نورباال، )درصد گزارش نموده اند  ۰۱- ۰۱که بررسی ها، حدود 

 

 بیان مسئله. 1-2

 منراوق در فیزیکری و کازبردی زیرسراختارهای بره خسارت باهث تنها نه ززززه، جمله از وبیعی، مخاورات واوع

 آسریب ارزیرابی بنابراین،  . دهد می ارار تاثیر تحت هم را مناوق آن اجتماهی ساختارهای بلکه شود، می زده ززززه

 هناصرر راسرتا ایرن در نشرده، محردود آنهرا وفیزیکری کازبدی هناصر به تنها مخاورات، این برابر در شهرها پایری

  . نمود بررسی و مطازعه باید هم را شهرها این اجتماهی

 در نرواحی سراکن مرردم مختلرف گروههای پایری آسیب است که این دهندة نشان دنیا در شده انجام مطازعات

 بنرابراین، . متفراوت اسرت دنیرا مختلرف نقاط در آنها ااتصادی و اجتماهی وضع و زندگی سطح به بسته خطرخیز،

 و هسرت هم سیاسی و و ااتصادی اجتماهی فرآیندهای نتیجه بلکه نبوده، خطرخیزی مناوق نتیجه تنها پایری آسیب

 پرایری، آسریب نظریرات و رویکردهرا توجه به با . شودی م ناشی فرآیندها این از که است نهایی وضع یک سانحه

شررای   بلکره نبروده پرایر آسیب خطرآفرین واوع هوامل مکان با مجاورت دزیل به تنها وبیعی، برابر سوانح در مردم

درآمرد  کرم و فقیرر افرراد  . شرود مری آنها آسیب پایری رفتن میزان پایین و باال باهث نیز آنان ااتصادی و اجتماهی

 . بود روبرو خواهندان دیگر با مقایسه در بیشتری پایری آسیب با ززززه جمله از وبیعی، حوادث بروزبا   همدتا

هرای های بهداشتی، هزینهها، خسارتگااری و بیکاریهای سرمایهخسارت به توزید و اشتغال، هزینه افت فرصت

بره وجرود  ها و انحرافات در پی بدآمدی ماننرد ززززرهنامستقیم اجتماهی شامل از کار افتادن کنترل اجتماهی و آسیب

  .  مدآخواهد 

آمرار منتشرر شرده از سروی  . فاجعه ززززه آذربایجان نیز بیشتر نواحی روستایی را تحرت تراثیر اررار داده اسرت
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کره سراکنان ایرن  آنجرا دهد که روستاها بیشترین آسیب را در حادثه متحمل شده انرد و ازنهادهای مختلف نشان می

امکان ترک محی  زندگی خویش را ندارند و برا  د و اکثرا مناوق بیشتر دارای زندگی معیشتی و وابسته به زمین هستن

ای توجه به پیش رو بودن فصل سرما در صورتی که راهکاری موثر برای حل مشکالت آنان نیابیم بی گمان با فاجعره

 .  انسانی روبرو خواهیم شد

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

مربوط به ترثثیرات روانری، اجتمراهی پدیرده  تحقیقاتدر کشورهائی که سابقه ززززه خیزی وسیعی داشته اند، هم 

شناختی و تثثیرات آن بر مناوق مسکونی که محققان برا توجره بره  ززززه صورت گرفته است و هم بررسی های زمین

های مناسبی برای وراحی مناوق مسکونی و همچنین آموزش هملکردهرای مناسرب در  ویژگی های هر منطقه روش

در ابعراد  اما در کشور ما با وجود سرابقه زررزه خیرزی وروالنی، بره جرز تحقیرق . ئه داده اندحوادث ارا هنگام واوع

در هنگرام  . نمری گیرردااتصادی و ابعاد اجتماهی آن هم پس از ززززه ها تحقیرق دیگرری در مسرائل انسرانی انجرام 

گیرد و بیشتر توجهات حرول یبروزحادثه ای چون ززززه در اکثر موااع در ایران برخورد احساسی با مسئله صورت م

 . شرودزده است و پس از مدتی مورد بی توجهی ارار گرفته و به فراموشی سپرده مریتامین نیازهای موات افراد ززززه

هدم شناخت کافی از مصرائب و مشرکالت دیدگان و نیازهای بلندمدت آسیب این مسئله بیشتر ناشی از هدم شناخت

روی شناخت دایق  و داشتن دورنمای نزدیک به وااعیت از آینده در پریش . یزی استرخاص منطقه در هنگام برنامه

پژوهش حاضرر سرعی دارد کره هرالوه برر مطازعره  . جانبه مسائل و مشکالت استززززه زدگان نیازمند بررسی همه

آینرده در منطقره ر  دیده، دورنمایی وااع بینانه از آنچه در بررسی وضعیت موجود و نیازهای کنونی در مناوق آسیب

    . خواهد داد ارائه دهد

 آن در اجتماعي پذیري آسیب ارزیابي اهمیت و بحران مدیریت چرخه: 1-1تصویر شماره
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 پایری بررسی آسیب برای نیاز مورد های داده پایگاه کمبود نقص و دزیل به داخلی مطازعات در اینکه به توجه با

 بوده فیزیکی بررسی ساختارهای به مربوط همدتا گرفته صورت های وارزیابی است شده توجه آن به کمتر اجتماهی

 اصرلی هدف . است گرفته ارار بحران و مدیران شهری ریزان برنامه جمله از مختلف، غفلت محققان مورد امر این و

هرای  سیسرتم بین فضایی وابستگی کشف به وسیله زمینه این در موجود خالهای نمودن پر برای پژوهش، کمک این

 شرهری ریرزان برنامره ، محققان استفاده مورد تا بتواند است محی  های آسیب دیده از ززززه در فیزیکی و اجتماهی

 بره ، وبیعری مخراورات برابرر در های انسانی سکونتگاه اجتماهی پایری آسیب ارزیابی . گیرد ارار بحران ومدیران

و  اسرت برخوردار بحران مدیریت چرخه در ای جایگاه ویژه از خطر، ارزیابی در اساسی شاخص های از یکی هنوان

 در برابرر آنها پایریب آسی ارزیابی خصوص در گیری ، تصمیم ساکنان ااتصادی و اجتماهی اوضاع از آگاهی بدون

زیسرت  ،اتصرادیااجتماهی، بنابراین تحقیق حاضر در با هردف بررسری وضرعیت . نیست پایر امکان مخاورات این

مده ناشی از ایرن فاجعره دارد و آبه وجود  در مناوق ززززه زده سعی در شناسایی مشکالت روانیمحیطی، فرهنگی و 

  .  پردازددر نهایت به ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل می
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 مقدمه  . 2-1

هرای واژه . و خارج از چارچوب رایج کنترل ،مواعیتی غریب, بی سازمان"بحران را چنین تعریف می کند 1 ریلی

معتقدند که بحرانها غازبا رویردادهایی  2سیگار و اوزمر .  . . . مسیله و ،تهدید ،بدبختی ،معادل بحران هبارتند از فاجعه

 3از نظرر اوزمرر و دیگرران . فقدان فراگیرر را برمری انگیزنرد ویرانگرند که احساس کمک اورژانسی, تهدید جدی, و

 .  انگیزند بحرانها رویدادهایی غیر اابل انتظارند که سطوح باالیی از بی اهتمادی و تهدید را بر می

در این شریوه پهنره ای کره بحرران در آن  . ی رایج روش تحقیق در مدیریت بحران مطازعه ی موردی است شیوه

؛ 3002شود وجنبه هرای مختلرف بحرران بررسری مری شرود )اوزمرر ,  ه هنوان یک مورد دیده میروی داده است ب

 . (5991, 4ویک

( تحلیل محتوایی روی مطازعات منتشر شده درمورد مدیریت بحران انجام دادند که برین 5992) 5پوچاند و دوئیل

آنها مقوالت همده ای که در مدیریت بحرران مطررح مری شروند را چنرین  . ر شده بودشمنت 5990تا  5992سازهای 

مسرایل  ،مسرایل سراختاری ،مسرایل اجتمراهی ،مسایل ذهنری و فرهنگری ،مسایل فنی ،نظریه سازی: کنندخالصه می

  .  ارتباوی و مسایل راهبردی

تی خاصری را یه ی مردیراین حوزه ها را می توان در دو دسته ی کلی سطح خرد و سطح کالن جای داد که رویر

 .  ولب می کنند

رفتار سازمانی  ،آمادگی برای ورود به بحران . ( سه مقوزه را در مدیریت بحران مطرح می کند5991) 6استورگس

  .  و ارتباوات در وول دوره ی بحران با افکار همومی و اهضای آن در دوره ی بحران

بلکه باید آن را به مثابه ی یک فراینرد در نظرر گرفرت کره  بحران را نباید یک رویداد و یک پروژه در نظر گرفت

ای به مردیریت بحرران معرروف اسرت  به رویکرد مرحله ،یندیآاین رویکرد فر . (3005, 7باید مدیریت شود )بویز

( این بدان معناست که مدیریت بحران را به بخش هایی مجزا بدل می کند که هر کدام نظرم خاصری 5999, 8)کومبز

این شیوه  . (5999شود )فینک,  در این معنا بحران به مثابه یک مواعیت سیال, بی ثبات و پویا دیده می . بدرا می ول

هرای مطرح است که در آن مراحل مختلرف نیازمنرد مرداخالت خراص و کرنش "چرخه ی حیات بحران"به هنوان 

محققرانی از جملره  . با این اوصاف مدیریت بحران مرحله بندی می شود و یک همرل مرواتی نیسرت . خاص است

ای برین متغیرهرای مند و پیچیرده بلکه نتیجه ی رواب  نظام ،دهدپوچان و دوویله معتقدند که بحران در خال ر  نمی

نبه های متعددی به خود می گیررد ) با این اوصاف بحران فق  اتفاق نمی افتد بلکه رشد می کند و ج . مختلف است

 . (5999کومز, 

                                                           
1- Relly 

2- Seegar&ulmer 

3- Ulmer 

4- Weik 

5- Puchand&douville 

6- sturges 

7- boys 

8-  coombs 
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 راهبردي پژوهش –مدل نظري : 1-2 تصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . سانحه و فاجعه ،(حادثه )خطر: بحران های اجتماهی در سه سطح اابل تشخیص هستند

 می دهد که کم و بریش و بره ورور  خطر حادثه ای است که در وبیعت یا وبیعت ساخت بشر ر : تعریف خطر

تثثیر یا فعازیتی همچون یک سرانحه وبیعری داشرته باشرد  غیرمستقیم در زندگی بشر تثثیر می گاارد و می تواند

  . (۸%۰۸)حبیب، 

 در اثر آن یک جامعه متحمرل خسرارت  حادثه ای است که در زمان و مکان معینی ر  می دهد و: تعریف سانحه

، به گونه ای که ساختار اجتماهی آن از هرم گسریخته و شود های شدیدی بر نیروهای انسانی و ابزار فیزیکی می

 .  (۸%۰۸کارکردهای آن متواف می شود )پویان،  ا بعضی ازیانجام همه 

 نهادهای اجتماهی را برای یک دوره زمرانی  فاجعه یک پدیده وبیعی است که کارکردها و ساخت: تعریف فاجعه

ی شود و جامعه به زندگی خرود ادامره مری دهنرد )شرادی نهادها نم به هم می ریزد، وزی باهث از بین رفتن این

  . (۱%۰۸ولب، 

ززززه و هدم آمادگی مرردم، در مردت  در برابر و روستایی به هنگام واوع ززززه به هلت ناپایداری فضاهای شهری

آسیب های فیزیکی، سبب ایجاد آسیب های جانی، مرازی  . شود زمان کوتاهی آسیب های فیزیکی گوناگونی دیده می

 

 عناصر ارتباطی:

 رسانه ها و اطالع رسانی

 
 

 

 راهبردی:

 راهکارها و پیشنهادات

 

 

 عناصر ساختاری:

 جغرافیای منطقه

 محیط زیست

 زیربناهای اقتصادی

 

 

 و ذهنی: فرهنگی -عناصر اجتماعی

 مسایل قومی

 موانع فرهنگی بر سر راه فرهنگی

 میزان توسعه فرهنگی
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  . می شود ، زیست محیطی، روانی و بهداشتیااتصادی ،های اجتماهی و هملکردی و در نتیجه آسیب

 : آسیب

زیسرت محیطری، روانری و  ،ااتصرادی آسریب اجتمراهی،) آسیب هملکرردی . ۸آسیب مازی  . ۱آسیب جانی  . ۰

 بهداشتی(

میزان آسیب مازی تابعی از آسیب  . دیده است تابعی از آسیب افراد و ارزش جانی افراد آسیب: میزان آسیب جانی

  . دیده است فضاهای شهری و ارزش مازی و فضاهای آسیب

 و ارزش هملکرردی آنران  و روسرتایی تابعی از میزان آسیب هناصر و فضراهای شرهری: میزان آسیب هملکردی

  (۸%۰۸می شود )بحرینی،  جر به آسیب اجتماهی و ااتصادیدر نهایت آسیب های ماکور من . است

 :  باشد از تعیین انواع آسیب ها، مشخص کردن شاخص های آسیب پایری ذیل می

کمتر است، مانند ایستگاه های اطرع و وصرل از  امکانات سیستم، هر چه این امکانات بیشتر باشد آسیب پایری . ۰

  . و شیر آتش نشانی و غیره

  . ارتباط است به وضع هادی به صورت غیرخطی با وسعت تخریب ها در بازگشت . ۱

 ؛امکان خدمات رسانی . ۸

 ؛ امکان تخلیه . ۰

 ؛ امکان به مخاوره انداختن . ۰

 ؛ اشتغال . ۶

  ؛بعد از فاجعه اابلیت انطباق اجتماهی روانی برای انطباق با تنش های روانی . %

 ؛معلوالن ان، سازمندان، بیماران وتوجه به ساکنان ویژه مانند کودک . %

پایری در برابر سروانح وبیعری دخازرت  با توجه به شاخص های فوق، هواملی که به وور مؤثر در افزایش آسیب

 :  دارند هبارتند از

  فقر . ۱

که برخی افراد به دزیل ضعف ااتصرادی  فقر سبب آسیب پایری بیشتر مردم در برابر خطرات سوانح می شود چرا

 (ی نیستند )نمونه بارز، مردم شهرستان بمیبروز حوادث اادر به نقل و انتقال و جابجا صورتدر 

  رشد جمعیت . ۲

چنانکره برر سرر منرابع  . جمعیت وجود دارد ان های ناشی از سوانح وبیعی و افزایشیرابطه اطعی بین افزایش ز

  . محدود مانند کار و زمین راابت ایجاد می شود

  سريعشهرسازی  . ۳

جمعیرت مهراجر  . روند شهرسازی اسرت رشد اابل مالحظه جمعیت و مهاجرت آنها به شهرها از هوامل مهم در
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کره خرود هامرل ایجراد روند، بین آنها بر سر منابع کمیاب )مسکن و زمین( راابت ایجاد مری شرود  که به شهرها می

 .  مشکالت بعدی است

  تنزل کیفیت محیطی . ۴

تشردید مری شروند، ماننرد اطرع تنزل آن و یا دچار تنزل می شود کیفیت محیطی  وبیعینح بسیاری از سوا در پی

محی  زیست وبیعی و محی  زیست : محی  زیست را در دو دسته می توان بررسی کرد . . . کردن درختان جنگلی و

از برین رفرتن محری  وبیعری و  . هرکدام از این دو محی  نیز آسیب های خاص خرود را دارنرد . ساخته دست بشر

شدن هوای کرره ها، آزودگی آب، هوا، خاک و مواد غاایی، گرمنابودی جنگلتخریب محی  زیست مشکالتی از ابیل 

 . داردرا به همراه ها معضل دیگر زمین و ده

ساکنان  از بین رفتن محی  زیست ساخته دست بشر مانند باغ ها و زمین های کشاورزی هالوه بر مشکالتی برای

این محی  وابسرته بره  . مشکالتی زیست محیطی برای منطقه ایجاد می کند . . . منطقه از ابیل از دست دادن شغل و 

اگر ساکنان مناوق آسیب دیده به مناوق دیگری مهاجرت کنند براغ  . کسانی است که در آن به کار و فعازیت مشغوزند

نه چندان دور به بیابان های خشک و بی آب و هلف تبدیل خواهنرد  ها و زمین ها بدون تصدی می مانند و در آینده

 .  شد

 

  زلزله اثرات بررسي. 2-2

 یرک هنوان به شهرها در . گاارد می خود پیرامون محی  بر را گوناگونی اثرات وبیعی، هامل یک هنوان به ززززه

 بنردی تقسریم ذیرل شررح به مستقیم، غیر اثرات و مستقیم اثرات اصلی صورت دو به توان می را اثرات سیستم این

 . نمود

 

 زلزله مستقیم اثرات. 2-2-1

 مری گونراگونی صدمات و تخریب باهث و می افتند اتفاق ززززه بروز اثر بر واسطه، بدون و مستقیما که تثثیراتی

 . گردند محسوب می ززززه مستقیم اثرات از ای مجموهه زیر کازبدی اثرات . نامندمی ززززه" مستقیم اثرات "را گردند
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 زلزله مستقیم غیر اثرات. 2-2-2

ایجاد  کازبدی اثرات از حاصل بعدی نتایج و مستقیم اثرات بروز اثر بر و مستقیم غیر صورت به بیشتر که تثثیراتی

 : از هبارتند که نامند می "ززززه مستقیم غیر اثرات "را گردد می

 ؛ززززه ااتصادی اثرات -

 ؛ززززه اجتماهی اثرات -

 ؛ززززه مدیریتی اثرات -

 ؛ززززه محیطی زیست اثرات -

 ؛ززززه کازبدی اثرات -

 

 زلزله اثرات كاهش ریزي براي برنامه. 2-3

 موارد اکثر در آن به مربوط اادامات که است ززززه بروز نامطلوب وهوارض اثرات کاهش برنامه ریزی این هدف

 دیگری سیستم هر حیات اجتماهی مانند سیستم . دارد پایینی بسیار هزینه ززززه، با مقابله روشهای سایر مقایسه با در

 امرا دهد، ادامه خود پویای حرکت به مطلوب، شده انجام های ریزی برنامه چهارچوب در تواند هادی می شرای  در

 مناسب ریزی برنامه با زاا . بود خواهد سیستم این حیات جریان در اختالل مفهوم به یک بحران هنوان به ززززه بروز

 بحرران شرای  از بتوان تا نمود اادام آتی بحران با سیستم تطبیق در توان می ززززه تثثیرات مخرب کاهش راستای در

 . نمود گار

 

 زلزله وقوع از ناشي خسارات كاهش ریزي برنامه مراحل. 2-4

 مری بندی وبقه ذیل های دسته به وارده خسارات نوع ساسابر ززززه واوع از ناشی خسارات کاهش ریزی برنامه

 .  شوند

 ؛کازبدی پایری آسیب کاهش -

 ؛اجتماهی پایری آسیب کاهش -

 ؛ااتصادی پایری آسیب کاهش -

 ؛محیطی زیست پایری آسیب کاهش  -

 ؛کازبدی پایری آسیب کاهش -

 کراهش بره می تروان فیزیکی، و کازبدی پایری آسیب کاهش صورت در باال، ززززه خطر بندی پهنه با مناوق در

 اجتمراهی، خسرارات کاهش جهت ریزی برنامه زاا ،یافت دست محیطی زیست و اجتماهی ااتصادی، پایریآسیب 

 نظر در وسازه ای کازبدی پایری آسیب کاهش ریزی برنامه از های هزیرمجموه هنوان به محیطی و زیست ااتصادی

 . شود می گرفته
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 زلزله و پیامدهاي روانشناختي آن . 2-5

چرون سریل، آتشفشران، ووفران، گردبراد،  های ویرانگرریچهره خشن خرود را برا پدیردهوبیعت در وول تاریخ 

این بالها بخشی از زنردگی ماسرت و همرواره مرا را  . های گسترده و زمین زرزه به انسان نشان داده استسوزیآتش

های جردی دچار آسریبفرستند و یا کند و هر از چند گاهی گروه بزرگی از همنوهان ما را به کام مرگ میتهدید می

سابقه دست یازد باز هم رسیدن به نقطه های بیاز سوی دیگر هر اندازه که هلم به پیشرفت . کنندجسمی و روانی می

 .  صفر خطر، ناممکن است

دهد که هر سال در کره زمرین بریش از صردهزار ووفران، ده هرزار نگاهی به آمار و اراام بالیای وبیعی نشان می

ها مورد تنردباد سوزی گسترده و دهورد رانش زمین، بیش از صد زمین زرزه ویرانگر، صدها مورد آتشسیل، هزاران م

( گویرای آن 5992های صلیب سر  و هرالل احمرر )ازمللی انجمنگزارش اتحادیه بین . (5211، 1دهد )هیزر  می

ت که منجر بره مررگ بریش از فاجعه وبیعی در سطح جهان ر  داده اس 1199، 5995تا  5991است که در فاصله 

 .  میلیارد نفر را تحت تثثیر ارار داده است 2هفت میلیون نفر از ساکنین کره زمین شده و زندگی 

این حوادث افزون بر پیامدهای زیانبار مازی و تلفات جرانی گسرترده، هواارب روانری و پیامردهای روانشرناختی 

ترس از رخداد و تکررار  . دهندگان این بالیای وبیعی را رنج میها بازماند گاارند که گاهی تا سالهمیقی برجای می

این ترس شراید بره دزیرل  . بار آینده، شایعترین نگرانی و ناراحتی بازماندگان حوادث غیرمترابه استحوادث مصیبت

یرزان وااعری دیده، احتمال واوع حوادثی مانند آنچه را که تجربه کرده انرد بسریار بریش از ماین باشد که افراد آسیب

امرروزه . کنندکه منتظر یک رویداد بد و ناگوار و درشرف واروع هسرتندبسیاری از آنان احساس می . کنندبرآورد می

انرد کره ایرن متخصصان روانشناسی، هلوم رفتاری، روانپزشکی و بهداشت روانی بریش از هرر زمران دیگرری دریافته

درگیر در آنها بر جای بگاارند و بر این باورند که با کمک به موارع  تواند تثثیرات دیرپا و همیقی بر افرادحوادث می

های فوق تحمل بشرری کره پرس از بالیرای توانند به آنها کمک نمایند تا به شکل موثر با استرسدیدگان میبه آسیب

یرن اسرت کره از هدف آنان ا . (5991شوند، خود را سازگار نمایند )ژوزف، ویلیامز و یول، وبیعی با آنها روبرو می

( پیشرگیری PTSD2پیامدهای منفی و دیرپای روانشناختی حوادث غیرمترابه مانند اختالل پرس از ضرربه اسرترس )

 . (5999نمایند و زمینه را برای بهبودی اثرات زیانبار حوادث غیرمترابه آماده نمایند)رحمان، 

 چرا حوادث غیرمترابه و بالیای وبیعی دارای اهمیت ویژه هستند؟

 :  پاسخ به این پرسش در تعریف بالیای وبیعی نهفته است

سوزی، سیل یا انفجار تعریف کررده اندکره غیر مترابه را به هنوان یک فاجعه بدون توجه به هلت آن، آتش هحادث

ازمللری ن اندازه که افزون بر منابع محلی نیاز به کمک سازمان های ملی و بینآهای شدیدی گردیده تا سبب خسارت

 .  (5999ای بهبود و کاهش آثار زیانبار آن باشد )مرکز ملی اختالل پس از ضربه استرس، بر

 :  های زیر هستندحوادث غیرمترابه دارای ویژگی

                                                           
1- Hays   

2 -Post Traumatic Stress Disorder 



  

 

 

16 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

بینی بودنرد، امکران اجتنراب از آنهرا بینی هستند، روشن است که اگر حوادث غیرمترابه اابل پیشغیر اابل پیشی .5

بررای  . بینی نمودای پیشیتوان بروز یک حادثه غیر مترابه را تا اندازهوااع میازبته در بسیاری از م . وجود داشت

اما ایرن امرر تنهرا یرک احتمرال  . بینی کرد که پس از چند ساهت باران تند، سیل خواهد آمدتوان پیشنمونه می

 . (5999توان از زمان وااعی بروز آن آگاه شد )مایک، است و کمتر می

بسریاری از امردادگران و کارکنران حروادث  . یرمترابه با رویردادهای وااعری تفراوت دارنردحوادث غ: ناآشنایی .3

غیرمترابه با وظایف خود در حوادث غیرمترابه کامالً آشنا نیستند و نمی تروان از آنهرا انتظرار داشرت کره در آن 

 . زا و ناآشنا بتوانند کار خود را به بهترین شکل انجام دهندشرای  استرس

برنرد، بره ویرژه اگرر بسیاری از بازماندگان حوادث غیرمترابه از مشکالت روانشناختی همیقی رنرج می چرا من؟ .2

 . ای باشند یا چند تن از هزیزان و بستگان خود را از دست داده باشرندهای وحشتناک و تکان دهندهشاهد صحنه

کند که چرا مرن؟ بازمانردگان مطرح میبینی بودن حوادث این پرسش را برای افراد ناگهانی بودن و غیراابل پیش

های روانشرناختی آنها ممکن است از آسیب . دهنداین حوادث اغلب توانایی تفکر و همل منطقی را از دست می

ها و گاهی تمام همر با آنان همراه باشد )مایک، ها، سالهای بدنی رنج ببرند که ممکن است هفتهبیشتر از آسیب

5999) . 

های مهم حوادث غیرمترابه و بالیای وبیعی درگیرشردن یکی از ویژگی: های خدمات مختلفندرگیرشدن سازما .1

نیروهرای انتظرامی،  . دیدگان اسرتسازمان های خدماتی متعدد در امر امدادرسانی و رسریدگی بره امرور آسریب

آهرن و شربکه هنشانی، آمبوالنس، خدمات بیمارستانی و گاهی نیروهای ارتش و امکانرات همرومی ماننرد راآتش

 . (5999ها هستند )مایکف حمل و نقل بین شهری و مانند آن از جمله این سازمان

های زندگی دهد نگاه افراد درگیر در آن نسبت به بسیاری از اشیا و پدیدههنگامی که یک حادثه غیرمترابه ر  می

 . نظم برخوردار بروده و برر آن کنتررل دارنرد اند که زندگی انان ازکردهپیش از فاجعه آنان احساس می . کندتغییر می

یابند که یک حادثه ناگهانی سبب وارد شدن تلفات جانی و خسرارت چند زحظه یا چند روز پس از بحران آنان درمی

های مازی شدیدی بر آنان گردیده، زندگی هادی آنان را دستخوش پریشرانی نمروده و تروان کنتررل شررای  زنردگی 

شروند در این شرای  بسیاری از افرراد دچرار تررس، نگرانری، خشرم و افسرردگی می . ته استخویش را از آنان گرف

آنان ممکن است انتظار داشرته باشرند کره برزودی برر مشرکالت غلبره نمروده و  . (5993)سازمان جهانی بهداشت، 

ضرعف و درمانردگی  بینی تحقق نیابد، ممکن است نگرانی آنهرا افرزایش یابرد، احسراساگر این پیش . بهبودی یابند

 . کنند نسبت به آینده خود و بستگان خویش احساس بدبینی و ناامنی نمایند )همان(می

اند که که در هنگام بالیای وبیعی و غیرهادی، نخسرتین واکرنش بازمانردگان نروهی کرختری، ها نشان دادهبررسی

قراری اشکال در تمرکز گردیده و انجرام اما چندی پس از زمان حادثه، ممکن است دچار بی . زدگی استبهت و مات

های زیرادی را همره روزه برا فکرر آنان ممکن است ساهت . فعازیت های شغلی زندگی هادی برای آنان دشوار شود

خروابی، احسراس خسرتگی و اشرتهایی، بیکردن به حادثه اخیر بگارانندو تا چندین مراه پرس از یرک فاجعره، از بی

 . همان(های شبانه رنج برند )کابوس
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 دیدگان حوادث غیرمترقبهمشکالت شایع بازماندگان و آسیب.  2-6

گی دچرار اسرترس و فشرار روانری نردهای سرخت و یرا تهدیدکننرده زها در شرای  بحران و مواعیتهمه انسان

میرزان تراثیر بسریاری از  . دهردها را بیشتر از سایرین تحت تاثیر اررار میو این فشار روانی برخی از انسان شوندمی

این امر در بهبود بهداشرت روانری و  . ها پیشگیری کردتوان کاهش داد و یا از تاثیر آن بر انسانفشارهای روانی را می

 . (5993؛ سازمان جهانی بهداشت، 3001جسمی افراد نقش بسزایی دارد )صلیب سر  آمریکا، 

شوند از ایرن گیرند مبتال به مشکالت روانی نمید ارار میهای شدیخوشبختانه همه کسانی که در معرض استرس

ریزی نیازهای درازمردت آنران رو شناسایی و کسانی که آمادگی بروز اختالالت روانی را دارند، نقش مهمی در برنامه

رر با وجود این افزون بر آنچه که بیان گردید، زنرده شردن پری در پری و مکر . (5992دارد )ویلیامز، ژوزف و یول، 

 .  های حادثه در فکر و ذهن بازماندگان این حوادث یکی از مشکالت این افراد استصحنه

های دردنراک دهرد یرادآوری صرحنهاز جمله مشکالتی که بسیاری از بازماندگان حروادث غیرمترابره را رنرج می

 .  کندرمق میهای شبانه است که آنها را به شدت ناتوان و بیگاشته و کابوس

هرای وااعری فراوانری هسرتند و آنران هرا و ترسگر بسیاری از بازماندگان این حروادث دارای نگرانیاز سوی دی

اند از جمله تغایه مناسب در شرای  آشرفته، محرل سرکونت ناگزیرند با مشکالت فراوانی که ابال با آنها روبرو نبوده

 .  (5991ز و یول، خود را سازگار نمایند )ژورف، ویلیام . . . امن، حفظ مواعیت شغلی و 

 

 ها در رویارویي با بالیاي طبیعيمراحل بروز واكنش. 2-7

بسیاری از افراد هنگام بروز حوادث و بالیای وبیعی، تجربه مرگ ناگهانی هزیرزان و بسرتگان، زیران هرای مرازی 

وری چنرد  هرانشکوااین  . دهندهای کم و بیش مشابهی انجام میشدید و از دست دادن خانه و کاشانه خود، واکنش

 :  کندمرحله به شرح زیر بروز می

های مرازی و جرانی، بازمانردگان از پرایرش بار و برروز خسرارتبالفاصله پس از بروز یک حادثه فاجعه: انکار .5

درهرین حرال دچرار  . کننردکنند و هرگونه زیان، خسارت و از دست دادن را انکرار میها خودداری میوااعیت

هرای پیشرگیرانه مختلرف را از این رو ممکن است شررکت در فعازیت . شوندحسی و کرختی میزدگی، بیبهت

گریه نکردن و حرف نزدن دربراره مررگ هزیرزان  . اند که مشکلی پیش آمده استنپایرند، زیرا هنوز باور نکرده

 . رودنوهی انکار به شمار می

در این مرحله افراد پرخاشرگر، انتقرادگر  . گردنداز حادثه، افراد وارد مرحله دوم می معموال چند روز پس: خشم .3

ممکن است خشم خود را به صورت غیر وبیعی ابراز نماینرد و ممکرن اسرت بره صرورت  . شوندو پرتواع می

این پرسش در این مرحله ممکن است خود را با  . ریزی نمایندکالمی فحاشی و نفرین کردن خشم خود را برون

 . (5211ها تنها برای آنها ر  داده است )بوازهری، اضغرنژاد و موتابی، روبرو ببینند که چرا این مصیبت
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پایرند، اما هنوز کامال امید به برگشت به های موجود را میدر این مرحله افراد تا حدودی وااعیت: شدن متوسل .2

از این رو ممکن است به نار و نیاز روی آورده، بهبود حال بستگانی را کره  . اندشرای  گاشته را از دست نداده

ها را کمتر از آنچه کره بررآورد اند را آرزو نمایند  یا میزان خسارتاند و یا ناپدید شدهدچار صدمات جدی شده

 . شده بیابند

نراگزیر از پرایرش  در ایرن مرحلره فررد خرود را . شرودپس از چنردی مرحلره افسرردگی آغراز می: افسردگی .1

گیر شرده یرا ممکرن اسرت گوشره . شروداز این رو دچار افسردگی و اندوه شدید می . بیندهای تلخ میوااعیت

ممکن است پیوسته گریه کند و از نظر خواب، اشتها و تغایه دچار اشرکال گرردد و سرایر  . اراری نشان دهدبی

 . های افسردگی را نشان دهدنشانه

ها و هرا، خسرارتدر ایرن مرحلره فررد احساسرات خرود را در مرورد زیان: اولیه حالت هب برگشت و پذيرش .1

آید و خواب، اشتها پایرد و با آن کنار میکند، وبیعت حادثه را میها شرکت میکند، در فعازیتها بیان میجدایی

 . گرددو ادرت تمرکز وی به حازت اوزیه باز می

بررد ت دیده باید توجه داشت که وی در کدامیک از مراحل یاد شده به سر میدر هنگام روبرو شدن با افراد مصیب

کوشش باید آن باشد که مراحل پنجگانه یاد شده هر چه زودتر سپری شرده  . و رفتار خود را مناسب با آن تنظیم کرد

 . و فرد به مرحله پنجم برسد )همان(

 

 يدیدگان بالیاي طبیعبندي نیازهاي آسیبطبقه. 2-8

 های همگانیمراقبت: الف

شود که در هنگام بروز بالیرای وبیعری در میران اربانیران و این گروه از نیازها شامل کلیه امکانات و خدماتی می

هایی به یک شود و با کمکهایی از جامعه یا جمعی از افراد توزیع میدیدگان، نیروهای امدادگر به هنوان گروهآسیب

 : ها هبارتند ازاین کمک . ، تفاوت داردشودفرد یا یک خانواده می

 ؛غاا و مواد غاایی، امکانات تهیه و آماده سازی غاا برای یک گروه .5

پوشاک، امکانات دارویی، پزشکی، ابزار و امکانات توزیع زوازم در سطح گسترده کره در فعازیرت هرای گروهری  .3

 ؛ی و مانند آنکاربرد دارد از جمله کیت های تنظیف پتو، فانوس، اجاق های داروی

 ؛شدنی برای توزیع در سطح گستردهغاا، آب، یخ، سوخت موتور و سایر ااالم مصرف .2

 ؛های آنها به نقاط امندیده و وسایل و داراییوسایل هشداردهنده، زوازم نجات و انتقال اضطراری افراد آسیب .1

ی که به صورت انبوه برای یرک برای نگهداری امن و درست آنها هنگام یارسال و ذخیره ساختن کاالهای خانگ .1

 ؛جمع اابل استفاده است و نه برای افراد یا یک خانواده
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کوبی، گروهی، امدادهای اضطراری اابل مصرف در هنگام ارائه خدمات بهداشتی بالیرای امکانازت بهداشتی، مایه .9

 ؛بوط به صلیب سر های اوزیه، مراکز خدمات و یا دیگر مراکز مرهای کمکها، ایستگاهوبیعی در پناهگاه

 ؛بندی و حمل و نقل ااالم مورد استفاده در فعازیت های مراابتی گروهیهای ارسال، بستههزینه .1

 

 لوازم و نیازهای زندگی فردی: ب

شرود و در محری  خانره شامل زوازم و امکاناتی که برای مصارف شخصی در شرای  اضطراری بره افرراد داده می

 .  کاربرد دارند

 ؛های غاایی از جمله غاای نوزادفراوردهغاا و کلیه  .5

 ؛زباس و پوشاک شامل کفش، بارانی، اورکت و مانند آن .3

 ؛زوازم بهداشتی فردی و کلیه زوازمی که برای رهایت بهداشت از جمله پوشک یا کهنه بچه الزم است .2

 ؛کنندهزوازم مصرفی خانگی، مانند محصوالت کاغای، مواد ظرفشویی، رختشویی و مواد پاک .1

 ؛های خرید زوازم یدکیزوازم و ضروریات حمل و نقل، مانند سوخت موتور، روغن موتور، زوازم تعمیر، هزینه .1

 ؛سازی و نگهداری زوازم خانه به جاهای دیگرامکانات حمل و ذخیره .9

 

 لوازم مورد نیاز برای مسکن: پ

ورد نیراز اسرت، از ای مواتی یا دائمری مرهها، برای تعمیر، بازسازی و جایگزینی، پناهگاهزوازمی که برای خانواده

های اابل استفاده در مرزارع یرا مکرانی کره بتوانرد بره های مسکونی، ساختمانهای متحرک، اایقسکونتگاه ابیل خانه

 . هنوان محل کار و کسب به کار برده شود

های آنهرا، هزینره های مسکونی و یرا اجرارههای پرداخت شارژ و تسهیالت ساختمانتهیه مسکن از جمله هزینه .5

 ؛آب، برق، تلفن، گاز و مانند آن

هرای ضرروری دیگرر بررای کشی، باغبرانی و یرا فعازیتامکانات و زوازم حمل زبازه و نخازه از محل زندگی، زه .3

 ؛های اساسیها برای زندگی و تعمیر یا بازسازی سازهسازی ساختمانآماده

 ؛های خدماتیهای اانونی و یا هزینهها و هزینهجوزها، تاییدیهها، کسب مریزی از جمله آماده کردن ورحبرنامه .2

 ؛های موات و دائمیتعمیر، شامل تعمیرات اضطراری برای اابل سکونت کردن مواتی سکونتگاه .1

ها و جایگزین تامین مواد و مصازح سراختمانی از افرراد خیرر یرا ها، ساخت سازهسازی ورحساخت شامل آماده .1

 ؛لفهای مختکمک سازمان

   ؛های اانونیهای بیمه، رهن و سایر هزینهخرید زوازم ساختمانی، هزینه .9

 ؛ها و غیرهها، جادهرسانی و فاضالب خصوصی، آسیبساخت و تعمیر دیوارهای منازل پرچین، سیستم آب .1
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 لوازم و ملزومات و اثاثیه زندگی: ت

 :  هستندشامل کلیه زوازم و اثاثیه منزل که برای زندگی خانواده ضروری 

 ؛ها، میز، صندزی و مانند آنخوابتعمیر اثاثیه یا جایگزین کردن تخت .5

 ؛کن و سایر زوازم خانگیپزی، یخچال، فریزر، ظرفشویی، خشکتعمیر یا جایگزین کردن اجاق خوراک .3

یرا ای تعمیر و جایگزین کردن زوازم زندگی مورد نیاز مانند پرده، حوزه، ملحفه، فرش، ظروف غرااخوری شیشره .2

 ؛چینی

 ؛(5991زوازم پخت و پز، زوازم نگهداری و تغایه دام )صندوق ملی بهبود بالیای وبیعی،  .1

 

 لوازم بهداشتی: ث

دیده از بالیای وبیعری بررای مصررف فرردی و یرا خرانواده در زوازم و امکاناتی که به منظور کمک به افراد آسیب

 :  گیرد ماننددیده در اختیار افراد ارار میمنطقه آسیب

 ؛های درمانی، ویزیت پزشک، دندانپزشک و پرستارهزینه .5

 ؛ها و یا کرایه آمبوالنسهای مربوط به صورت حساب بیمارستانهزینه .3

 ؛های تشخیصیو هکسبرداری های آزمایشگاههزینه .2

 ؛های مصنوهیهای وبی، سمعک و اندامهای مربوط به هینکهزینه .1

 ؛داروهای مخصوص، ااالم غاایی رژیمی .1

 ؛یل حمل و نقل و زوازم زندگی اابل حمل، تاشو و اابل تنظیموسا .9

 های کفن و دفن؛هزینه .1

 

 اینیازهای شغلی و حرفه: ج

ای، یونیفورم، زباس و پوشاک مخصوص و سرایر اارالم مرورد نیراز بررای خردمات ابزار شخصی شغلی و حرفه .5

 ؛شغلی 

 ؛ابزار و زوازم ایمنی شخصی برای انجام کار .3

 ؛زوازم کشاورزی و دامداری مانند بار، کود و خوراک دامامکانات و  .2

 ؛شود )همان(تعمیر و اجاره خرید زوازم حمل و نقلکه به منظور امرار معاش بکار برده می .1
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 امکانات اجرايی: د

 شامل کلیه امکانات امور اجرایی مانند

 ؛های مربوط به ارائه خدمات مربوط به حوادث غیرمترابهارزیابی هزینه .5

 ؛دیدههای مسافرت و زندگی کارکنان مثمور به مناوق آسیبحقوق، هزینه .3

 ؛خرید، تعمیر و یا اجاره زوازم مورد استفاده در زمینه ارائه خدمات .2

 ؛زوازم دفتری .1

 ؛تلفن و سایر ابزار ارتباوی .1

 ؛برداری، کپی و کامپیوترزوازم و امکانات چاپ، نسخه .9

 ؛های پستی یا حمل و نقلهزینه .1

 

 های خدمات مستقیمنههزي: هـ

 های مربوط به ارائه خدماتشامل هزینه

هرای های مربروط بره مراابتدیده هزینرههای مسافرت، زندگی کارکنران مرثمور بره منراوق آسریبحقوق هزینه .5

همگانی، امور بهزیستی و رفاه اجتماهی، خدمات بهداشتی مربوط به بالیای وبیعی، خردمات خرانواده، ارزیرابی 

 ؛هار و بازسازی ساختمانخسارت، تعمی

 ؛خرید، اجاره و تعمیر ابزار و زوازم مربوط به خدمات مستقیم مانند سرپناه و مراکز غااخوری .3

 ؛(5991های مربوط به تلفن و سایر وسایل ارتباوی )صندوق ملی بهبود بالیای وبیعی، هزینه .2

 

 در حوادث غیرمترقبه چه كساني از اولویت برخوردارند. 2-9

هرای دار، خانوادههای مشکلهای تک وازد، خانوادهاند، خانوادههایی که ابال دچار حوادث غیرمترابه شدهخانواده .5

 ؛دارای هضوسازخورده معلول، ازکار افتاده

های اجتماهی کمترری برخوردارنرد )سرازمان اند و از حمایتدیده گردیدهکسانی که به تازگی وارد محی  فاجعه .3

 ؛(5993 جهانی بهداشت،

 ؛های پر جمعیتهای دارای چند کودک خردسال، خانوادهخانواده .2

 ؛کنندهای دیگران نیز مراابت میهایی که هالوه بر فرزندان خود از بچهخانواده .1

 ؛اندای شدهافراد جوان و کسانی که به تازگی وارد شهر یا محله .1

 ؛ااتصادی کمتری برخوردارند –های اجتماهی دفاع وکسانی که از حمایتپناه و بیافراد بی .9

 ؛کسانی که مسئوزیت هاوفی دیگران را به ههده دارند )برای نمونه نگهداری از کودکان( .1

 ؛اندهای مازی شدید شدهوار هستند و متحمل زیانگاند، هنوز سوکسانی که به تازگی هزیزانی را از دست داده .9
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 ؛رویی با فشارهای روانی شدید را ندارندکنند و یا توان رویامتر از خود مراابت میککسانی که  .9

کنند در برابر فشرارهای دیدگان فعازیت دارند، به ویژه کسانی که گمان میکسانی که در امر امدادرسانی به آسیب .50

 ؛پایر نیستندروانی شدید آسیب

 ؛اندکسانی که خطرات تهدیدکننده زندگی و خشونت شدید را تجربه کرده .55

 ؛های روانی هستندآنها دچار اختالل کودکانی که پدر یا مادر .53

 ؛اند )همان منبع(نها به تازگی یک یا چند فرزند خود را از دست دادهآکودکانی که وازدین  .52

 

 توصیف وضع موجود روستاهاي زلزله زده.  2-11

ترا  20روستا بین  219(، IRCSوبق گزارش منتشر شده از سوی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران )

زده ترین منراوق ززززرهروستاهای بخش مرکزی ورزاان، هرریس و اهرر جرزو اصرلی . درصد تخریب شده اند 500

متاسفانه بررآورد دایقری از جمعیرت تحرت  . گارانندشوند که از وریق کشاورزی و دامداری روزی میمحسوب می

ر ایرن ززززره، برا ایرن حرال برا انجرام هلیرغم فقدان آماری در تخمین جمعیرت آواره د . تاثیر این ززززه وجود ندارد

ایرن  5291برر اسراس سرشرماری سرال  . توان به جمعیت تحت تاثیر روستایی نزدیرک شردیکسری محاسبات می

برای بدست آوردن جمعیرت  . باشدنفر جمعیت می 529019روستا و  151محدوده )هریس، ورزاان و اهر( دارای 

در ایرن  . ( می رسریم5291نفر )در سال  91131اده به هدد تقریبی روستا با تشکیل یک نسبت س 219تقریبی این 

 91131درصد است زحاظ نشده است، بنابراین هدد  99. 0که  5290-5291محاسبه رشد متوس  ساالنه جمعیت 

  .  نفر کامال خوشبینانه است
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 نقشه پراكندگي گسلها در ایران: 2-2تصویر شماره 

 
 

 هریس و محدوده تحت تاثیر زلزله آذربایجان در شهرهاي اهر، ورزقانقشه ن: 3-2تصویر شماره 

 

اران ماخذ: همک  



  

 

 

24 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 1331بندي جمعیتي آنها در سال هاي داراي سکنه محدوده زلزله و طبقهتعداد آبادي: 1-2جدول شماره 

 نفر 055بیش از  نفر 055-999 نفر 955-999 نفر 05-99 نفر 05كمتر از  جمع 

اهرشهرستان 
  2 59 3 51 072 تعداد روستاها

 152 02970 جمعیت روستاها
455 1392 13 2293 

 شهرستان

 هریس

 12 90 تعداد روستاها
9 24 2 24 

 34 47609 جمعیت روستاها
3 3491 3 2454 

 شهرستان

 ورزقان

 1 21 34 45 25 990 تعداد روستاها

 59 143 415 1439 2 99999 جمعیت روستاها

كل مناطق 

 زلزله زده

 96 138 138 69 38 090 تعداد روستاها

 93193 01338 13163 9681 2189 942592 جمعیت روستاها

 9499سال 

 66. 5با متوسط رشد جمعیت 

 درصد در استان آذربایجانشرقي
1435 

 

    

 9420سال ، آذربایجان شرقياستان هاي شناسنامه آبادي: ماخذ

 
 1331اطالعات كلي روستاهاي محدوده بر اساس سرشماري : 2-2جدول شماره

 اطالعات كالبدي اطالعات اجتماعي اطالعات جمعیتي

24 تعدادواحدمسکوني63درصد باسوادي مردان 3312تعداد خانوار

2961وكمتر 5-زیربناواحدمسکوني با مساحت 569 درصد باسوادي زنان 134 تعداد جمعیت

36تا51-واحدمسکوني با مساحت زیربنا 1961 درصد محصلین به نسبت جمعیت 44 تعداد مردان

11564تا1-واحدمسکوني با مساحت زیربنا 3462 درصد جمعیت جوان 944 تعداد زنان

151161تا11-زیربناواحدمسکوني با مساحت  6 نرخ اشتغال مردان 962 نسبت جنسي

246تا151-واحدمسکوني با مساحت زیربنا 316 نرخ اشتغال زنان 46 بعد خانوار

3261تا21-واحدمسکوني با مساحت زیربنا 9261 محل كاریاتحصیل در روستا 26 ساله -14درصد جمعیت 

56تا31-واحدمسکوني با مساحت زیربنا 6 محلکاریاتحصیل شهر باروستاي دیگر 369 ساله 4-15درصد جمعیت 

ساله و  5درصد جمعیت 

 بیشتر
63   

و  51-واحدمسکوني با مساحت زیربنا

بیشتر
62

 9420، سال آذربایجان شرقياستان هاي شناسنامه آبادي: ماخذ

 

خانمرانی مسرازه ای اساسری دهد مسازه بی درصد تخریب و کمتر نشان می 20مشاهدات میدانی از روستاهای با 

درصد تخریب و وضعیت خانه ای کره  20درصد تخریب، وضعیت یک خانه با  20وضعیت یک روستای با  . است

درصدی  500درصدی حادث شده)!(، در صورت اضیه، هیچ فرای با وضعیت تخریب  20بر یک دیوار آن شکافی 

هر دو غیراابل سکونت هستند و اگر به روستاهای کمتر تخریب شده سری بزنیم و نظری بیندازیم و صحبتی  . ندارد

 . زدگان داشته باشیم آشکارا متوجه می شویم هیچ خانواری شب را در چهاردیواری خودش به سرر نمری برردبا ززززه

نفرر  1گر بعرد خرانوار را کرامال اغرراق آمیرز ا . نفر بی خانمان روستایی در محدوده وجود دارد 91131به هبارتی 

تروان گفرت نفر برآورد شده است( در نظرر بگیرریم می 1. 2 5290)متوس  بعد خانوار در مناوق روستایی در سال 

خانواده یا می دانند خانه ندارند، یا می دانند خانه دارنرد  11102یعنی  ،خانوار روستایی، بی خانمان هستند 11102
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یرک  . به این رام بی خانمانی بایستی بری خانمرانی دامهرا را نیرز اضرافه کنریم . ند در آن ساکن شوندوزی نمی توان

( بررای نگهرداری محصروالت کشراورزی، . . . روستایی هالوه بر سرپناهی برای خود دارای چند بام )انبار، وویله و 

 .  هلوفه، دام و ویور نیز می باشد

معیشرت  . سازد، صفت روسرتایی برودن آن اسرتها متمایز میا از سایر ززززهویژگی بارزی که ززززه آذربایجان ر

اصلی روستاییان این محدوده کشاورزی و دامداری است که فرشباای و اازیبافی و پرورش مراهی و ویرور نیرز در آن 

 . دیده می شود
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 1331امکانات و خدمات در روستاها در سال : 3-2 جدول شماره
 درصد روستاها تعداد روستاها نوع امکانات

آموزشي، 

فرهنگي و 

ورزشي

4356دبستان

356مدرسه ي راهنمایي پسرانه

2446مدرسه ي راهنمایي دخترانه

1212365مدرسه ي راهنمایي مختلط

25469دبیرستان پسرانه

916دبیرستان دخترانه

164كتابخانه ي عمومي

12263مکان ورزشي

مذهبي

4356مسجد

156امامزاده

1363سایر اماكن مذهبي مسلمانان

264اماكن مذهبي سایر ادیان

سیاسي و اداري

3426شوراي اسالمي روستا

516مركز خدمات جهاد كشاورزي

52161شركت تعاوني روستایي

برق، گاز و آب

419165برق

2564كشي گاز لوله

3546آب لوله كشي

11964سیستم تصفیه ي آب

بهداشتي و 

درماني

164حمام عمومي

13265مركز بهداشتي درماني

16داروخانه

14316خانه ي بهداشت

264مركز تسهیالت زایماني

136پزشك

6دندانپزشك

36دندانسازدندانپزشك تجربي یا 

36بهیار یا ماماي روستایي

4961بهداشتیار

1252463بهورز

516دامپزشك

46تکنسین دامپزشکي

مخابرات و 

ارتباطات

21461صندوق پست

16دفتر پست

11196دفتر مخابرات

916دسترسي عمومي به اینترنت

123563نقلیه ي عموميدسترسي به وسیله ي 

46دسترسي به روزنامه و مجله

بازرگاني و 

خدمات

364فروشگاه تعاوني

259563بقالي

9116نانوایي

21461گوشت فروشي

396قهوه خانه

162بانك

1365تعمیرگاه ماشین آالت كشاورزي
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 3053آگوسرت  55شرای را در  ریشتر شمازغربی ایران در آذربایجان 9و  3. 9دو زمین زرزه همزمان به ادرت 

مرکز ززززه شناسی دانشگاه تهران مرکز ززززه اول در روستای اورنگ در شهر اهرر و  . زرزاند (5295مرداد سال  35)

زمرین زررزه در  اوزرین . مرکز دومین زمین زرزه در مکانی میان روستای هلی آباد و زنگ آباد در ورزاان اتفراق افتراد

و چهرار دایقره در  1کیلومتری تبریز و دومرین زمرین زررزه در سراهت  90دایقه بعد از ظهر در  12ساهت چهار و 

شهرهای اهر، ورزاان، و هریس و حومه مناوق روستایی مرکز اصلی زمین زررزه را تشرکیل  . نزدیکی ورزاان ر  داد

 . ست که این زمین زرزه در منراوق روسرتایی اتفراق افتراده اسرتها و مجروحان در این ااهمیت کشته شده .می دهند

 روستا  399

 ریشتر 1. 3و  2. 1میان  5939: تعداد پس زرزه در دو هفته اول

 پنج شهر ورزاان، هریس، اهر، تبریز و کلیبر(: تعداد شهرهای تحت تاثیر

 روستا 299: تعداد روستاهای تحت تاثیر

 :  درصد تخریب

 219  درصد تخریب 500تا  20روستا بین 

 19  درصد تخریب 500روستا 

 55909: درصد 90تعداد خانه های تخریب شده باالی 

 نفر 209: تعداد تلفات

 استان  51: تعداد استانهای حمایت کننده
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 جمعیت تحت تاثیر زلزله: 0-2جدول شماره 

 درصد از كل تاثیر جمعیت تحت تاثیر زلزله هرستانش

 % 94 خانوار( 9055) 90555 ورزقان

 % 42 خانوار( 99055نفر ) 67555 اهر

 %97 خانوار( 9455نفر ) 95555 هریس

 %0 خانوار( 9055نفر ) 2954 تبریز

 %955 خانوار( 49055نفر ) 907954 جمعیت تحت تاثیر در زلزله

 

خرازی از سرکنه روسرتا  99روستای آن دارای سرکنه و  319روستا داشته که  211شهرستان اهر  5291در سال 

 . بوده اند

 
 1331روستاهاي داراي سکنه شهرستان اهردر سال : 1-2 جدول شماره

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

1مركزئآذغان/سراجلو /سوروجر935919415 

2مركزئآذغانشیخ احمد152225

3مركزئآذغانتازه كندمسقران53191314

4مركزئآذغاننهار5291912

5مركزئآذغانابریق433411

مركزئآذغانابللو452199

مركزئآذغانزنگ ملك19

مركزئآذغانعلیرضاچاي412913133

9مركزئآذغانكسانق121532224

1مركزئآذغانگلوجه ابللو234334

11مركزئآذغاناذغان29113253559

12مركزئآذغانرواسجان234541

13مركزئآذغاناورنگ1142222

14مركزئآذغانبرمس4921513112

15مركزئآذغاندغلیان پائین23114531

1مركزئآذغاندغلیان باال42211114

1مركزئآذغانهالن1251232

1مركزئآذغاناقاكندي2212135

19مركزئآذغاندوپیق334121

2مركزئآذغانرشتابادجدید42251

21مركزئآذغانرشتابادقدیم1215225253

22مركزئآذغانكنگل اباد119529299

23مركزئاوچ هاچابینق21412

24مركزئاوچ هاچاچاپان5323151

25مركزئاوچ هاچاسامبران542214124

2مركزئاوچ هاچاشیرین درق34155

2مركزئاوچ هاچاقلعه ملك1249222

2مركزئاوچ هاچاقورشاقلو1149212

29مركزئاوچ هاچاكوساالر215254

3مركزئاوچ هاچاونه اباد315211
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

31مركزئاوچ هاچاپسته بیگ لو429919

32مركزئاوچ هاچاچوبانالر14444

33مركزئاوچ هاچازگلیك سفلي1554243

34مركزئاوچ هاچازگلیك علیا15243

35مركزئاوچ هاچاقلندر15531334

3مركزئاوچ هاچاگاودل21211

3مركزئاوچ هاچایاغ بستلو1543

3مركزئاوچ هاچاجوان شیخ152323

39مركزئاوچ هاچاصومعه19251

4مركزئاوچ هاچاكردلقان31295

41مركزئاوچ هاچامزرعه مزارع2125

42مركزئاوچ هاچا چايمصطفي193235

43مركزئاوچ هاچایخفروزان125321924

44مركزئاوچ هاچاانجرد1452424

45مركزئاوچ هاچاجوبند4199313

4مركزئاوچ هاچازنداباد224114549555

4مركزئبزكشالپاویت21122539

4مركزئبزكشال مان قدیم2914314

49مركزئبزكشتازه كندطهماسب49293113

5مركزئبزكشجالیق94129

51مركزئبزكشداشلوجه2515453

52مركزئبزكشرزین2215255

53مركزئبزكشریحان923311515

54مركزئبزكشسرقین291459

55مركزئبزكشطویله شامي1543945

5مركزئبزكشقره بورون422

5مركزئبزكش/یوزبند / یوزبنده9311

5مركزئبزكشدهستان3213

59مركزئبزكشدیزج تلخاج3119

مركزئبزكششله بران135329429

1مركزئبزكشكقالق24541134

2مركزئبزكشكلهور42913115

3مركزئبزكشدیزج جالو33321

4مركزئبزكشزرگر1594545

5مركزئبزكشعلي اباد9553223

مركزئبزكشكردلر131333

مركزئبزكشگرنگاه942121

مركزئبزكشمرده كتان2411543

9مركزئقشالق قشالقباللي14532193

مركزئقشالقپارچه قشالق4111

1مركزئقشالقپیجیك2412

2مركزئقشالقجالیر144

3مركزئقشالقدمیرتپه251244

4مركزئقشالقساري سولي19523122

5مركزئقشالققره قشالق529112
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

مركزئقشالق/قشالق جدید /اوچ اغل1152232

مركزئقشالققشالق نجف خانلو13433

مركزئقشالقجالیق19

9مركزئقشالقچل قشالقي199349944

مركزئقشالقساري الر24114

1مركزئقشالقشاه مرادلو15322

2مركزئقشالقاوغلو قشالق حاج391993

3مركزئقشالقگلیزه42111313

4مركزئقشالقبیدلو321319

5مركزئقشالقاق دیوار42523

مركزئقشالقانباق جواد115354

مركزئقشالقانباق سرخاي32212

مركزئقشالقانباق علیا51919

9مركزئقشالقباباجان421149

9مركزئقشالقبصیراباد132542

91مركزئقشالقریحال452115113

92مركزئقشالقنقاره كوب جدید13141541

93مركزئقشالقنقاره كوب قدیم33135

94مركزئقشالقالوار123943

95مركزئقشالق
كندشاهوردي / تازه تازه 

كند/
3214155

9مركزئقشالقسیدلي34144

9مركزئقشالقدوغان23154

9مركزئقشالقشنقوش اباد3194

99مركزئقشالقعنبرلو2911

1مركزئقشالق
شاه وردي / قشالق 

شاهوردي/
1195442222

11مركزئقشالقیاوركندي23211

12مركزئقشالقانداب جدید142342

13مركزئقشالقانداب قدیم522123159

14مركزئقشالقبهل1549395454

15مركزئقشالقحصارسیدلر134214

1مركزئقشالقسیدلر233353

1مركزئقشالققراجه لو314

1مركزئقشالقزگلیك كوربالغ422311122

19مركزئقشالقصفي خانلو1533439

11مركزئقشالققشالق حاجیالر5241212

111مركزئقشالققشالق خیاللو9442321

112مركزئقشالققلعه باشي1543153

113مركزئقشالقكوربالغ311455

114مركزئقشالقناظم اباد52512124

115مركزئقشالقیوزباشلو1991

11مركزئقشالقیوسفلو152334

11مركزئقشالقافیل3139419

11مركزئقشالقاللو133439
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

119مركزئقشالقپارچه قشالق231224

12مركزئقشالقپالدرن1242119

121مركزئقشالقخلفیان131515

122مركزئقشالقشیخ قشالق علیا2145

123مركزئقشالققشالق میدان باغي951225

124مركزئقشالقكرملو229494

125مركزئقشالقكوساالر212552

12مركزئقشالقگوروان بزرگ192425

12مركزئقشالقگوروان كوچك515

12مركزئقشالقنقدوز94122219

129مركزئگویجه بلایلکده152224

13مركزئگویجه بلخونیق191344

131مركزئگویجه بلدیزبین32512913

132مركزئگویجه بلقورچي كندي49251132119

133مركزئبل گویجهاشدلق929112

134مركزئگویجه بلپیره یوسفیان3519195

135مركزئگویجه بلچشمه وزان924221244

13مركزئگویجه بلخرم اباد3519494

13مركزئگویجه بلكاشان199495

13مركزئگویجه بلكرداحمدسفلي29353

139مركزئگویجه بلكرداحمدعلیا135422

14مركزئگویجه بلمزرعه حاج عابدین199514

141مركزئگویجه بلوردین152531

142مركزئگویجه بلدایالر91432224

143مركزئگویجه بلزنجیربالغ4419294

144مركزئگویجه بلگونجیك15251343

145مركزئ بلگویجهدامناب21192

14مركزئگویجه بلساري یارقان3315541

14مركزئگویجه بلقزلجه194545

14مركزئگویجه بلگمیش اباد215

149مركزئگویجه بلكوره درق23111492

15مركزئگویجه بلمالالر21599

151مركزئگویجه بلمالالرمحمدرضاكندي421512

152مركزئگویجه بلیایجیلو21513

153مركزئورگهان/كین اب / چنابگو314541

154مركزئورگهانسیه دوالن39221

155مركزئورگهانشیربیت2144

15مركزئورگهاناق بالغ122353

15مركزئورگهانزردخانه21255

15مركزئورگهانقره گوزلو5159

159مركزئورگهانقوري گل211

1مركزئورگهانكردلرترانچه2139

11مركزئورگهانگرده سنگ13233

12مركزئورگهانلیملو3415349

13مركزئورگهانشیشه224344
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

14مركزئورگهانترانچه5211

15مركزئورگهانداش بالغ2314554

1مركزئورگهانداش بالغ مغار29191

1مركزئورگهانسیدقشالقي32114

1مركزئورگهانشوره ناب13344

19مركزئورگهانقره قشالق13293

1مركزئورگهانقشالق قلعه جیق1142323

11مركزئورگهانگل لر2149

12مركزئورگهانمغار2311491

13مركزئورگهانهالن2299549

14مركزئورگهانارمدلوسفلي422913

15مركزئورگهانتركالن123334

1مركزئورگهانخرده قشالق3511

1مركزئورگهاندره قشالق سفلي153432

1مركزئورگهان/كولي دره / گوي دره13433

19مركزئورگهانوجني33142195

1مركزئورگهانورگهان215594

11مركزئورگهانحسین كندي23945

12مركزئورگهاندوشدور2495494

13مركزئورگهانسوتات31933

14مركزئورگهانقشالق ذاخر43215315

15مركزئورگهانقشالق كهل11532

1هوراندچهاردانگهتازه كندداودلو231225

1هوراندچهاردانگهخان كندي44243119124

1هوراندچهاردانگهداودلو9442123

19هوراندچهاردانگهالچالو52111

19هوراندچهاردانگهپیراسمیلو211453

191هوراندچهاردانگهتمباكولوق311

192هوراندچهاردانگهتین1133132

193هوراندچهاردانگهشیخ بران1351252

194هوراندچهاردانگهقیه دیبي14293

195هوراندچهاردانگهملك درق2312

19هوراندچهاردانگههوین19451

19هوراندچهاردانگهارمك21491

19هوراندچهاردانگهارنان19435399

199هوراندچهاردانگهخوي سورق31512

2هوراندچهاردانگهكویر13513194

21هوراندچهاردانگهگورم درق21512

22هوراندچهاردانگهاق براز1425495355

23هوراندچهاردانگهتوبین42139139

24هوراندچهاردانگهقلعه كندي55293141152

25هوراندچهاردانگهماللو592154122

2هوراندچهاردانگهوروجن سفلي31595

2هوراندچهاردانگهازنابخالصه351144

2هوراندچهاردانگهازناب سفلي53951919
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

29هوراندچهاردانگهازناب علیا43221411

21هوراندچهاردانگهتابستانق113432224

211هوراندچهاردانگهوروجن علیا524141143

212هوراندچهاردانگهزیارلو331913

213هوراندچهاردانگهعزیزلو291599

214هوراندچهاردانگهعسگرلو13343

215هوراندچهاردانگهقره قیه شکرلو1323429

21هوراندچهاردانگهمردي لو451522253

21هوراندچهاردانگه)قمیشلو )ممیشلو5492422

21هوراندچهاردانگهبال داغي12239

219هوراندچهاردانگههالن صفرعلي314541

22هورانددودانگهكورن1145242229

221هورانددودانگهجعفراباد1234

222هورانددودانگهقره درویش4231312

223هورانددودانگهكرگس12424

224هورانددودانگهكنبدان2419595

225هورانددودانگههرسبان199544

22هورانددودانگهچرمه داش153332

22هورانددودانگهشلوري53323

22هورانددودانگهمنجاب جدید1252525

229هورانددودانگهمنجاب قدیم314459

23هورانددودانگهویق31141

231هورانددودانگههواي143335

232هورانددودانگهنقدي229244

233هورانددودانگه/پریجان / بریحان291343

234هورانددودانگهده رود942222

235هورانددودانگهكلي سفلي3319

23هورانددودانگه/جرزنگ / گرزلیك14123

23هورانددودانگهمیدانالر23941

23هورانددودانگهیدي بالغ511

239هورانددودانگهتازه كندنیق21343

24هورانددودانگهمحمداباد2115159

241هورانددودانگهاواالن2515312

242هورانددودانگهاینجار19924144

243هورانددودانگهبزینان3211

244هورانددودانگهجابان141334

245هورانددودانگهنیق5924132132

24هورانددودانگهخداقلي13512922

24هورانددودانگهكوجان4231112

24هورانددودانگهتقي كندي9241311

249هورانددودانگهپشتاب522129133

25هورانددودانگه
تازه كندیافت /  تازه 

كندچاي/
211

251هورانددودانگهدلقناب2153

252هورانددودانگهشغاالن1453431
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

253هورانددودانگهقتانلو31394

254هورانددودانگهكره میدان

255هورانددودانگهگوالن4223111114

25هورانددودانگهلغالن32913214

25هورانددودانگهملخاص1122933

25هورانددودانگهمالحوني21315

259هورانددودانگهویزناب314495

2هورانددودانگهمزرعه گورا4212

21هورانددیکلهسنگراباد19414

22هورانددیکلهكنده1291514

23هورانددیکلهلروم33919522

24هورانددیکلههلیلو34133

25هورانددیکلهحوریدرق115424239

2هورانددیکلهچیناب9449925243

2هورانددیکلهمجیداباد154234

2هورانددیکلهمرادلو94322221

29هورانددیکلهامپار1341

2هورانددیکلهایدین لو4229113

21هورانددیکلهتازه كندنصیراباد1349223

22هورانددیکلهخلیفه لو21545

23هورانددیکلهسلطان اباد1121414

24هورانددیکله/قلعه جیق / قلعه بیق1452525

25هورانددیکلهلقمان3414

2هورانددیکلهمزرعه جهانگیر39211

2هورانددیکلهنوانسر9542323

2هورانددیکلهاغ دره519

1221545292252925 جمع
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 1331روستاهاي داراي سکنه شهرستان ورزقان در سال : 9-2جدول شماره 

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

1خارواناارزیلارزیل1254322224

2خارواناارزیلطرزم141449

3خارواناارزیلكوراكش4415491

4خارواناارزیلگالخور13422213

5خارواناارزیلاسترقان411552

خارواناارزیلایریعلیا14353131

خارواناارزیل/جوانانگروه / گونگیروه1441925

خارواناارزیلحاجیالر24244

9خارواناارزیلقشالقحاجیالر2111

1خارواناارزیل/سهران / سهرون2595494

11خارواناارزیلاندرگان229114511

12خارواناارزیلسیوان151223

13خارواناارزیلمشاهیر5319911

14خارواناارزیلمیوهرود5249114135

15خارواناجوشیناستمال12419231

1خارواناجوشینانویق13533

1خارواناجوشیناوان9391919

1خارواناجوشیناوانسر211

19خارواناجوشینجعفراباد4251213

2خارواناجوشینچشمقان414

21خارواناجوشینسركش5322413121

22خارواناجوشینبیشك343443

23خارواناجوشینجوشین1225533325

24خارواناجوشینعلییار451295

25خارواناجوشینگلو31194

2خارواناجوشینسقاي1942441

2خارواناجوشینگلچول33125

2خارواناجوشیننگارستان11422233

29خارواناجوشینینگجه1225392522

3خاروانادیزمارمركزئدستجرد13491232

31خاروانادیزمارمركزئكوجان12542529

32خاروانادیزمارمركزئملکقضات421939

33خاروانادیزمارمركزئورزقان341314

34خاروانادیزمارمركزئقرهقیه113119

35خاروانادیزمارمركزئقشالقخورشاسفلي21513

3خاروانادیزمارمركزئكبودگنبد452141114

3خاروانادیزمارمركزئكلو244334

3خاروانادیزمارمركزئقشالقخورشاعلیا1144224

39خاروانادیزمارمركزئسونداخر241495

4خاروانادیزمارمركزئگوراند313

41خاروانادیزمارمركزئلیالب135912932

42خاروانادیزمارمركزئمرزاباد411595

43خاروانادیزمارمركزئمیلق211524

44خاروانادیزمارمركزئنچق339121
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

45مركزئازومدلجنوبيچلناب442912

4مركزئازومدلجنوبيروادانق41115

4مركزئازومدلجنوبيسرخهدیزج11492524

4مركزئازومدلجنوبيقراجهملك15354

49مركزئازومدلجنوبيكالن1422933

5مركزئازومدلجنوبيونستان5245123122

51مركزئازومدلجنوبيروزي12333535

52مركزئازومدلجنوبيعلویق2411255559

53مركزئازومدلجنوبيارهجان444923212

54مركزئازومدلجنوبيكاسین43191994923

55مركزئازومدلجنوبيچایکندیخیرالدین3199

5مركزئازومدلجنوبيحماملو351359

5مركزئازومدلجنوبيخیرالدین1394

5مركزئازومدلجنوبيدیزجملك23112359554

59مركزئازومدلجنوبيقرهبالغ53231112

مركزئازومدلجنوبيللهلو19239441

1مركزئازومدلجنوبيدیزجصفرعلي11549521234

2مركزئازومدلجنوبيگویجهسلطان13344399

3مركزئازومدلجنوبيسغندل34151

4مركزئازومدلجنوبينصیراباد2311454

5مركزئازومدلجنوبي/سرداركندئ / بیشك29112

مركزئازومدلجنوبيصومعهدل3211393

مركزئازومدلجنوبيزنگاباد34212212

مركزئازومدلجنوبيعلیبیگکندي213159

9مركزئازومدلجنوبينصیراباد1412219

مركزئازومدلجنوبيمهترلو1143544

1مركزئازومدلجنوبيعلیاباد52513149

2مركزئازومدلجنوبيایشقلو5411922

3مركزئازومدلجنوبيچراغلو2214545

4مركزئازومدلجنوبيخلفانصار52129

5مركزئازومدلجنوبيزغناباد134111

مركزئازومدلجنوبيشیخملو5125313115

مركزئازومدلجنوبيگلعنبر4121411113

مركزئازومدلجنوبيمیرزاعلیکندي52114131

9مركزئازومدلجنوبيهیبتبیگلو21352

مركزئازومدلشمالياردشیر13533

1مركزئازومدلشماليبرازین5129125144

2مركزئازومدلشماليبنهکاغي21293

3مركزئازومدلشماليسیداباد9432419

4مركزئازومدلشمالياللهبجان425913112

5مركزئازومدلشمالياقاباباسنك13423125

مركزئازومدلشماليجاجان1235242

مركزئازومدلشماليخویندیزج5251214

مركزئازومدلشماليگشایش214

9مركزئازومدلشمالينهریق1259221331
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

9مركزئازومدلشمالياغبالغسفلي32912543

91مركزئازومدلشماليمسقران234149

92مركزئازومدلشماليامیراباد22115352

93مركزئازومدلشماليبجوشن134241

94مركزئازومدلشماليتازهکندبکراباد21244

95مركزئازومدلشماليتخمدل1939351

9مركزئازومدلشماليسیهکالن1194123235

9مركزئبکرآباداوزي32114

9مركزئبکرآبادخوینرود14522

99مركزئبکرآباددایممق1352224

1مركزئبکرآباددنگاه23149

11مركزئبکرآبادمعدنمسسونگون22252252

12مركزئبکرآبادطویل111255

13مركزئبکرآبادكلم1422

14مركزئبکرآبادالوچهقشالق3114119

15مركزئبکرآبادبورملك2144242

1مركزئبکرآبادساریچمن193445

1مركزئبکرآبادسرپادرق1141231

1مركزئبکرآبادبکراباد135532421

19مركزئبکرآباددوریق5121411

11مركزئبکرآبادقیهقشالق1553134

111مركزئبکرآبادكرویق25122135

112مركزئبکرآبادكیغال1255324291

113مركزئبکرآبادلیلیخانه311255

114مركزئبکرآبادیاشیل53211919

115مركزئسینا/خاكوانق / خایفانا19113494

11مركزئسیناشرفاباد149434435

11مركزئسیناكالیجان155393

11مركزئسیناكرنگان21299

119مركزئسیناملکطالش4123111311

12مركزئسیناهیزهجان12532

121مركزئسینابهربیگ221435

122مركزئسیناكهنهلو145212424

123مركزئسینااویلق152212

124مركزئسیناگزانبند51255124131

125مركزئسینامزرعهشادي11422423

12مركزئسینااغبالغ21255

12مركزئسیناصیفار13211541

12مركزئسینالیجین49213913

129مركزئسینامزرعهسواره32115

13مركزئسینافرخران3411912

131مركزئسینالمبران12913151

132مركزئسیناهمایسفلي4251312

133مركزئسیناهمایعلیا231125

134مركزئسیناابخواره521314
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

135مركزئسینااقابابافرامرزي52211151

13مركزئسیناالهرد241211

13مركزئسینابوروندرق4212

13مركزئسیناصمصامکندي1411922

139مركزئسیناقرهقیه5422

14مركزئسینامشکعنبر5245122123

141مركزئسیناوردین94923259

142مركزئسیناداشکسن391555

943241919242113جمع

 

روسرتا خرازی از سرکنه 9روستاهای آن دارای سکنه و  91روستا داشته که  501شهرستان هریس 5291در سال 

 . بوده اند

 1331روستاهاي داراي سکنه شهرستان هریس در سال : 9-2جدول شماره 

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

1خواجهبدوستان غربياقاعلي لو3514112

2خواجهبدوستان غربيشهسواري14233234

3خواجهبدوستان غربيطرف5122112

4خواجهبدوستان غربيقره گوني92121

5خواجهبدوستان غربيقیزقاپان25924151

خواجهبدوستان غربيگوي درق كندي35154

خواجهبدوستان غربيولیلو93991221

خواجهبدوستان غربيینگجه311511

9خواجهبدوستان غربياحمدابادشهرك4149

1خواجهبدوستان غربيجغناب9344921231

11خواجهبدوستان غربيجیقه  /جقه24411551595

12خواجهبدوستان غربيعبدالجبار35191

13خواجهبدوستان غربيساخسلو331253

14خواجهبدوستان غربيشاملو9295151144

15خواجهبدوستان غربيشهرك پایین1532935

1خواجهبدوستان غربيمركید1321431133

1خواجهبدوستان غربيجانقور492194993

1خواجهبدوستان غربياربطان224134414

19خواجهبدوستان غربيشیخ رجب152539435

2
بدوستان غربيخواجه

احمدابادلیقلي / 

احمدابادسفلي/
12342

21خواجهبدوستان غربيبیلوردي2121254

22خواجهبدوستان غربيخرمالو141933534

23خواجهبدوستان غربيقراجه2151155153

24خواجهبدوستان غربي/گیلدیر / گیلدر194544

25خواجهبدوستان غربيسراي34215123

2خواجهمواضع خان شرقياستیار552143123

2خواجهشرقي مواضع خانقلعه لر41599
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

2خواجهمواضع خان شرقينهند3412221

29خواجهمواضع خان شرقيپاكچین52512913

3خواجهمواضع خان شرقيتازه كندنهند4214213

31خواجهمواضع خان شرقيسولوجه23393

32خواجهمواضع خان شرقيگمند12924433491

33خواجهمواضع خان شرقيكهلیك بالغي351322

34خواجهمواضع خان شرقيمرناب414

35خواجهمواضع خان شرقيونیار1443331

3خواجهمواضع خان شرقيامندي19442421

3خواجهمواضع خان شرقيگوگرچین12253

3خواجهمواضع خان شرقيقویوجاق21313

39خواجهمواضع خان شرقيالپاوت199333

4خواجهمواضع خان شماليچاي كندي942421529

41خواجهمواضع خان شماليچخماق بالغ سفلي229542

42خواجهمواضع خان شماليچخماق بالغ علیا3121

43خواجهمواضع خان شماليچوبانالرسردارلو924221211

44خواجهمواضع خان شماليباجاباج342114

45خواجهمواضع خان شماليسرخه گاو32154

4خواجهمواضع خان شماليهفدران351319

4خواجهمواضع خان شماليهیق532312111

4خواجهمواضع خان شمالي كندسرندتازه5225111114

49خواجهمواضع خان شماليحسین اباد321913

5خواجهمواضع خان شماليدغدغان43125

51خواجهمواضع خان شماليدیبگلو35193959

52خواجهمواضع خان شماليسرند11544225223

53خواجهمواضع خان شماليسولي درق11411922

54خواجهمواضع خان شماليمشیراباد29133

55خواجهمواضع خان شمالينیچران54251213

5خواجهمواضع خان شمالي/هرزندیق / هرزنق25195554

5خواجهمواضع خان شماليافشرد14522421

5خواجهمواضع خان شماليچمن زمین3144

59خواجهمواضع خان شماليقشالق باال314211

خواجهمواضع خان شماليقشالق پایین3213245

1خواجهمواضع خان شماليگویج1313

2خواجهمواضع خان شماليبشیر59214212

3خواجهمواضع خان شماليچنزق331259

4خواجه شماليمواضع خاندیزج ور22121

5خواجهمواضع خان شماليشالي14492425

خواجهمواضع خان شماليعباس اباد522521113

مركزئاسبخان بدوستان شرقي2413455

مركزئبدوستان شرقيخلج2912541

9مركزئبدوستان شرقيصمداباد141313

مركزئبدوستان شرقيصومعه42295113

1مركزئبدوستان شرقيمیان بازور14324

2مركزئبدوستان شرقينمرور31154593
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

آباديدهستانبخش ردیف
تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد كل

3مركزئبدوستان شرقيمقصودلو1514292322

4مركزئبدوستان شرقيمینق195153942

5مركزئبدوستان شرقيتركایش14432222

مركزئبدوستان شرقيبزوان492412122

مركزئبدوستان شرقيپارام123344429

مركزئبدوستان شرقيبرازین15941949

9مركزئبدوستان شرقي/موسالو / موسي لو4314523

مركزئخانمرودتازه كندعلیا2912135

1مركزئخانمرودخوشگناب5251213

2مركزئخانمرودگواروان19339

3مركزئخانمرود/مهرام / بهرام521111

4مركزئخانمرودناحیه421959411

5مركزئخانمرودنوجه ده12432222

مركزئخانمرودهرزه ورز251443

مركزئخانمروداندیس542532

مركزئخانمرودخانقاه94219222

9مركزئخانمرودشیران213239

9مركزئخانمرودنهران235111

91مركزئخانمرودهیق5292149143

92مركزئباروقباروق2314925

93مركزئباروقتازه كند11

94
باروقمركزئ

قزلجه خرابه / قزلجه 

زرین/
241542

95مركزئباروقكرم جوان12953293

599354143319221جمع
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 مقدمه . 3-1

روش تحقیق هبارت است از مجموهه ای از اواهد، ابزار و راههرای معتبرر )اابرل اومینران( و نظرام یافتره بررای 

مند بررای یرافتن پاسرخ بررسی وااعیتها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت و به هنوان یک فرایند نظام

 (503: 5293)خاکی، . گرددیک پرسش یا راه حل مسثزه محسوب می

هردف از انتخراب  . ها ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف

تر، تر، آسرانروش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند ترا او را هرر چره دایرق

: 5210)نرادری، . قی مورد نظر کمک نمایدهایی برای پرسشهای تحقیتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخسریعتر و ارزان

90) . 

در این فصل به تفصیل شیوه انجام مطازعه شامل، روش تحقیق، محدوده مکرانی و زمرانی، جامعره آمراری، شریوه 

هرا و چگرونگی هملیراتی کرردن متغیرهرا ارایره نمونه گیری، ابزار گردآوری اوالهات، اهتبار ابزار، روش تحلیل داده

 .  شودمی

 

 سطوح مطالعه و روش تحقیق . 3-2

 . با توجه به مدل تحقیق، سطوح مطازعه را به شرح زیر می توان برشمرد

 

 

 

 

 

 

زده اسرتان آذربایجران های روسرتاهای ززززرهبا توجه به آنکه تحقیق حاضر به بررسی نیازها، انتظارات و دغدغره

بندی تحقیقرات از نظرر هردف، تحقیرق حاضرر جرزو مطازعرات توان گفت که در دسرتهشرای پرداخته است زاا، می

هرا طازعات مقطعی، از جهت نوع و روش گردآوری دادهکاربردی، از زحاظ زمان انجام تحقیق، پژوهش حاضر جزو م

  .  باشدها روش توصیفی میتلفیقی از مطازعات اسنادی و مطازعات پیمایشی و از جهت نوع تحلیل داده

در سطح اول تیم تحقیق، با تهیه و گردآوری منرابع چراپی و ازکترونیکری و فریش بررداری از مترون و اوالهرات 

در سطح دوم  . ها ارایه شده استبطور کامل بررسی نمود که نتایج حاصله در بخش اول یافته جدوزها، ابعاد مسازه را

در  . مطازعه، محقق با استفاده مطازعات اوزیه صورت گرفته، موزفه ها و متغیرهای موردنیاز تحقیرق را اسرتخراج نمرود

 مروری بر مبانی نظری تحقیق و بررسی ویژگیهای روستاهای استان؛ -5

 

 ها و شاخصهای مورد نیاز تحقیق؛استخراج موزفه -3

 
 روستایی؛نیازسنجی از ساکنان مناوق ززززه زده  -2
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  .  پژوهش با روش کمّی گردآوری شدسطح سوم مطازعه، بر اساس چک زیست وراحی شده، داده های مورد نیاز این 

: 5291هرایی از زنردگی اجتمراهی سرروکار دارنرد )بلیکری، گیری جنبهدر کل با شمارش اندازه های کمّیروش

  .  استهای کمیای یکی از روشهای نمونهپیمایش . (205

 . سرازدمتغیرر را برمیهاست که بر حسب مرورد مراتریس از دادهمند یا منظمی مشخصه پیمایش، مجموهه ساخت

 . رسریمها میکنیم و به یک ماتریس دادهآوری میبدان معنی که اوالهاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، جمع

کنریم و برا کنرار هرم گااشرتن ایرن به تعبیری دیگر، صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب هر متغیرر گرردآوری مری

  . (51: 5219رسیم)دواس، ها میاوالهات به مجموهه ساختمندی از داده

 

 محدوده مکاني و زماني تحقیق . 3-3

محدوده مکانی اجرای تحقیق حاضر شامل کلیه روستاهای آسیب دیده استان آذربایجان شرای و محردوده زمرانی 

مختلرف در بود که داده های مورد نیاز تحقیرق از منرابع  5295اجرای تحقیق پایان مرداد ماه تا هفته اول شهریورماه 

 . این بازه زمانی گردآوری شد

 

 جامعه آماري  . 3-4

آوری اوالهات صحیح، متضمن صحت و دات نتایج می باشد زاا تعریف محردوده دایرق و با توجه به آنکه جمع

جامعه آمراری ایرن پرژوهش شرامل  . ها از اهمیت خاصی برخوردار استدرست جامعه آماری جهت گردآوری داده

 .  شوندباشند که به هنوان ساکنان دایمی روستاها محسوب میوستاهای آسیب دیده از ززززه میکلیه ساکنان ر

 

 روش نمونه گیري و حجم نمونه  . 3-5

ها از وریرق بررسری کرل جوامرع آمراری بره دزیرل معموال با توجه به اینکه در اکثر موضوهات، جمع آوری داده

گیر بودن و هدم دسترسی به کل جامعه آمراری بره دزیرل حجرم  های خاص از جمله پرهزینه بودن، واتمحدودیت

باشد زاا محققان با انتخراب میسر نمی . . . زیاد جامعه آماری، وسعت جغرافیایی زیاد، پر هزینه بودن، کمبود زمان و 

را به جامعره  بخشی از جامعه آماری به هنوان نمونه اادام به گردآوری اوالهات نموده و نتایج به دست آمده از نمونه

گیری مختلرف، متناسرب برا شررای  و موضروع تحقیرق دهند و در این راه از روشهای نمونرهمورد مطازعه تعمیم می

  .  کننداستفاده می

گیری احتمرازی های جامعه آماری و استنباط کل از جمعیت نمونه، از نمونهبه جهت رسیدن به برآوردی از ارزش

احتمازی، هر یک از واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری، برای وارد شدن در نمونه از گیری در نمونه» . استفاده شد

انتخاب نمونه احتمازی به مدد هامرل شرانس  . یک احتمال معین، برابر یا نابرابر وزی نامساوی با صفر برخوردار است

کدام واحرد کند این هامل شانس است که به جای اضاوت و دانش محقق، معین می . شودانجام می
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هرای ای است که به کرافی بازتراب تفراوتهدف دستیابی به نمونه . (50: 5211سرایی، «). باید در نمونه وارد شود

ضرروری نیسرت کره نمونره در »بره اهتقراد ببری  . موجود در میان اهضای هیات هلمی متغیرهای اصلی مطازعه باشد

هایی است کره بره محورهرای اساسری مطازعره ویژگیها معرف جمعیت باشد، معرف بودن به خصوص همه ویژگی

 . (151: 5295ببی، «)شودمربوط می

گیری زیست آبادیهای آسیب دیده از ززززه اسرتان آذربایجران شررای و واحرد در پژوهش حاضر چارچوب نمونه

 . باشردروسرتاها مینمونه گیری خانوارهای ساکن در این روستاها و هنصر نمونه گیری یکنفر از اهضای خانوار ایرن 

 برای تعیین حداال حجم نمونه از رابطه تعیین حجم نمونه برای صفات کیفی یعنی رابطه 

 

 

باشرد کره درصد(، می 500پارامتر نسبت )تعداد روستاهای آسیب دیده با درصد تخریب  pاستفاده شد که در آن 

)نسبت روستاهای کمترآسیب دیرده(  qدر این رابطه  . برآورد گردید 5/0ر اساس برآوردهای اوزیه مقدار آن حدود ب

داری در جردول توزیرع مقردار متنراظر سرطح معنری Z1-α/2، و 5/0حداکثر خطای نوع اول برابر برا  α، 9/0برابر 

تعداد روستای آسیب دیده ناشی از ززززه که برابرر  Nو  5/0خطای مطلق برآورد برابر  d،  91/5احتمال نرمال برابر 

با در نظر گرفتن مقادیر فوق و جایگااری آن در رابطه حداال حجم نمونره  . باشد، در نظر گرفته شدروستا می 219

  .  روستا بدست آمد 33الزم برابر 

سریب دیرده بره زحراظ با توجه به محدودیتهای موجود در انتخاب روستاها از یک ورف و شرباهت روسرتاهای آ

ای ای یرک مرحلرهویژگیهای االیمی و شرای  کشاورزی و دامپروری، در این تحقیق از شریوه نمونره گیرری خوشره

ورزاان بره هنروان ناحیره مرورد -هریس-بدین منظور روستاهای وااع در یکی از محورهای اصلی تبریز . استفاده شد

  .  ای منتخب ارایه شده استدر جدول زیر زیست روستاه . مطازعه انتخاب شدند

 

 اسامي آبادیهاي انتخاب شده در نمونه: 1-3شمارهجدول 

 نام روستا ردیف

 مهتر لو 9

 بله لو 0

 دغدغان 4

 زغن آباد 9

 چخماق بالغ علیا 0

 چخماق بالغ سفال 6

 قیزقاپان 7

 ینگچه 2

 علي كندي 9

 هیبت بیگلو 95

 باجه باج 99
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1

2

2

1

2
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 نام روستا ردیف

 آق علیلو 90

 چوپانلو سردار 94

 گویدرق 99

 رشت آباد جدید 90

 دیبکلو 96

 شیخملو 97

 قشالق سفال 92

 قشالق علیا 99

 افشرد 05

 اشکمبر 09

 نیچران 00

 

 
 ها و اطالعاتابزار گردآوري داده . 3-6

ای باشد که بتواند اوالهرات مرورد نیراز و دایرق را بررای ها در هر تحقیق بایستی به گونهآوری دادهروش جمع 

بررای گرردآوری هرای کمیدر تحقیق حاضر از ترکیبی از مطازعرات اسرنادی و همچنرین تکنیرک . محقق فراهم کند

هرا مرورد اسرتفاده اررار گرفرت کره رداوری دادهدر مطازعات کمّی پرسشنامه به هنوان ابزار گر. اوالهات استفاده شد

با استفاده از پرسشنامه نیازها و دغدغه های ساکنان روستاها برا مصراحبه  . ای از آن در پیوست ارایه شده استنمونه

حضوری کارشناسان تکمیل شد و همچنین با حضور محقق در روستاها و مشاهده نزدیک وضرعیت روسرتاها مرورد 

 .  رار گرفتمطازعه و بررسی ا

 

 شیوه تحلیل داده ها . 3-7

برای  . شد SPSS15ها، سواالت کدگااری و داده ها وارد نرم افزار بعد از توزیع، گردآوری و بازبینی پرسشنامه

هالوه براین بره منظرور تحلیرل توصریفی و  . های این بخش، از روشهای توصیفی و استنباوی استفاده شدتحلیل داده

 . گرفرت ارار تحلیل و تجزیه مورد شده گرفته هایخروجی و استفاده شد آماری افزار نرم آزمون فرضیات پژوهش از

 و آمراری هایشراخص محاسربه فراوانری، جدول تهیه نظیر توصیفی آمار در معمول روشهای از هاداده توصیف برای

  .  شد استفاده ستونی نمودارهای رسم
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 چهارمفصل 

 ربرسی یافته اه 
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 مقدمه. 4-1

) بررسی نیاز های ززززه زدگان با توجه به نیاز ها ی ززززه زدگان و ازبته شررای  االیمری منطقره در وررح 5بخش

نگر تقسریم  آیندههای موات وها را به دو دسته ی کلی نیازنیاز . شنامه روشی خاص را در نیاز سنجی پی گرفتیمسپر

نیاز های اهازی در حال حاضر تا شروع فصل سررما و  . سی کردیمربندی را هم کمی خردتر بر و این تقسیم . کردیم

 از نظر خود اهازی همیشه مسرکن در اوزویرت برود . نکات اساسی روشن شدو  سی ربا این روش بر ،در فصل سرما

چادر به هنروان مسرکن موارت، حمرام و توازرت،  . ی مسکن می شدندهای بعدی هم به نوهی شامل مقوزهنیاز یحت

ها در مقوزه های باال مشترک است و توجه به این نکته را ضروری می سرازد بیشتر موارد این نیاز . . . مسکن دائم و 

 .  اع هر چه به آینده نزدیک تر است زیر ساختی تر استها در هر اسمت ماهیت متفاوتی دارد و در واکه این نیاز

با وجود اینکه به تفصیل نیازهای ززززه زدگان در ادامه مورد بررسی ارار گرفته است اما هجازتا مهمترین نیازهای  

 :  ززززه زدگان با توجه به کار کمی و کیفی در بخش های مختلف  به شرح ذیل است

تاکر داد که در وهله اول اگر مسکن  ززززه زدگان حداکثر تا اواس  آبان تدارک دیرده در این باره باید : مسکن. 5

نشود مطمئنا با فاجعه انسانی و زیست محیطی روبرو خواهیم شد و از سروی دیگرر در صرورت سراخت بره موارع 

آغرل ،  یامساکن بایستی ویژگیهای منحصر به فرد مسکن روستایی زحراظ شرود همومرا مسرکن روسرتایی بایرد دار

 می باشد . . . انبارهلوفه، انبار وسایل  و محصوالت کشاورزی و

چادرها به وضوح بی کیفیت و بسیار نازک هستند و تروان محافظرت از روسرتاییان در مقابرل سررما را : چادر. 3

هرای برا ندارند در این باره باید گفت که حتی اگر مسکن در مدت زمان کوتاهی ساخته شود باز هم چادرها برا چادر

 .  کیفیت تعویض شوند

درباره باید توضیح داد که پوشاک بهتر است که یا نو و یا در حد نو باشد چرا که روستاییان به دالیل : پوشاک . 2

 ها بیشرتر زبراس گررم و یرا زبراس های کهنه نیستند از ورفی زباس فرهنگی بسیاری از موااع حاضر به پوشیدن زباس

بسریار  "پرر"باس نامناسب با فرهنگ روستایی و فصل سرما اجتناب شرود کاپشرن هرای های زیر باشد و از ارسال ز

 .  مناسب برای مقابله با سرما به نظر می رسد

مراابرت هرا و داروهرای پزشرکی جهرت . 5بعرد دیرد 1توان در  این مسئله را می: نیازهای پزشکی و درمانی . 1

ایجراد . 2انپزشرکی بره ززززره زدگران خصوصرا سرازمندانمراابت ها و خردمات رو.  3رسیدگی به مصدومین  ززززه

پایگاههای شبانه روزی پزشکی در صورت توان در تمام روستاها و آمادگی مقابلره برا بیماریهرای احتمرازی ناشری از 

 خدمات دامپزشکی . 1سرما

وه برر آن ، حمام و دستشویی مهمترین نیاز بهداشرتی روسرتاهای ززززره زده اسرت امرا هرال: نیازهای بهداشتی. 1

بایستی اادامات هاجلی برای مقابله با بیماریهای مسری احتمازی ناشی از آزوده کردن آب رودخانه هرا و الشره هرای 

همچنین روستاها با بحران جدی زبازه های توزید شرده ی ناشری از کمرک هرای . حیواناتی که زیر آوار مانده اند کرد

است تا برنامه ریزی مدونی صورت گیرد تا از ورفری کاالهرایی برا بسرته  پس از ززززه شده اند که در این راستا الزم

بندی مناسب تر در روستاها هرضه شود و از ورفی دیگر برنامه هایی جهت توانمندی و شناساندن ویژگیهای مخرب 
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   . مواد پالستیکی به روستاییان اجرا شود

کنسررو شرده ندارنرد  بررنج و روغرن ،چرای و انرد ززززه زدگان رضایت چندانی از مواد غاایی : مواد غذايی. 6

 . مهمترین نیازهای خوراکی روستاییان هستند

نفت، کپسول گراز و دیگرر سروخت  ، از مهمترین نیازهای ززززه زدگان خصوصا با فرا رسیدن  سرما: سوخت. 1

 .  های مستعمل است

چادر بزرگ که ززززه زدگان بتوانند مراسم ترحیم و ماهبی : داير کردن مکان های با کارکرد اجتماعی و فراغتی . 9

 خود را انجام دهند  

 زحاف و پتوی ضخیم و ظرف فرش و زیرانداز، زیون و رادیو،ییخچال،تلو: لوازم خانگی. 9

 ترمیم و ساخت جاده های منتهی به روستاها یه ویرژه روسرتاهای دور افتراده ،: ترمیم و بازسازی زيرساختها . 50

بهسرازی تاسیسرات بررق وآب و  ترمیم کانازهای آبرسانی و چاه ها، به زمین های کشاورزی، منتهیترمیم مسیر های 

 گاز

 

 نیازهاي موقت. 4-2

 . ها تا شروع فصل سرما می شودهای آنحال حاضر ززززه زدگان و نیاز ی نیازانواع نیازهای موات شامل همه

تا فصل سرما ضروری است و در صورت بر ورف نشدن آن ها مسئله ی ترک  این نیاز ها برای زنده ماندن آن ها

های آینده نگر نباید نیاز های در وااع به هلت اهمیت توجه به نیاز . کاشانه و خانه های ویران را تسریع می کند

 ها در های آنیازها مرتفع کردن نفعلی ززززه زدگان را به فراموشی سپرد چرا که در صورت برآورده نشدن این نیاز

 آینده موضوهیت نخواهد داشت.

 . چیست به ترتیب جدول زیر بوده است شما حاضر حال نیاز پاسخ اهازی به مهمترین
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 مهمترین نیازهاي اهالي فراواني  توزیع : 1-0جدول شماره

درصد معتبرفراوانينیازها

143261مسکن

4196حمام

2یخچال

262برنج

14463چادر

14463بخاري

1361امنیت دام

265پول

265لباس گرم

265پتو

169فرش

169لوازم منزل

169طویله براي دام

4162 دستشویي

4162نفت

4162لوازم صوتي و تصویري

4162روغن

4162آجر

26امنیت

26در مان و دارو

26فرش

26قابلمه

26لباس كودك

3241جمع

3بي پاسخ


3مجموع
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 مهمترین نیازها تا شروع فصل سرما براي روستاییانفراواني توزیع : 2-0جدول شماره 


درصد معتبرفراواني

246لباس گرم

246مسکن

3414بخاري

164سوخت

125پتو

125حمام

363یخچال

265گاز پیك نیك

265مواد غذایي

416چادر

416امنیت دام ها

416طویله

416كانکس گرم

26غذاي گرم

26پتو

26گرم كردن چادرها

26دستشویي

26تعمیر جاده

2421جمع

11بي پاسخ


3مجموع


 

همانطور که در جدول مشاهده می شود، مهمترین نیازهای ززززه زدگان در وهله اول وجود مسکن و سرپناه و در 

 . ( می باشد. . . ن و غمراتب بعدی امکانات بهداشتی مانند حمام و دستشویی و پس از آن مواد غاایی )نان، برنج، رو

 :  به این ترتیب با توجه به جدول می توان نیازهای حال حاضر ززززه زدگان را اینگونه وبقه بندی کرد

 مسکن .5

 ؛امکانات بهداشتی مانند حمام و دستشویی .3

 ؛(. . . ن و غمواد غاایی )نان، برنج، رو .2

زیون یوسایل خانگی خصوصرا یخچرال،تلو .1

 ؛رادیو و

 ؛پتو .1
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 .  بقیه نیازهای در جدول آمده است

 

 فراواني مهمترین نیازها در حال حاضر زلزله زدگانتوزیع : 3-0ل شمارهجدو

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1مسکن11363

2حمام591269

3دستشویي43964

4(. . . ن و غمواد غذایي )نان، برنج، رو3965

5یخچال356

24 توپ563

لوازم منزل1369

بخاري136

9پول1365

1لباس گرم1365

11چادر15363

12طویله براي دام14361

13نفت1226

14امنیت دام11264

15اجاق گاز11264

1فرش926

1درمان و دارو165

1 تصویريلوازم صوتي و163

19آواربرداري5161

2زیرانداز5161

21انبار5161

22آب469

23فرش36

24پیك نیك36

25آجر36

2كپسول264

2امنیت264

2سیمان264

29لباس كودك264

3سیم خاردار264

31قابلمه162

32سماور نفتي162

33موبایل162

34برق162

35كفش162

3مدرسه162

 45 1 جمع
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 : به وور کلی نیازهای مطرح در میان ززززه زدگان را می توان به ترتیب چنین برشمرد

 ؛چادر .5

 ؛حمام .3

 ؛دستشویی .2

 ؛وزحاف پتو .1

و کپسول گاز و دیگر  نفت .1

 ؛سوخت ها

 ؛مسکن .9

 ؛پول .1

 ؛کپسول .9

 ؛یخچال .9

   ؛بخاری .50

 

 نیازهاي آینده نگر. 4-3

مهمتررین آن هرا  . ها ست که در فصل سرما مورد توجه استانواع نیازهای آینده نگر در وااع مجموهه ای از نیاز

بررآورده  . شرانیهاها و روستااز نظر خود روستاییان نیز مسکن است و ازبته این بار مسکن دائم یعنی بازسازی خانره

ای از نگراه مطازعره . ها و اوالهرات الزم داردی سریع و دایق از نظر زیرساختهای نیاز به یک مطازعهکردن این نیاز

هرای آینرده نگرر برآوردن نیاز . د به مورد تا از برداشته شدن گام اشتباه جلوگیری شودکیفی دایق و از نگاه کمی مور

  .  چیزی که ززززه زدگان بی شک به امیده آن زنده اند . در وااع تضمین بقای حیات اجتماهی ر ااتصادی منطقه است

گونره شرک پرسشرگران را درصدی مسکن آن ادر ااوع است که هر  91سوال مهمترین نیاز فصل سرما با پاسخ 

باای موارد مندرج در جدول هم همگی در وااع چیزی نیستند جز بازسرازی مفهمروم  . در این مورد از میان برداشت

همره نشرانگر تمایرل  . . . بهداشت، درمان، امنیت، راه، ازدواج و  . کلی مسکن روستایی و در نهایت بازسازی روستا

و این همه ززوم بازسرازی حیرات روسرتایی  . ماهی ر ااتصادی خودشان استشدید ززززه زدگان به حفظ حیات اجت

 .  منطقه را در همه ی ابعاد به ر  می کشد
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 اني مهمترین نیازها بعد از فصل سرماوفراتوزیع : 0-0جدول شماره  


 درصد معتبرفراواني

1562مسکن

5 21غذایي و بهداشتي دموا

2161امور درماني

26امنیت

26اشتغال و درآمد

26ازدواج و خانواده

26تعمیر راه

26پوشاك


21

4بي پاسخ


3مجموع


 

های ززززه زدگران با توجه به اهمیت آگاهی از فهرست نیاز ی ااالم مورد نیاز ززززه زدگانضرورت آگاهی از همه

این جدول فرارغ از تقسریم  . جهت برنامه ریزی برای رفع آن جدول زیر را تهیه کردیم برای انجام اادامات ضروری

 . هرا نرزد اهرازی شرکل داده شرده اسرتبندی های فوق و تنها با توجه به فهرست کردن نیازها و ترتیرب اهمیرت آن

کمک از هر نهادی و  از آن جا که درخواست . دروااع این جدول از ترکیب تمام جدول های باال به دست آمده است

از مردم دست کم پس از این باید به صورت هدفمند صورت گیرد ارار دادن زیست نیازهای اهازی می تواند به افرراد 

های ززززه زدگان ایجاد کند؛ تا آن ها نیرز بصرورت هدفمنرد بره و نهادهای امدادگر ذهنیت وااعی نسبت به انواع نیاز

ش سرمهمترین نکته که این جا نیز به چشم می خرورد اهمیرت مسرکن از نگراه پر .ندبرآوردن آن نیازها و اادام نمای

باالی جردول هرم همومرا در  اردمسکن چه از نوع موات چه از نوع دائم در اوزویت است و باای مو . شونده هاست

 .  گیرندزیر مجموهه ی مسکن جای می

 

 كليفراواني مهمترین نیازها زلزله زدگان به طور توزیع : 1- 0 شماره جدول

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1چادر11464

2حمام1431263

3دستشویي12164

4پتو65

5نفت64

مسکن569

پول446

كپسول4436

9یخچال4436

1بخاري34269

11فرش34269

12برنج3126

13امنیت دام2262

14لوازم منزل22169
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

15لباس گرم216

1طویله براي دام216

1پیك نیك14162

1فرش13161

19اجاق گاز13161

2در مان و دارو1216

21 كودكلباس1216

22آجر1169

23لوازم صوتي و تصویري169

24روغن169

25امنیت6

2آواربرداري6

2مواد غذایي65

2سیمان65

29انبار65

3موبایل564

31آب564

32زیرانداز564

33قابلمه463

34نان463

35ماسه363

3 جارو برقي262

3 سماور نفتي262

3 برق262

262سیم خاردار 39

4 چراغ قوه161

161فالسك 41

161كفش 42

43مدرسه161

 1 1159 جمع

 

 

 نیازهاي پزشکي و بهداشتي زلزله زدگان. 4-4

سی بصورت جداگانه بره مرورد بررسری اررار ری بهداشت در هر دو نوع نیاز های مورد بربه هلت اهمیت مسئله

آید که به خاور از میان رفتن زیرر می پدیدی این مسئله در حال حاضر از آن جا ازبته اهمیت فوق ازعاده . گرفته است

ساخت های بهداشتی بومی، ورود کاالها و مواد ارسازی که هیچ پیوندی با نحوه ی زیست اهرازی منطقره نردارد و در 

احتمال شیوع بیماری های فراوان  . . . دانند و ی کنترل و امحاء آن را نمیهای که ززززه زدگان نحوهنتیجه توزید زبازه

می توان بره نیراز بسریار ضرروری  . جود دارد؛ که اتفااا وی روزهای پژوهش پرسشگران با آن مواجه شدندمسری و

نیرازی کره پرس از شرک فاجعره   . روانپزشک که ززززه زدگان و حتا امدادگران کمتر به آن توجه کرده اند اشاره کرد

 .  ستبرای کنترل پیامد ها و شاید تسکین آالم زززه زدگان بسیار ضروری ا
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

درصد اظهار کرده اند که هیچ مشکل خاصری  30از این بین  .دانند درصد نبود پزشک را مهمترین مشکل می 33

 .  ندارند

 . تحلیل نیازهای پزشکی و بهداشتی ززززه زدگان نشان می دهد شیوع بیماری در آینرده ای نزدیرک حتمری اسرت

یا ززززه زدگان کمبود پزشک دارند و یرا بره هریچ چیرز دات به نیاز یک و دو در زیست زیر به خوبی نشان می دهد 

بیشتر ناشی از هردم « هیچ چیزی نمی خواهیم»مشاهدات میدانی ما حاکی از آن است که گزینه  . بهداشتی نیاز ندارند

 . آگاهی و هدم اهمیت رهایت بهداشت از سوی روستاییان است و نه اینکه وااعا از این بابت بره چیرزی نیراز ندارنرد

 . ر و بحث با روستاییان و متقاهد کردن آنها به رهایت بهداشت و جمع آوری زبازه هایشان گویای این مطلب استج

در هر صورت زیست ایرن ارصرها نشران  . «شما درست میگی ازنظافه من االیمان!»: به اول یکی از روستاییان دیرباور

ای جردی در هر صورت امدادهای پزشکی کماکان مسازه . میدهد تا یک هفته دیگر میزان بیماریها دوبرابر خواهد شد

 .  است
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

  

 ؛کمبود پزشک .5

 ؛هیچ چیزی نمی خواهیم .3

 ؛دارو .2

 ؛ارص مسکن .1

 ؛ارص سرماخوردگی .1

 ؛رهایت نشده بهداشت .9

 ؛رسیدگی کم .1

 ؛داروی اسهال .9

 ؛کرم دست .9

 ؛آموکسی سیلین .50

 ؛ارص ضد فشار .55

 ؛ضد آفتاب .53

 ؛هینک وبی .52

 ؛هدم اهزام بیمار .51

 ؛داروی تشنج .51

 ؛کوزفوک .59
 

 ؛داروی رماتیسم .51

 ؛ارص آهن .59

 ؛انتریک کوت .59

 ؛تری نلوئوپرارین .30

 ؛پرستار .35

 ؛پماد گزیدگی .33

وسایل ضرد هفرونی  .32

 ؛کننده

 ؛نبود آمبوالنس .31

 ؛دامپزشک .31

 ؛بتادین .39

 ؛بیماری کلیه .31

 ؛تامین مشاور .39

 ؛داروی البی .39

دارو برای گلرو درد  .20

 ؛و خشکی زب

دارو برای بیماریهای  .25

 ؛خاص
 

نیازهاي پزشکي 

 زدگانزلزله
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 فراواني نیازهاي پزشکي توزیع : 9-0جدول شماره

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1پزشك2226

2هیچ مشکل خاصي ندارند25263

1169دارو 3

963قرص مسکن 4

963قرص سرماخوردگي 5

 رعایت نشده بهداشت65

 رسیدگي كم4363

 داروي اسهال4363

216كرم دست 9

1 آموكسي سیلین216

216قرص ضد فشار 11

 %2 1 متفرقه 12

 3 1 جمع

 

 میزان رضایت از كمك رساني. 4-5

مختلف نظر سنجی کررده در این بخش پرسشگران با توجه به کمک های دریافتی ززززه زدگان از سوی نهاد های 

ش سرتالش تیم پرسشگری بر آن بوده است که تا جای ممکن مشاهدات و شنیده هرای پیشرینی خرود را بره پر . اند

و پرس از ثبرت  . نهاد های کمک رسان را به دو بخش کلی دوزتی و مردمی تقسیم نمروده ایرم . شونده تحمیل نکند

بطور  . سی ارار داده استرنظرات روستاییان پرسشگر مشاهدات خود را از کمک های ارسازی و زمان آن ها مورد بر

الل احمر یا تیم های امداد و نجات در مراحرل اول ززززره بررای نجرات دادن همثال زمان و حجم رسیدن چادر های 

ع مصدومان، انتقال بیماران به بیمارستان و در نهایت مراحل کنتررل بازماندگان، بیرون آوردن اجساد، رسیدگی به وض

 . بحران های ثانویه که پیش خواهد آمد

ازبتره مری  . اهازی روستا های ززززه زده بصورت همومی از کمک رسانی دوزت راضی نبودند کمک رسانی دوزتی

اسرکان ززززره زدگران و همچنرین در نظرر یا کردن امکانرات اوزیره هتوان به حضور هالل احمر و پخش چادر ها و م

گرفتن مسیر های صعب ازعبور که باهث کند شدن امداد رسانی می گردد و ازبته استفاده از هلیکوپتر توس  این نهراد 

 . در مجموع حضور نهاد های امدادی اندکی با تثخیر و در روز های بعد به کندی صورت گرفته است . نیز اشاره کرد

ر این خصوص امداد رسانی به روستا های بسیار دور افتاده در ایاس با روستاهای نزدیک بره جراده مهم ترین نکته د

جه و توان نیرو های امدادی ست کره بره ددر این میان میزان بو . ی اصلی است که اختالف فاحشی را نشان می دهد

 .  این موضوع اختصاص داده شده است
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 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 رضایت از خدمات و كمکهاي دولتيمیزان فراواني توزیع : 9-0جدول شماره

 درصد معتبر فراواني گویه ها دیفر

132 خیلي زیاد1169

224 زیاد69

31161 متوسط 3

526 كم 4

12464 خیلي كم 5

 بي پاسخ9

 3 1 جمع

 

درصرد  35و  متوسر  5/55داشرتند، کمری از خردمات دوزرت  صد از پاسخگویان رضایت کرم و خیلریدر 99

ایرن  . این درصدها نشانگر نارضایتی گسرترده ی ززززره زدگران از خردمات دوزتری دارد . رضایت زیاد و خیلی زیاد

جمعیرت ززززره زده  . نارضایتی پیامدهای همده ای روی اهتماد و تعلق خاور ززززره زدگران بره دوزرت و نظرام دارد

ای سیاسی و اجتماهی آتی تاثیر فراوانری دارد زراا نارضرایتی ایرن افرراد در بسرتر نیرویی اجتماهی است که در کنشه

از آنجا که مناوق ززززه زده با منراوق مررزی  . فاجعه ی ززززه نارضایتی و بی اهتمادی بلندمدتی در پی خواهد داشت

بررای کلیرت نظرام نیرز در پری  و درگیری های اومیتی و جدایی ولبانه نیز پیوند دارد این نارضایتی پیامدهای امنیتی

بسیاری از روستاییان از اینکه دوزت به وهده های خود در امر سراخت  مسکن -بی اهتمادی به دوزت. خواهد داشت

به نظر آنان مرحله خاک برداری نباید اینقدر به ورول بیانجامرد ایرن در حرازی  . مسکن همل نکرده بشدت نگران اند

سرازه در روسرتای دغردغان  10یک پیرمرد  . اک برداری حتی آغاز هم نشده استاست که در بسیاری از روستاها خ

روستاییان نمی توانند در فصل سررما  . کارهای مربوط به پی ریزی و اسکلت باید هرچه زودتر آغاز شود: اظهار کرد

مترر  90روستاییان مجبورنرد بره خراور سررما : وی همچنین افزود . کاری را انجام دهندهم کارهای مربوط به نازک

متر نمی توانرد   90زیربنای پیشنهادی را بپایرند و بعد از آن باید کمک کرد تا ساختمان را توسعه دهند چرا که متراژ 

  . باشد . . . جوابگوی نیاز روستاییان به آغل، انبار هلوفه و 

ساخت مسکن کافی نیست و هالوه بر این وام بالهوض  وام اهطایی به هیچ وجه برای رمقدا: وی همچنین افزود

 .  سه میلیونی تاکنون به هیچ  وجه پرداخت نشده است

 مردمی

بشتر اهازی روستا  . در ساهت های اول پس از واوع ززززه نیز راضی بودند یززززه زدگان از کمک های مردمی حت

به نوهی از کمک رسانی شهر های  یپنداشتند حت جنس خود میهم ها از این امدادگران مردمی را هم درد خود و 

از همه ی امدادگران مردمی بود چه آن ها که بصورت شخصی به منطقه آمده  رضایتاین  . دورتر راضی تر بودند

بودند چه آن ها که به همراه سازمان های مردمی و نهادهای خیریه برای امداد و نجات، رساندن ااالم ضروری در 

  . های توانمند سازی در منطقه حاضر بودندکار یحتروز های بعد و 
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 میزان رضایت از خدمات و كمکهاي مردميفراواني توزیع : 3-0جدول شماره  

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

123 خیلي زیاد62

23 زیاد1169 

1446 متوسط 3

2 . كم 4

26 خیلي كم 5

 بي پاسخ5-

 3 1 جمع

 

درصد از پاسخگویان از خدماتی که مردم و نیروهای خودجوش رسانده انرد خیلری زیراد رضرایت دارنرد،  3/19

 . درصد رضایت خیلی کم را گزارش کرده اند 9/9درصد کم و  1/0درصد متوس ،  9/1درصد رضایت زیاد،  9/55

تواند در جلب رضایت ززززه زدگران  های خودجوش می این یافته نشان میدهد که تکیه بر تشکلهای مردمی و نیروی

 .  توفیق بیشتری داشته باشد

 

 وضعیت فعلي معیشت . 4-6

توانرایی  یززززه زدگان در حال حاضرر حتر . به سختی امورات خود را می گارانند ،اهازی در حازت فعلی زندگی

ی آن ها همال هیچ پوزی در بساط ندارند تا حتر . برای تهیه ااالم ضروری وضعیت فعلی شان را هم ندارند مازی الزم

آن ها زیر اس  وام های ساخت مسرکن  . برگردانند یبیماران خود را برای رسیدی به شهر ببرند آن جا بمانند یا حت

به این وضع ضربه های وارده بره ااتصراد معیشرتی   .ابلی و ارض ناشی از اختیار کردن دام هایشان درمانده شده اند

با کم شدن حجم ورود مواد غاایی ارسازی توس  مردم به منطقره همرال  . وابسته به زمین و دام را هم در نظر بگیرید

ی باهث تشدید سرهت فروش دام و دیگر دارایی های اابرل نقرد رسنگاین گ . ی خواهیم بودرسنگشاهد موجی از گ

 5/90توان تهیه اارالم ضرروری توسر  ززززره زدگران. با پول حاصل از آن این نیاز ضروری رفع شودشدن است تا 

دهرد کره  این یافتره نشران مری . دانندن را ممکن میآ 9/59دانند و  یشان را غیر ممکن میروردرصد خرید ااالم ض

 ،نهرا را بخرنردآزره زدگران میبایرد برخی از ااالم ضروری ززززه زدگان در بسته های امدادرسانی وجود نردارد و ززز

زاا پیش بینی مراکزی برای خریرد  . نداشتن پول یا در دسترس نبودن مراکزی برای خرید مانع تهیه ی این ااالم است

ایرن  . دگان اسرتززرزه زوری ربا توجه به اینکه بازسازی منازل زمانی را به خود اختصاص خواهد داد از نیازهای ض

گان باشد تا بتوانند اارالم ضرروری خرود را تهیره ددر صورتی ممکن است که مقداری وجه نقد نیز در اختیار ززززه ز

 .  کنند
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 توزیع فراواني تهیه و خرید اقالم ضروري روستاییان در حال: 6-0جدول شماره 

فراوانيدرصد معتبر

51969بله 

 2261خیر 

221جمع 

بي پاسخ 


 3


  

سی میزان خسارت اهالم شرده از سروی خودشران رزدگان بر هبا توجه به حجم هظیم خسارت وارد شده به زززز

مشاهدات پرسشگران نشانگر این نکته بود که فارغ از درصرد اهالمری تخریرب  . می تواند به امر بازسازی کمک کند

یعنی در هر صورت اهازی ززززه زده اادر به برگشت و زنردگی  . مهم ترین نکته غیراابل سکونت بودن خانه ها است

رای وااعری از ایرن رو بر . اسرت 90سی بخش های دیگر باالی ردرصد این افراد وبق بر ،در خانه های خود نیستند

 . شدن مقدار خسارت وارده و میزان اابل جبران بودن خسارات وارده بررسی را پیش برده ایم

 

 خسارات ابراز شده از سوي روستاییان در اثر زلزله. 4-7

 20ن اسرت و از ایرن برین بریش از امیلیون تومر 13/29میانگین خسارت مازی گزارش شده توس  ززززه زدگان 

در این باره الزم به ذکر است که  بره دزیرل . میلیون تومان را گزارش کرده اند 10رتی بازغ بر درصد پاسخگویان خسا

ااتصاد معیشتی در منطقه بیشتر روستاییان به ویژه در روستاهای دورافتاده تصور دایقی از دخل و خرج، معادل مرازی 

التی کره نیراز بره محاسربه مرازی داشرت خسارات،و مسائل مازی نداشتند بسیاری از پاسخگویان در مواجهره برا سروا

 .  می دانند"زیاد و خیلی زیاد"پاسخهایی نظیر 

 

 توزیع فراواني میزان خسارت اعالم شده از سوي اهالي روستا: 18-0جدول شماره 

N 
Valid 2

Missing 92

Mean 362

Std.  Deviation 2962

 

آن ها هیچ پس زمینه ی از زندگی بره شرکل  . تصوری هم از ساخته نشدن خانه هایشان ندارند یاهازی منطقه حت

هرر چنرد . هیچ تصوری و مهارتی برای گونه ی دیگری از امررار معراش و سربک زنردگی . دیگر را در ذهن ندارند

ا بسیار پایین بیان مری کننرد بخشی از آن ها به ویژه آن ها که زیر وام های ابلی کمر شکسته اند امیدشان به ساخت ر

در میان سخنانشران درخواسرت  . اما آن ها هم در نهایت ضرورت ساخته شدن خانه هایشان را امری بدیهی می دانند

در نهایرت اهرازی بازسرازی نشردن  . مصازح می کنند که خودشان آستین باال زده و خانه هایشران را دوبراره بسرازند
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آن تعداد هم که مهاجرت را راه پایانی خود معرفی می کردند با ترس و  . می دانندروستاشان را با مرگ خود مساوی 

زرز و ازبته به پشتوانه ی تعدادی دام، پس اندازی و مهارت های دیگری جز کشاورزی و دامداری این حررف را مری 

را اابل جبران میداننرد  درصد از پاسخگویان خسارت وارده 1/29خسارات وارده در اثر ززززه بودن اابل جبران. زدند

امیید پایین  . مار نشانگر امید به آینده ی پایین در بین ززززه زدگان استآاین  . آن را غیر اابل جبران میدانند 3/19و 

اجتماهی گسترده ای را در پی -پیامدهای رفتاری همده ای برای ززززه زدگان در پی خواهد داشت که آسیبهای روانی

  .  خواهد داشت

 

 فراواني جبران شدن خسارت وارد شده توزیع : 11-0ل شمارهجدو


درصد معتبرفراواني

1365بله

1545962خیر

263نمي دانم

21جمع

1بي پاسخ


3مجموع


 

کمی و کیفی این اضیه است که می توان با بهرره گیرری از آوار بررداری درسرت و  هداتمهم ترین نکته در مشا

هدایت سریع هوامل بازسازی و بهره گیری از خود روستاییان در این امر میل به زندگی و ماندن در روستا کره زمینره 

 . مرین روش نجرات دادند را تقویت کرد و در نهایت زیست منطقه را برا هدنمو های آن بین اهلی بسیار پر رنگ می

هر چند بسیاری از روستاییان وبق برآورد های کمی از بازسای مسکن خود نا امید بودند اما بی معنرا و غیرر ممکرن 

 . بودن زندگی به روشی دیگر نزد ایشان هامل بسیار مهمی بود برای آن که بگویند هیچ چراره ای جرز مانردن ندارنرد

برآورده نشدن بستر مادی می تواند به سرهت به یک سرخوردگی که زمینره این نیروی حفظ و ایستادگی در صورت 

های کم رنگ آن اابل مشاهده بود بیانجامد و نیروی نهفته در دل این روستاییان را به هوامل تخریب گر تبردیل کنرد 

ستی خرود پرا نیرویی که با همه ی فشار روانی و شک ناشی از ززززه همچنان به زندگی و پایداری در حفظ روش زی

 . می فشارد

منطقه ی کوهستانی ارسباران با همان االیم منراوق شرمال غررب ایرران و  ) ااتصادی (  توصیف وضع ااتصادی 

مردم این  . ارتزاق مناوق روستایی در این ناحیه سخت و بسیار شکننده است . داری ویژگی های زیستی خشنی ست

 یحتر . رانند به ویرژه در مرورد کشراورزی و براغ داریگا تی روزگار میناحیه در روستا ها با نوهی از ااتصاد معیش

همه ی این ها مؤید آن است که در کل مری  . دامداری این نواحی هم در مواردی معیشتی و در مواردی تجاری ست

شتغال روشن شدن وضع ای برا . دانست توزیدگر و ازبته خود بسنده های منطقه را صاحب ااتصاد معیشتیتوان روستا

این جدول ها وضع شغل و درآمرد روسرتاییان را پریش از ززززره مرورد  . می کنیم ه در منطقه به جدول های زیر نگا

 .  هدف ارار داده است
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 وضعیت شغلي روستاییان زلزله زده . 4-8

 

 

 

 
 

 

 فراواني عمده ترین مشاغل روستاییان توزیع : 12-0جدول شماره

درصد معتبرفراوانيمشاغل

4256كشاورزي و دامداري

113564كشاورزي

13كشاورزي و دامداري و باغداري و فرش بافي

16جوشکاري

26كارمند شبکه بهداشت

264خانه دار

1236دامدار و قالي باف و كشاورز

26كشاورز و كارگر ساختمان و قالي باف

26كشاورز و دامدار و جوشکار

26دامدار و قالي باف و باغداري

264دامداري

4162كشاورزي و كارگر ساختمان

16فرش بافي

264بیکار

26راننده

4162دانشجو

13كارگر ساختمان

4162پیمانکار

26كارمند و دامدار

26كشاورزي و لباس فروشي

4162دامداري و باغداري

26كشاورزي و باغداري

26دامداري و فرش بافي

26راننده و كشاورز و دامدار

264كشاورزي و قالي بافي

26وكیل و دامدار و كشاورز

26پرورش ماهي

26راننده و قالي باف

4162كشاورز و دامدار و آهنگر

26مسئول مخابرات

26لباس فروشي

321جمع

32بي پاسخ


3مجموع


کارگر  اازی بافی و فرشبافی

 ساختمانی

 کشاورزی و باغداری دامداری

 

 روستايیان موارد زير می باشد که اغلب همزمان به چند کار اشتغال دارندعمده ترين مشاغل 
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 میزان درآمد قبل از وقوع حادثهتوزیع فراواني : 13-0جدول شماره


درصد معتبرفراواني

  1تا4262

11  2تا3 16

21  3تا2316

31  4تا21263

4 و باالتر441963

221 جمع

132بي پاسخ


3مجموع


 

 . هزار تومان بوده است 103حدود ابل از ززززه   ماهیانه خانوارهای پاسخگو میانگین درآمد

جدول باال مشان میدهد که مردم  منطقه هموما در وضعیت  معیشتی دشواری زندگی می کرده اند و این ززززه بره 

از دست رفتن محصوالت کشاورزی انبار شده، از میان رفتن جاده  . شدت معیشت  آن ها را به مخاوره انداخته است

فتن دام و ویور زیر آوار یا خطر خورده شدن به وسیله ی گرگ، نداشرتن امکران های دست رسی به مزارع، از بین ر

    . همه و همه نشان از استیصال آن ها در شرای  کنونی برای ادامه ی حیات دارد . . . به چرا بردن دام ها و 

 

 : وضع عمومي مشاغل در منطقه و نسبت آن با حیات اجتماعي ـ اقتصادي. 4-9

ایرن  . اهدات نشان میدهند که تفکر منفی نسبت به سودجویی مهراجران در منطقره وجرود داردمصاحبه ها و مش

عیت منطبق نیست چراکه اکثر مهاجران خانوارهایی توزیدگرند که کم و بیش بره انردازه ی سراکنین ااچندان با و رتفک

د و بره کارهرای فصرلی نظیرر شایان ذکر است آنها تنها نزدیک به چهار مراه سراکن شرهر هسرتن . خسارت  دیده اند

ار مری گیرنرد و در یردر شهر خانه ها را در اراردادهای کوتاه مدت با اجاره ی بیشتری در اخت . کارگری می پردازند

 .  کنند و احشام خود را در فصل سرما ذبح کرده و به فروش می رسانند فصل بهار به روستا مهاجرت می

نواحی در اطعات کوچک و کشت آن ها به صرورت آبیراری بروده و هموم زمین های این  کشاورزی و باغ داری

آبیاری این زمین ها یا توس  نهرها و کانل های آب دست سراز از  . در معدود مواردی می توان کشت دیم را هم دید

خصوصیت اابرل درنرگ در ایرن مرورد  . رودخانه ها یا توس  چاه های همیق و نیمه همیق صورت می گرفته است

ی کاال به کاال بین اهازی یک روستا یا دیگرر روسرتاها گاهی از روش مبادزه . بودن کشاورزی در منطقه استمعیشتی 

برا ایرن  . همین مسئله در مورد باغ داری و روش های آن نیرز صرادق اسرت . برای تثمین نیاز استفاده می شده است

 .  تفاوت که امکان و زمینه های فروش محصوالت باغی به مراتب بیشتر است

 . روش پرورش دام در منطقه با چرا در مراتع در زمان ممکن و انبار کردن هلوفه برای فصل سررما سرت دامداری

یرک روش را اختیرار دار ززومرا ازبته هرر دام . پرورش دام در منطقه به دو بخش معیشتی و تجاری اابل تقسیم است

در نوع معیشتی دام ها را بررای شریرآوری و محصروالت . گیردنمی کند بلکه هموما هر دو روش را هم زمان پی می



  

 

 

65 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

در نوع تجاری یا دامداری زبنی مطرح اسرت یرا گوشرتی و ازبتره یکری از  . زبنی یا در مواردی برای ضبح می پرورند

این نروع از پررورش  . د فروش به دامدارن محلی یا سایر مناوق استویژگی های دامداری منطقه پرورش دام به اص

ای دیگر آن که دامداری زبنی در منطقه همومرا بره نکته. دام به اصد فروش در همان سنین پایین دام صورت می گیرد

محصروالت زبنری  . فروش محصوالت زبنی نمی رسد و در همان فروش شیر به جمع کنندگان شیر متواف می شرود

پرورش دام به اصد فروش هموما توس  خروش  . وستاییان هموما معیشتی بوده یا ارزش مبادزه ی کاال به کاال داردر

این افراد بیشتر وول سال را در روستا به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و در فصل  . نشینان صورت می گیرد

 . سرما برای کارگری به شهر های اوراف می روند

 ؛زنبورداری 

 ؛ماهی 

 ؛کارگری 
 

 مهارتهاي روستاییان به غیر از شغل . 4-11

در اازب یک سوال باز از آنها پرسیده شده است به غیرر از شرغل خرود چره مهرارت شرغلی  دیگرری دارید؟کره 

درصد از آنها بره غیرر شرغل خرود کره 10روستاییان با وجود اینکه انسانهای توانمند و توزیدگری هستند اما بیش از 

امپروری و کشاورزی است مهارت دیگری ندارند تنها شغلهایی که آنها هنوان کرده اند در شهر میتواننرد انجرام غازبا د

همچنین بره ایرن مسرئله بایرد سرطح  . درصد(اشاره کرد  1(درصد و اازی بافی )نزدیک 50دهند میتوان به کارگری)

 . ت زندگی در شهر را هر چه بیشتر گوشزد می کند پایین سواد روستاییان را نیز افزود که خود هدم آمادگی آنها جه

 فراواني مهارت هاي روستاییان غیر از شغلشانتوزیع : 10-0دول شمارهج

 درصد معتبرفراوانيمهارتها

4161امدادگري

26نجاري

126كشاورزي

316كارگري

26رانندگي

26قالي بافتن فرزندان

26داخليدكراسیون 

26رانندگي

4612بنایي

1464قالي بافي

4161مکانیکي

4161جوشکاري

4 .12 دامداري

26سفالگري

26آهنگري

26زنبورداري

2516هیچ كاري


31
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 سخت افزار

فعلی و ازبته در ورح های بازسرازی مسرئله ی از مهمترین دغدغه های مطرح در وضع افزاری ) آموزش (سخت 

وزی از این سرطح  . در حال حاضر بیشتر روستا ها مدارس تا سطح ابتدایی را دارند . زیر ساخت های آموزشی است

کودکان روستاهای دور افتاده به خاور ممکن نبودن رفت و آمد به روستاهای صاحب مدارس  . باالتر بسیار کم است

اگر مسکن روستایی را شامل همه ی بخش های یک خانره ی روسرتای و  . تحصیل محروم مانده اندسطوح باالتر از 

سرت همانرا فضاهای همومی روستا بدانیم بی شک مهمترین بخش این فضای همومی که معطوف به آینده ی نسل ها

های حیرات منطقره رگهای و شراهبازسازی فضاهای همومی و خانه ها نیز جزو بازسازی زیر ساخت . مدرسه است

تروان بررای از سرر گررفتن می . ها مردارس اسرتهای بازسازی روسرتابا این نگاه یکی از اصلی ترین بخش . است

م شده اند نیز در حرین همرین تحصیل در مقطع باالتر کودکانی که به دزیل ممکن نبودن رفت و آمد از تحصیل محرو

 .  تصمیم گرفت تر بومیتر و ازبته کسب اوالهات دایقبازسازی و بعد از شناخت دایق

 

 نرم افزار 

تر نگراه دایرق . نکته آن است که بازسازی این فضای همومی بدون فراهم کردن خون جاری در آن ناممکن است

توجه ویژه بره  . نمایدی آموزش کودکان اصالح و ترمیم آن در فرصت پیش آمده برای بازسازی ضروری میبه نحوه

ها و همچنین کسب مهارت های الزم برای حفرظ و های الزم برای برخورد با آنمسائل پیش آمده در ززززه و آموزش

تروان برا می . سرتهای اجتماهی ضروریصادی منطقه در ترمیم روشهای حیات اجتماهی ر ااتبه روز رسانی موزفه

ها ساخت فضای مردارس را هرم برا روش های آموزشی مناسب با آن نیازی یک نیاز سنجی دایق و برسی روشتهیه

 . آموزش به دست آمده متناسب نمود

 فراواني سطح سواد روستاییان توزیع : 11-0جدول شماره 

معتبردرصد فراواني سواد

2236بي سواد

145463 ابتدایي و راهنمایي

3216دیپلم

2469لیسانس و فوق دیپلم

1363متوسطه

321جمع

5بي پاسخ


3مجموع


 

 .  درصد زیر دیپلم هستند 92درصد بی سواد در مجموع حدود  9/32غازب پاسخگویان، 
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 زلزله زدگان سکونت فعلي وضعمسکن روستایي و . 4-11 

بدیهی است که مسکن روستایی دارای تفاوتهای بسیاری با مساکن شهری اسرت خصوصرا در روسرتاهای مرورد 

مطازعه محل سکونت اهازی در ارتباط تنگاتنگ با شغل روستاییان که هموما دامداری و کشاورزی است ارار دارد زراا 

ست کم دارای آغل و انبار هلوفه نیز بوده است زاا ابل از هر گونه برنامره هر خانه هالوه بر محی  مسکونی انسانی د

 . ریزی باید توجه داشت که ساخت مسکن با متراژ پایین و به شیوه شهری کاری بیهوده خواهد بود

 1. 0درصد از پاسخگویان در حال حاضر در چادر به سر می برند و تنهرا  2/99ان می دهد که شنتایج پژوهش ن

هیچ یک از پاسخگویان در منزل پیشین خود سکونت نداشتند حتی خانوارهرایی کره  . در منزل بستگان هستند درصد

ایرن در حرازی   . این اراام نشانگر ابعاد وسیع بی خانمان شدن در منطقه اسرت . خانه هایشان سازم به نظر می رسید

آنها نه در  . گزیده اند به هیچ وجه مناسب نیستندهارات روستاییان چادرهایی که آنها در آن سکونت ظاست که وبق ا

اسکان تقریبا کل ززززه زدگان در چادر پیامدهای امنیتی، زیست محیطی و بهداشرتی  . مقابل گرما مقاوم اند و نه سرما

ترا  همین آمارها در کنار آمار مهمترین نیاز حال حاضر ززززه زدگان و نیازهای آنها . گسترده ای در پی خواهد داشت

یند بازسازی مهمترین کاری است که دست اندرکاران آشروع و بعد از فصل سرما نشان میدهد که اسکان و تسریع فر

ینرد آبلنرد مردت شردن فر . باید در پیش گیرند تا از پیامدهای آتی چادرنشینی موات ززززه زدگان جلروگیری شرود

هرای مهراجرتی و  مکانی برای اسکان دایم باشند کره مروجبازسازی منازل باهث می شود که افراد ززززه زده به دنبال 

خازی شدن بسیاری از روستاها از سکنه از یک سو و مسایل اجتماهی فرهنگی همده در شهرها و روستاهای اورراف 

 . بوجود آید

 فراواني وضعیت كنوني روستاییانتوزیع : 19-0جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

12 در چادر9963

22 منزل بستگان .

3بي پاسخ2-

 3 1 جمع

 

درصد از پاسخگویان یک خرانوار در هرر چرادر  2/15 . خانوار در هر چادر ساکن هستند 9/29وور میانگین به 

 1بریش از درصرد  9/5خرانوار و حردود  1درصرد  1/1درصد سه خانوار و  9/2درصد دوخانوار،  1/59هستند و 

اگرچه غازب خانوارها تک خانواری هستند اما درصد باالیی از ززززره زدگران در  . خانوار در یک چادر ساکن هستند

برا توجره بره اهتقرادات،  . چادرهای چند خانواری به سر می برند این مسازه میتواند بر تنشهای ززززه زدگان بیفزایرد

ک خانوار در چادرها هالوه بر مشکالت معمروزی کره پریش میراورد سنتها و مسایل فرهنگی منطقه حضور بیش از ی

حضور توامان چندین خانوار در یک چادر میتواند مشرکالت هدیرده  . میتواند بر احساس ناامنی ززززه زدگان بیفزاید

  .ای در کمک رسانی و توزیع کمکهای دارویی و بهداشتی و غاایی بوجود بیاورد و در هین حال تنش زا نیرز هسرت
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شایان ذکر اسرت کره حتری  . زاا پیشنهاد می شود اسکان هر خانوار در یک چادر به سرهت در دستور کار ارار گیرد

 .  موارد معدودی که  افراد فااد چادر بودند در این روستاها مشاهده شده است

 

 توزیع فراواني خانوارهاي موجود در چادرها : 19-0دول شماره ج

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از افراد پاسخگو در چادرهای براالی  23بیش از  . نفر در هر چادر ساکن هستند 39/9به صورت میانگین 

تند اما درصد باالیی از ززززه سبا توجه به دو جدول فوق اگرچه غازب خانوارها تک خانواری ه . نفر ساکن هستند 9

 برا توجره بره . زدگان در چادرهای چند خانواری به سر می برند این مسازه میتواند بر تنشهای ززززه زدگران بیفزایرد

اهتقادات و سنتها و مسایل فرهنگی منطقه حضور بیش از یک خانوار در چادرها هالوه بر مشکالت معموزی که پیش 

حضور تومان چندین خانوار در یک چرادر میتوانرد مشرکالت  . میاورد میتواند بر احساس ناامنی ززززه زدگان بیفزاید

شتی و غاایی بوجود بیاورد و در هرین حرال ترنش زا هدیده ای در کمک رسانی و توزیع کمک ها ی دارویی و بهدا

 . زاا پیشنهاد میشود اسکان هر خانوار در یک چادر به سرهت در دستور کار ارار گیرد . نیز هست

 

 میزان تخریب خانه هاي روستاییان زلزله زده: 4-12

درصرد از آنهرا بیران  3تنهرا درصد از پاسخگویان اهالم داشته اند که خانه های آنها در ززززه تخریب شده و  99

آنچه که در این باره ذکر آن ضروری به نظر می رسد این این اسرت کره  . داشته اند که خانه شان تخریب نشده است

درصد اهالم شده است اما همال روی مسکن روستاهایی مثرل  500تا  20اگر چه میزان تخریب منازل روستایی بین 

ه اند و خانه ها کامل فرو نریخته اند  و حتی خانه هایی  وجرود دارنرد کره فقر  که ظاهراً کامالً تخریب نشد نگجهی

های غیرر اابرل سرکونت اررار ی خانهترک برداشته وظاهرا سازم هستند نباید هیچ حسابی کرد و باید آنها را در زمره

 .  زندگی می کنندها نیستند و در چادر روستاییان به هیچ وجه حاضر به سکونت مجدد در این خانه . داد

 فراواني میزان تخریب خانه هاي روستاییان زلزله زده توزیع: 13-0شماره جدول 

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1خانه تخریب شده34961

2خانه تخریب نشده169

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

11 خانوار224163

22 خانوار5165

1236خانوار 3 3

14465خانوار 4 4

2 .خانوار 5 5

  خانوار2 .

 32 خانوار2 .

 4 بي پاسخ-

 3 1 جمع
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3بي پاسخ5-

 3 1 جمع

 
 رضایت زلزله زدگان به آوار برداري بوسیله بولدوزرفراواني میزان  توزیع: 16-0جدول شماره

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1رضایت دارم25261

2رضایت ندارم341169

4- بي پاسخ 3

 3 1 جمع

 

 9/55آنهرا دور ریختره شرود و درصد از پاسخگویان حاضرند که باای مانده ی خانه های تخریرب شرده  5/99

این به این دزیل است که هنوز هم بخشی از روستاییان به دالیلی از ابیل تررس از . درصد تمایلی به این مسئله ندارند

  . ززززه مجدد و کمبود ماشین آالتی نظیر زودر موفق به برداشتن وسایل خانگی و امروال خرود از زیرر آوار نشرده انرد

مانده ی مصازح باای مانده برای آن تعداد که مایل نیستند دارای ارزش مادی مری باشرد زراا بهترر همچنین احتماال باز

است در دور ریزی پس مانده ها دات نظر بیشتری شود تا انچه ارزش مادی برای ززززره زدگران دارد حفرظ شرده و 

  . . حتی برای صرفه جویی در هزینه ها مورد استفاده ارار گیرد

 

 بازسازي خانه هاي تخریب شده و امید روستاییان به امر بازسازيهلت م . 4-13

نکته بسیار حیاتی در امر بازسازی این است که چنانچه مسکن روستاییان حداکثر تا اواس  آبان مراه آمراده نشرود 

مهرر  روز دیگر)اوسر  11منطقه ی ززززه خسارات جبران ناپابری خواهد دید چرا که وبق گفته  روستاییان کمتر از 

بنابراین پیش بینی می شرود کره در . توان چشمان خود را باز کردماه( هالوه بر سرما از شدت کوالک و مه حتی نمی

این وضعیت بسیاری از اهازی  به ویژه کودکان دچار بیماریهای هرای شردید شرده و حتری جران خرود را از دسرت 

ایرن  . خانمران خواهنرد شرد ی آن پناه آورده و یا بریخواهند داد همچنین هده کثیری به شهرها و همدتا به حاشیه 

 .  شرای  برای احشام  و دیگر هناصر حیات اجتماهی منطقه حتی می تواند  ناگوارتر باشد

پاسخ های روستاییان به این سوال که فکر می کنید تا چه زمانی خانه شما ساخته می شود  اابل تامل است  چررا 

در این  . ماه وول می کشدتا منزل مسکونی شان بازسازی شود 9که بطور میانگین که تصور پاسخگویان بر این است 

این آمار نشان می دهرد کره  . درصد تصور میکنند که حدود یک سال آینده منزل مسکونیشان ساخته شود 5/20بین 

شکالت آنهرا را ماه خالف انتظارات پاسخگویان است ودر همل گره ای از م 9ووالنی شدن فرایند بازسازی بیش از 

در این راستا یافته های کیفری  . شایان ذکر است که زنان بسیار امیدوار تر از مردان در این باره بودند. باز نخواهد کرد

تایید میکندکه بسیاری از اهازی خصوصا مردان سرپرست خانوار از اینکه کار ساخت مسکن بره کنردی صرورت مری 

خواهیم ما کیک و کلوچه نمی: سازه در روستای دغدغان با بغض اظهار کرد 90رد یک م . نا امید شده اند گیرد کامالً

 . توانیم همین گندم را آسیاب کنیم و بخوریم ما خانه می خواهیمما می
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 متوسط هزینه بازسازي خانه هاي تخریب شده . 4-14

و حردود  . تخریرب شرده هزینره داردمیلیون تومان بازسازی منزل  13/39بطور میانگین پاسخگویان معتقدند که 

  .  براورد ایمت وااعی ساخت هر منزل در اینجا مهم است . درصد رامی باالتر از میانگین را گزارش می کنند 29

 

 فراواني هزینه بازسازي مسکن از نظر روستاییان   توزیع: 28-0جدول شماره 

 فراوانيدرصد معتبر

326

26

11 565

1126

12261

1426

1529

126

2363

2529

3226

3526

41446

4526

51446

261

926

126

1226

326

291 جمع

بي پاسخ


 

 خانه در روستا در صورت بازسازي خانه هامیل به ماندگاري در مکان قبلي . 4-15

در صورت بازسازی مناوق ززززه زده آیا دوست دارید در همان   منطقه ابلری سراکن »از پاسخگویان پرسیده شد 

درصد مایل به ایرن  1/53درصد از پاسخگویان تمایل دارند در همان منطقه ی ابلی ساکن شوند و  2/91که « شوید

این هدم تمایل مطابق مصاحبه ها به خاور ترس از ززززره  . ه در جای دیگری ساخته شودهستند که منزل تخریب شد

درصد باالی تمایل به ساخت منرازل در همران منطقره ی ابلری  . غیره می باشد . . . مجدد، دشواری خاک برداری و

قات بومی ززززه زدگان با فرهنگ، هویت، سنتها و تعل . نشانگر تعلق خاور همیق ززززه زدگان به سکونتگاهشان است

گاههای آنها گره خورده است زاا در ساخت منازل ویران شده و تعیین مناوق جدید برای ساخت منازل مری سکونت

ونتگاه خرود تعلرق کباید این تعلقات و هناصر فرهنگی را در نظر گیرد چرا که در صرورتی کره افرراد نسربت بره سر
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وبعا بخشی از این تعلق خراور بره خراور ملرک و  . در بر خواهد داشتخاوری نداشته باشند موجهای مهاجرتی را 

بنابر اظهارات یرک  . جا به جا کردن آنها میباید این مسایل را نیز در نظر گیرد . امالکی است که افراد در منطقه دارند

سازه در روستای زغن آباد دزیل اینکه اهرازی نمری خواهنرد روسرتا در جرای ابلری بسرازند ایرن اسرت کره  13مرد 

متخصصان اهالم کرده اند که به دزیل وااع شدن روستا بر روی گسل و یا خاک نامرغوب امکران سراخت مسرکن در 

روستاییانی هستند که فااد زمین هستند و امکان درگیرری برر  جای ابلی وجود ندارد شایان ذکر است که در این بین

ین باید اشاره کرد بسیاری از روستاییان خصوصاً سازمندان اگر روستا در نهمچ . سر زمین در مکان جدید وجود دارد

جایی به غیر از جای ابلی ساخته شود دچار مشکالت روحی و روانی خواهند شرد کره شایسرته اسرت در صرورت 

 . سکن به این مسئله توجه کردساخت م

 

 فراواني میزان تمایل روستایان در مکان قبلي توزیع: 21-0جدول شماره

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

124 مي مانیم63

23 نمي مانیم126

- بي پاسخ 3

 3 1 جمع

 

 هاي تخریب شده توانایي ساخت خانه توسط صاحبان خانه. 4-16

درصرد اظهرار  91درصد پاسخگویان اظهار داشتند که به تنهایی توانایی بازسازی منرزل خرود را دارنرد و  9تنها 

این مسئله ززوم کمک فوری سرازمانهای دوزتری و مردمری را  در سراخت مسرکن  . کرده اند که چنین توانایی ندارند

 .  گوشزد میکند

 ساخت خانه ها توسط خود روستاییان فراواني توزیع: 22-0جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1توانایي ساخت دارم16

2توانایي ساخت ندارم2946

2- بي پاسخ 3

 3 1 جمع

 

کشراورزی ،احشرام افته های پژوهش نشان میدهد که اگر چه بیشتر روستاییها دارای امروازی از جملره زمینهرای ی

وویور هستند اما همال آنها اادر به فروش آنها برای تامین مسکن نیستند چرا که در ایرن صرورت توجیره ایری بررای 

در همرین راسرتا وبرق جردول زیرر  . سکونت در روستا ندارند و از نظر معیشتی با مشکل جدی روبرو خواهند شد

 . امهای خود را برای تامین مسکن در روستا بفروشندنزدیک به دو سوم از روستاییان حاضر نیستند که د
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 فراواني فروش دامها براي خرید خانهتوزیع : 23-0جدول شماره 


درصد معتبرفراواني

3469بله

112561خیر

121جمع

1بي پاسخ


3مجموع


 

 نهادهاي دولتيانتظارات زلزله زدگان از فراواني   توزیع .20-0جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1جبران كامل خسارت 4264

2122 دادن وام بال عوض4562

2469 پرداخت دست كم نیمي از خسارات وارده 3

5165 پرداخت وام كم بهره 4

- بي پاسخ 5

 3 1 جمع
 

پیشین اکثریت ااوع پاسخگویان توانایی مازی ساخت مسکن خود را ندارند  انتظار با توجه به این که وبق جدول 

درصد انتظار دارنرد کره دوزرت وام  3/11 . پاسخگویان از مراجع ذیرب  برای جبران خسارت مازی بدین شرح است

درصرد  1/59 . درصد انتظار دارند که خسارت وارده بطور کامل توس  جبرران شرود 1/31 . بالهوض به انها بدهد

درصد انتظار دارند که دست کم نیمی از خسارت وارده جبران گردد  9/9انتظار دارند که وام کم بهره دریافت کنند و 

شایان ذکر است که یکی از مشکالت مهم روستاییان برای دریافرت وام مسرکن ابرل از ززززره شررای  بوروکراتیرک 

یرک مررد  . ام توس  آنها و مقاوم سازی خانه هایشان شرده اسرتدشوار آن بوده است که در همل مانع از دریافت و

داشت که در کل روستا تعداد افراد باسواد انگشت شرمار اسرت در حرازی سازه از اهازی روستای مهترزو اظهار می 29

ضامن کارمند رسرمی کررده برود کره همرین امرر توجره بره برداشرتن موانرع  3که بانک برای اهطای وام درخواست 

ی یکی از کشاورزانِ روسرتای آغ هلری زرو، کره مرردی همچنین  به گفته . اتیک زمان بر را ضروری می سازدبوروکر

حدودا چهل سازه بود که بر اثر تصادف با ماشین در سال گاشته اکنون تقریبا از کار افتراده اسرت، وی مبلرغِ  پانصرد 

خروج آن از حسابش کرده وزی با کمرال تعجرب  ش پول داشته است که پس از ززززه اادام بهن در حساباهزار توم

اسرت کره بره دزیرل هردم باشد و بعد از پرس و جو از بانک مراکوره متوجره شدهمسدود می متوجه شده که حساب

او  . ن از بانک گرفته بوده حسرابش مسردود شرده اسرتامیلیون توم 1پرداختِ ااساطِ وامی که سالِ گاشته به مبلغ 

  بسیاری از اهازی روستا به همین منروال اسرت و آنهرا توانرایی بازپرداخرتِ وامهرایی کره در اظهار می کرد که شرای

میلیرون تومرانی کره دوزرت بررای  1. 53او بیان کرد کره توانرایی وامِ  . اند را ندارند گاشته از بانکهای دوزتی گرفته

از ورفی یکی از روستاییان روستای ینگجره مری  . شان به آنها می خواد بدهد را ندارندهای ویرانساخت و ساز خانه

شان، کمکری جدیردی بررای این وامِ پیشنهادی از ورف دوزت به روستاییان برای ساختن خانه های آوار شده": گوید

های روستایی بروده امرا مرا بره دزیرل هردم نبود این وام مسکن از پیش ترها هم برای ساخت و سازِ خانه این فاجعه

پس تنها سه میلیون وام بالهوض دوزت، تنها کمکی سرت  ". ازپرداخت وام، اصال این وام را نمی گرفتیمتوانایی در ب
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   . که به مردم می شود

 

 دورنماي زلزله زدگان در صورت تکمیل فاجعه. 4-17

از پاسخگویان  در اازب یک سوال باز پرسیده شد که در صورتیکه تا فرا رسریدن فصرل سررما خانره ای سراخته 

شود چه می کنید؟  بطور کلی پاسخها نشان می دهد حیات اجتماهی و زیستی روستا بره شردت در معررض تهدیرد ن

. 5ارار دارد چرا که چنانکه در جدول زیر مالحظه می فرماید پاسخ ها به وور کلی دو موضوع را پریش بینری میکنرد

است که بنا به گفته روستاییان از هرم اکنرون مهاجرت به شهرها که مقصد اکثریت آنها شهر تبریز است این در حازی 

در تبریز بحران مسکن وجود دارد و به دزیل هجوم مهاجران از شهرستانهای ززززه زده هریس، ورزاان و اهر خانره ی 

 . آوارگی استیصال و نابودی. 3 . اجاره ای به ندرت یافت می شود

رصد پاسرخگویان در صرورت فرراهم شدنشران در د 11همانگونه که در جدول زیر مالحظه می فرمایید نزدیک 

فصل سرما مهاجرت خواهند کرد این در حازی است که گزینه مهاجرت بسیار خوشربینانه بروده و بیشرتر مربروط بره 

خرود . کسانی بود که کور سوی امیدی در شهرها به هر دزیل)مکنت مازی،داشتن فامیل در شهر یا امید به کار(داشرتند 

ی پیچیده و دارای تبعات شهری و روستایی فراوانی است که در ادامه بیشتر بیشتر به آن خرواهیم امر مهاجرت مسئله 

 .  پرداخت

درصرد ار ززززره زدگران 31پاسخهای بعدی بعد تراژیک فاجعه را با وضروح بیشرتری نشران میدهرد نزدیرک بره

بسیاری از پاسرخگویان  "نی هستیممرد"سرنوشت خود را نابودی و یا آوارگی پیش تینی می کنند در این میان پاسخ 

 . تسدرصد( بسیار دردآور ا 50)نزدیک به 

 دورنماي سرنوشت آوارگانفراواني   توزیع: 21-0ول شماره دج

 درصد فراواني گویه ها ردیف

1مهاجرت154464

2آوارگي2164

3496مي میریم 3

364فروش  دام 4

246كارگري 5

 ماندن14369

 تامین كانکس و استقرار در روستا14369

 زندگي در چادر12364

4161نمي دانیم 9

1 در خواست كمك مردمي26

26گدایي 11

 35 1 جمع

 

در مورد وضعیت ززززه زدگان باید گفت که اگر چه بسیاری از آنها هنوز هم دارای اموازی نظیر زمرین کشراورزی 

درصد( حاضر نیستند حتی بررای سراخت مسرکن 91و یا گله های احشام هستند اما وبق جدول زیر اکثر روستاییان)
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شوند و امکران اداره امرور معیشرتی واجه میهای خود را بفروشند چونکه به زحاظ معیشتی با مشکل جدی مشان دام

دهند اکثر پاسخگویان اظهار داشتند که اگر مجبور شوند دام هایشان خود را بفروشند دزیلی بررای خود را از دست می

همچنین بسیاری از روستاییان هنوان کرده انرد کره احشرام   . ماندن در روستا ندارند و به شهر مهاجرت خواهند کرد

ورت ارضی خریداری کرده اند و در اثر تلفات ززززه توان نگهداری دامهرا را ندارنرد و مجبورنرد آنهرا را خود را بص

  .  بفروشند و بدهی خود را پس بدهند

 

 خسارات جاني ومسائل و مشکالت بهداشتي و پزشکي ناشي از زلزله . 4-18

 تعداد فوت شدگان پاسخگویان

درصرد از پاسرخگویان حرداال  19. 1 . نزدیکانش را از دست داده استنفر از  35/5بطور میانگین هر پاسخگو 

ازبته باید ذکرر  . اندنفر را از دست داده 9و  2درصد به ترتیب   5/9درصد دو نفر،   5/9اند، از دست داده یک نفر را

ان نزدیرک بروده کرد که پاسخگویان هلی رغم توضیح پژوهشگران افرادی که هضو خانوار آنها نبوده و از خویشاوند

اند را نیز هنوان کرده اند که از این زحاظ این هدد بزرگتر از مقدار وااعی گزارش شده است  امرا بره هرر حرال ایرن 

روانی در شرای  بسیار نامسراهدی هسرتند زراا  ظای مواجهیم که به زحادهد که با جمعیت سوگ زدهها نشان میداده

حضرور روانشناسران آشرنا بره فرهنرگ منطقره  . شود ظایل روانی نیز زحاهای روانی و مسها می باید کمکدر کمک

 .  میتواند یاری گر باشد

 توزیع فراواني میزان فوت شدگان پاسخگویان: 29-0جدول شماره


درصد معتبرفراواني

2363

132465

2961

3461

461

1جمع

294بي پاسخ


3مجموع


 

 جسمي در میان روستاییان بر اثر زلزله  آسیب دیدگي .4-19

اند و درصد از پاسخگویان اظهار کردند که خود یا خانواده شان در ززززه آسیب جسمی دیده21وبق جداول زیر  

درصرد  9/25درصد از آسیب دیدگان شدت آسیب را خیلی زیاد،  9/29  . انددرصد بیان کردند که آسیب ندیده 99

   .  اندخیلی کم ارزیابی کرده 9/5کم و  9/9متوس ،  5/35 زیاد،

بسیاری از مجروحان و بیماران هنوز نیاز مبرم به تجهیزات پزشکی مجهز دارند این درحرازی اسرت کره در ظراهر 

ر شوند و این امر برای روستاییان بعضاً بی سرپرسرت بسریادیگر مصدومان و بیماران به بیمارستانهای تبریز اهزام نمی
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  .  دشوار است

 فراواني آسیب  جسمي خانواده هاتوزیع : 29-0جدول شماره 


درصد معتبرفراواني

934بله

19خیر

21جمع

2بي پاسخ


3مجموع


 
 آسیب شدت  فراواني توزیع: 23-0 شماره جدول

 فراوانيدرصد معتبر

4236خیلي زیاد

3316زیاد

24 2161متوسط

16كم

216خیلي كم

1141جمع

24بي پاسخ

 3مجموع
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 آسیب هاي رواني. 4-21
 برگزاري مراسم سوگواريتوزیع فراواني  :26-0جدول شماره


درصد معتبرفراواني

3 265بله

1365خیر

41جمع

312بي پاسخ

3مجموع

 

درصد از  داغدیدگان مورد مطازعه در مناوق ززززه زده نتوانسته اند که بررای هزیرزان خرود مراسرم  29نزدیک به 

سوگواری برگزار کنند که این اضیه با توجه به شرای  اضطراری این مناوق اابل درک است آنها هلت اصرلی برگرزار 

-ر هنوان کرده اند روستاییان با مشرکلنکردن مراسم را بیشتر مشکل مازی و نداشتن مسجد و یا مکان مناسب و جادا

های فراوانی جهت برگزاری مراسم سوگواری مواجه بودند به ووی که بسیاری از آنها مراسم را در شرهر خصوصراً، 

آنها جهت برگزار کردن مراسم هرای بعردی خصوصراً چهلرم  . . تبریز و  بعضا با هزینه های سنگین برگزار کرده اند

  .  ر )مثالً یک چادر بزرگ( و امکانات مازی هستندنیازمند یک مکان بزرگت
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 آسیب هاي رواني ناشي از زلزله . 4-21

-هلیموارد حادی در روستاها مشاهده شد که حاکی از ضربات شدید روانی ززززه است، پیرمردی در روستای آق

( . . . های )مثالً وویله، انبار هلوفه و وافه در حال شمردن خانهزو چند روز بدون اینکه از جای خود تکان بخورد بی

کنرد حتری جلروی آفتراب و برا پوشریدن کرد که او همیشه احساس سرما مریاش بود، پسر وی هنوان میویران شده

بافت پس از ززززه مهارت خود را از دست داده بود و در روستای دیگر دختری جوان که پشم می . چندین زباس گرم

  . راموش کرده بودبه کلی پشم بافی را ف

در بسیاری از روستاها هالوه بر آسیب های جسمی و مازی به روستاییان، آسیب های شدید روحی و روانی بر اثر 

سازه در روستای دیبگلو اظهار داشت که گرگ به یکی از اهرازی  32یکی جوان  . حمله گرگ  برآنها وارد شده است

ند، چند نفر از اهازی روستاهای تخریب شده تا صبح برای مقابله با گرگ حمله کرده و روستاییان وی را نجات داده ا

سرازه از اهرازی روسرتای مهترزرو از  29یرک مررد  . این در حازی است که آنها حق شلیک ندارنرد . دهندنگهبانی می

-یوی وضعیتی را توصریف مر . کردضربات روحی شدید وارد شده به کودکان در هنگام حمله گرگ ها صحبت می

ها و مردان مدافع سراسیمه از خواب می پرند و جیرغ مری  کرد که در آن کودکان نیمه شب از هیاهوی احشام و سگ

 کنندکشند و گریه می

هنوز هم در میان روستاییان به شدت ترس و وحشت از ززززه وجود دارد روستاییان هر زحظه انتظار واوع ززززره 

-روانی شدیدی مخصوصا به کودکان وارد کرده است که به هیچ وجره  بریرا دارند این وحشت بنیادین آسیب های 

سازه در روسرتای دغردغان  29مردی  . آوردهای متعدد هنوز هم خسارت به بار میاساس هم نیست چراکه پس زرزه

چرا رأس گوسفند در حال  52ریشتری روستا را زرزانده و  1/1ای حدود اظهار کرد که چهارشنبه یک شهریور ززززه

همچمین بسیاری از روستاییان خصوصاً سازمندان اگر روستا در جایی بره غیرر از  . اندبوده اند در زیر آوار تلف شده

جای ابلی ساخته شود دچار مشکالت روحی و روانی خواهند شد که شایسته است در صورت سراخت مسرکن بره 

 . این مسئله توجه کرد

آسیب دیده روانی، مراجعه و رسیدگی روان پزشکی در روسرتاها ضررورت  با این تفاسیر و باتوجه به تعدد موارد

 دارد

 زدگانجود بیماري خاص در خانواده زلزلهوتوزیع فراواني : 38-0جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني گویه ها  ردیف

1وجود بیماري 2562

219 نبود بیماري46

9-بي پاسخ 3

 3 1 جمع

 

 

 

داشتن یک بیماری خراص را گرزارش کررده  3/31درصد اظهار کرده اند که بیماری خاصی ندارند و  9/19

 .  اند
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 بیماریهاي زلزله زدگان توزیع فراواني: 31-0جدول شماره 


درصد معتبرفراواني

21161مسمومیت و اسهال

3363فشارخون

21161رماتیسم

21161قند  خون

21161دیسك و آرتروز

42262بیماري هاي قلبي

11جمع

342بي پاسخ


3مجموع


  

و دیسرک و آرترروز بیماریهرای خراص  انرد خرون روماتیسم، فشار خون ،بیماریهای البی،مسمویت و اسهال،  

  . گزارش شده در این پژوهش هستند

 

 مسائل پزشکي و بهداشتي. 4-22

به ویژه روستاهایی که دارای رودخانه هستند به شدت در معرض بیماریهای واگیردار به ویژه وبا هسرتند روستاها 

ای کره مروارد متعرددی مردفوع اند به گونرهها را آزوده کردهچرا که به دزیل شرای  اضطراری روستاییان آب رودخانه

ین چند رأس گاو بیمار مشاهده شد به هرالوه ی گویدرق مشاهده شده است در همین روستا همچنانسان در رودخانه

در روستای دیبکلو جنازه ی دام های تلف شده نزدیک رودخانه بدون اینکه گودال حفر شود رهرا شرده انرد و تنهرا 

این در حازی است که بسیاری از الشره هرای دام هرا و ویرور هنروز از زیرر آوار  . مقداری خاک روی آنها ریخته اند

اند  که  این مسئله مشکالت فراوانی از جمله بوی غیر اابل تحمل تعفن ،جمرع شردن  حشررات  بیرون کشیده نشده

همچنین یکی از مشکالتی که اهازی روستا به شدت با آن مواجره  . ی  و مریضی های  احتمازی ایجاد کرده استذمو

در ایرن روسرتا  . کرده است هستند گرد و خاک شدید در روستا است که ساکنین بی دفاع را دچار مشکالت فراوانی

برخی از اهرازی روسرتای مهترزرو بره دزیرل  . توان کمک های پزشکی مانند پماد ضدهفونی کننده چشم ارائه داد می 

امرا در ایرن . دهند که موجب مریض شدن برخی از کودکان شرده اسرتفقدان حمام خود را در رودخانه شستشو می

شت بیماریهای هفونی و ویروسی است که رفتره رفتره در اثرر سررما در حرال باره مهمترین چیزی که باید مد نظر دا

کودک و سازمند را به کام مرگ بکشاند چادرهرای نرازک اهردا شرده بره  شیوع است انواع آنفوآلنزا می تواند صد ها

با این تفاسیر . اندززززه زدگان در مقابله با سرما که از اواخر تابستان استخوان سوز است  بیشتربه ونزی دردناک شبیه 

پیشنهاد میشود که همزمان با اهتمام در امر ساخت مسکن اموری مانند جایگزینی چادرها با چادرهای برا کیفیرت ترر 

،تاسیس پایگاههای پزشکی شبانه روزی و اهدا داروهای پزشکی فوری خصوصا داروهای تب بر برای کودکران نظرر 

 . شان بودهای جسمی و روانیشان از مشکالت و بیماریان هدمی آگاهیهمچنین یکی از مسائلِ روستایی. گرفته شود

سرال امرری وبیعری برود و یرا دردهرای شرکمی و مشرکالتِ تنفسری  20مثال نداشتنِ دندان برای زنانِ باالی باالی 

غیرمرانوس هایی که بر اثر آزودگی های ناشی از ززززه مانند نداشتن حمام و دستشویی و اسرتفاده از غرااهای بیماری
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های مردفون در آوار و گررد و غبرارِ آن نرواحی در آنهرا رو بره مانند انواع کنسرو و آزودگی هوا به دزیلِ وجودِ الشه

کشیدند زنان بودند و هدم دسترسی آنهرا بره های روانی رنج میاز ورفی بسیاری از افرادی که از بیماری . افزونی بود

ی معلرولِ جسرمی، ذهنری هایی که بچرهاز ورفِ دیگر وضعِ خانواده . ده بودداروهایشان به بیماری آنها شدت بخشی

گروه پزشکی کره بره روسرتاها مینمدنرد برا اینکره  . بودشان در چادر بسیار وخیم شدهداشتند به خاورِ شرای ِ زیستی

د و داروهرایِ خراص را های معین به روستاها سر می زنند اما در بسیاری موارد کرادرِ مجربری نداشرتنتقریبا با فاصله

آنها هر سه چهار روز یرک برار مری  ": ی زنی از اهازی چخما  بالغ هلیابرای روستاییان تهیه نمی کردند بنا به گفته

آیند زخمهای ما را پانسمان می کنند، به ما ژزوفن و مسکن می دهند وزری واتری ازشران تقاضرای آموکسری سریلین 

 "دچار هفونت روده هستم وزی نمی دونم باید از کجا دارویم را تهیه کنم   من خودم. کنی میگویند که ندارندمی

 

 زدهها در روستاهاي زلزلهضعیت رسیدگي به زبالهوتوزیع فراواني : 32-0دول شماره ج

 درصد معتبر فراواني  

1جمع مي كنیم و آتش مي زنیم145565

2توسط شهرداري261

2رها كردن در طبیعت 3

1365چال مي كنیم 4

261ریختن در رودخانه 5

  سوزاندن -دفن261

 
به وسیله تراكتور به بیرون از ده برده مي 

شود
4164

 در كیسه میریزیم4164

4164و آتش میزنیم یریزیمدر چاه م 9

1 توسط مردم جمع مي شود26

26در سطل زباله مي ریزیم 11

26هیچ كاري نمي كنیم 12

26دفن نمي كنند 13

26مشکل جمع كردن دارند 14

4-بي پاسخ 15

 3 1 جمع

 

در ایرن برین   . درصد توس  شرهرداری اسرت 9/32درصد و  11روش غازب دفع زبازه بعد از ززززه، آتش زدن 

نزدیک ده درصداز پاسخگویان هنوان کرده اند که زبازه های خود را در وبیعت رها میکنند و یا در رودخانره هرا مری 

بره هرر تقردیر حجرم  . ریزند که با تو جه به مشاهدات تیم تحقیق به نظر می رسد این میزان بسیار بیشتر نیز هسرت

مشراهدات و  یافتره هرا  . تا شده است که بسیار مشکل آفرین شده استبندی شده وارد روسوسیعی از کاالهای بسته

کرده و زبازه های دهد که تا ابل از ززززه، ااتصاد معیشتی روستا چندان توزید زبازه پالستیکی و شیمیایی نمینشان می

ستیکی به روستاها اما اکنون حجم وسیعی از زبازه ها به ویژه پال . شده استارگانیک نیز به سرهت جاب وبیعت می

ریرزی مردونی صرورت گیررد ترا از ورفری مره ی کریه و رات باری داده است در این راستا الزم است ترا برناچهره

کاالهایی با بسته بندی مناسب تر در روستاها هرضه شود و از ورفی دیگر برنامه هایی جهت توانمنردی و شناسراندن 
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    . اجرا شود ویژگیهای مخرب مواد پالستیکی به روستاییان

 

 امنیت روستاییان پس از زلزله . 4-23

درصد پاسخگویان گزارش کردند کره امروال براای مانرده از ززززره  91وضعیت سرات و دزدی اموال باای مانده 

اگرچه درصدی که گزارش سررات کررده  . درصد سرات این اموال را گزارش کردند 51مورد سرات ارار نگرفته و 

با این وجود مخصوصا در روستاهای کوچرک  . اند نسبت به هدم گزارش پایین است اما درصد اابل توجه ای  است

تر آن چیزی که بیشتر امنیت روستاییان را به خطر انداخته هواملی به غیر از ترس از سرات و مسائلی از ایرن دسرت 

نداشتن مسکن تا سررما، ززززره مجردد وحیوانرات وحشری  . نگرانی های ززززه زدگان براساس جدول زیر مهمترین 

است مسئله حمله گرگ به دامهای روستاییان مسئله ای بسیار جدی است که مهمترین هامل روز تهدید کننرده ززززره 

کررده و  سازه در روستای دیبگلرو اظهرار داشرت کره گررگ بره یکری از اهرازی حملره 32یکی جوان  . زدگان است

-روستاییان وی را نجات داده اند، چند نفر از اهازی روستاهای تخریب شده تا صبح برای مقابله با گرگ نگهبانی مری

در روستاهای بزرگ  اما مسرئله ترا حردی پیچیرده ترر اسرت و . این در حازی است که آنها حق شلیک ندارند . دهند

سرازه از بردام انرداختن وانتری کره در حرال دزدیردن  20مرد  یک . مواردی از ناامنی و دزدی نیز گزارش شده است

سرازه در روسرتای    35یک مرد جوان. این امر در روستاهای کوچک کمتر گزارش شده است . احشام بود خبر داد

زو باتوجه به مشاهدات ابلی خود از نزاع و درگیری هنگام ساخت و ساز به شدت اظهار نگرانی کرد وی اظهار کررد 

درگیری و نزاع بر سر مصازح پیش خواهد آمد چراکه حرداال دو نفرر از مرردم هنگرام نگام ساخت و ساز حتماًکه  ه

اند و در موردی دیگر راننده را با سنگ زده و وی ترمز زده تا مردم آویزان حمله به کامیونهای حامل چادر کشته شده

تعداد از ساکنین روسرتا در ادارات آشرنا دارنرد و بررای شایان ذکر است اهازی معترض اند که . از کامیون سقوط کنند

 . ایموی ادامه داد بیشتر از ززززه، ما خودمان به خودمان ضربه زده . ساخت روستا پارتی بازی می کنند

وی اظهرار کررد بره دزیرل  . سازه در این روستا به چند مورد نزاع به دزیل مسائل ناموسی اشاره کرد  23یک مرد 

پردازنرد و در مرواردی ایرن امرر موجرب و دختران جوان در فضای باز هستند پسران زیادی به دیدزنی می هاخانواده

  . شوددرگیری می

 

 توزیع فراواني: 33-0جدول شماره


درصد معتبرفراواني

4215بله

235خیر

21 جمع

بي پاسخ


3مجموع


 

 زدگان روستاییانمهمترین نگراني و ترس زلزله . 4-24
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با توجه بره جردول بره ترتیرب  . درصد( 1/19نداشتن مسکن تا فصل سرما مهمترین نگرانی ززززه زدگان است )

 : مهمترین نگرانی ززززه زدگان هبارتند از

 ؛نداشتن  مسکن تا سرما .5

 ؛ززززه مجدد .3

 ؛حیوانات وحشی .2

 ؛امنیت جانی و مرگ  .1

 ؛امنیت دام .1
 ترین نگراني وترس روستاییانممهتوزیع فراواني : 30-0جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني گویه ها ردیف

1نداشتن  مسکن تا سرما19565

2زلزله مجدد1963

163حیوانات وحشي 3

136امنیت جاني و مرگ 4

1562امنیت دام 5

 طویله526

 دزدي4261

4261نگهداري اموال 9

1 بیکاري216

216مرگ دام ها 11

1 65نداشتن درآمد 12

165مهاجرت 13

165ترس از خواب شبانه 14

165مشکل مالي 15

1 برداشت گوجه165

1 چادر165

1 انبار165

165تنهایي 19

2 نقد پول165

165بهداشت 21

 3 1 جمع
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 اهم مشکالت و مسایل زلزله زدگان. 5-1

 20بریش از ن اسرت و از ایرن برین امیلیون تومر 13/29میانگین خسارت مازی گزارش شده توس  ززززه زدگان 

اهازی منطقه حترا تصروری هرم از سراخته  . میلیون تومان را گزارش کرده اند 10درصد پاسخگویان خسارتی بازغ بر 

هریچ تصروری و  . آن ها هیچ پس زمینه ی از زندگی به شکل دیگر را در ذهرن ندارنرد . نشدن خانه هایشان ندارند

هر چند بخشی از آن ها به ویژه آن ها که زیر وام هرای . دگیمهارتی برای گونه ی دیگری از امرار معاش و سبک زن

ابلی کمر شکسته اند امیدشان به ساخت را بسیار پایین بیان می کنند اما آن ها هم در نهایت ضررورت سراخته شردن 

و  در میان سخنانشان درخواست مصازح می کنند که خودشان آستین براال زده . خانه هایشان را امری بدیهی می دانند

آن  . در نهایت اهازی بازسازی نشدن روستاشان را با مررگ خرود مسراوی مری داننرد . خانه هایشان را دوباره بسازند

تعداد هم که مهاجرت را راه پایانی خود معرفی می کردند با تررس و زررز و ازبتره بره پشرتوانه ی تعردادی دام، پرس 

ازبته باید خاور نشان کرد که  آگاهی  . حرف را می زدنداندازی و مهارت های دیگری جز کشاورزی و دامداری این 

ززززه زدگان از میزان خسارت چندان اابل استناد نیست چرا که وبق مشاهدات و مصاحبه هرای محققران بسریاری از 

منازل خسارت دیده خسارتی بسیار بیشتر از آنچه که آسیب دیدگان گزارش می کنند وارد شده بود وزی هدم اگراهی 

درصد از پاسخگویان اظهار کردند کره خرود 21 . را کمتر از آنچه هست برآورد می کردند ززززه زدگان این خسارت

درصرد شردت  9/29  . انرددرصد بیان کردند که آسیب ندیرده 99اند و یا خانواده شان در ززززه آسیب جسمی دیده

درصرد  5/90 . انردهبی کررداخیلی کم ارزیر 9/5کم و  9/9متوس ،  5/35درصد زیاد،  9/25آسیب را خیلی زیاد، 

این یافته نشان میدهد که برخی از اارالم  . دانندان را ممکن می 9/59وریشان را غیر ممکن میدانند و رخرید ااالم ض

باید انها را بخرند نداشرتن پرول یرا در ضروری ززززه زدگان در بسته های امدادرسانی وجود ندارد و ززززه زدگان می

زاا پیش بینی مراکزی برای خرید با توجه بره اینکره  . ید مانع تهیه ی این ااالم استدسترس نبودن مراکزی برای خر

ایرن در صرورتی  . زره زدگران اسرتبازسازی منازل زمانی را به خود اختصاص خواهد داد از نیازهای ضوری ززززره

 91 . خرود را تهیره کننردممکن است که مقداری وجه نقد نیز در اختیار ززززه زدگان باشد تا بتوانند ااالم ضرروری 

درصرد سررات ایرن  51درصد پاسخگویان گزارش کردند که اموال باای مانده از ززززه مورد سرات اررار نگرفتره و 

اگرچه درصدی که گزارش سرات کرده اند نسبت به هدم گزارش پرایین اسرت امرا درصرد  . اموال را گزارش کردند

یتی منطقره ززززره زده را تشردید ینده ززززه زدگان میتواند مشکالت امنبه سرات رفتن اموال باای ما . اابل توجه است

کند و بر خصومت بین ززززه زدگان و نیروهای امداد از یک سو خصومت و تنش بین افراد ززززه زده دامن بزنرد زراا 

ضرر در درصرد از پاسرخگویان در حرال حا 2/99. اموال ززززه زدگان بسیار پر اهمیت اسرت ظبراراری امنیت و حف

هریچ یرک از پاسرخگویان در منرزل پیشرین خرود  . درصد در منزل بستگان هستند 1. 0چادر به سر می برند و تنها 

خرانوار در  99/5به ورور میرانگین  . این اراام نشانگر ابعاد وسیع بی خانمان شدن در منطقه است . سکونت نداشتند

 9/2درصد دوخرانوار،  1/59وار در هر چادر هستند و درصد از پاسخگویان یک خان 2/15 . هر چادر ساکن هستند

 33 . خانوار در یرک چرادر سراکن هسرتند 1درصد بیش از  9/5خانوار و حدود  1درصد  1/1درصد سه خانوار و 

 . درصد اظهار کرده اند که هیچ مشکل خاصی ندارنرد 30از این بین  . داننددرصد نبود پزشک را مهمترین مشکل می

دارت  . پزشکی و بهداشتی ززززه زدگان نشان می دهد شیوع بیماری در آینده ای نزدیک حتمی است تحلیل نیازهای

به نیاز یک و دو در زیست زیر به خوبی نشان می دهد یا ززززه زدگان کمبود پزشک دارند و یرا بره 
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بررای انجرام ااردامات  هرای ززززره زدگرانبا توجه به اهمیت آگاهی از فهرسرت نیاز . هیچ چیز بهداشتی نیاز ندارند

این جدول فارغ از تقسیم بندی های فوق و تنها  . ضروری جهت برنامه ریزی برای رفع آن جدول زیر را تهیه کردیم

دروااع این جدول از ترکیرب  . ها نزد اهازی شکل داده شده استبا توجه به فهرست کردن نیازها و ترتیب اهمیت آن

از آن جا که درخواست کمک از هر نهادی و از مردم دست کم پس از این  .استتمام جدول های باال به دست آمده 

باید به صورت هدفمند صورت گیرد ارار دادن زیست نیازهای اهازی می تواند به افرراد و نهادهرای امردادگر ذهنیرت 

ن آن نیازهرا و ااردام های ززززه زدگان ایجاد کند؛ تا آن ها نیز بصورت هدفمنرد بره بررآوردوااعی نسبت به انواع نیاز

 .نمایند
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 اولویت نیازها و آسیب شناسي امداد رساني. 5-2

مسکن چه از نروع  . ش شونده ها ستسمهمترین نکته که این جا نیز به چشم می خورد اهمیت مسکن از نگاه پر

مسرکن جرای د باالی جردول هرم همومرا در زیرر مجموهره ی ارموات چه از نوع دائم در اوزویت است و باای مو

 .  گیرندمی

 

 : نیازهاي ضروري و اولویت بندي نیازها با توجه به یافته ها عبارتند از. 1-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در این باره باید تاکر داد کره در وهلره اول اگرر مسرکن  ززززره زدگران : مسکن. 5

حداکثر تا اواس  آبان تدارک دیده نشود مطمئنا با فاجعه انسانی و زیسرت محیطری 

موقع  ماعن    شد و از سوی دیگر در صورت ساخت به روبرو خواهیم

ویژگیهای منحصر به فرد مسکن روستایی زحاظ شود همومرا مسرکن بنیاتی 

 . . . روستایی باید داری آغل ، انبارهلوفه، انبار وسرایل  و محصروالت کشراورزی و

 می باشد

 
 

توان محافظت از چادرها به وضوح بی کیفیت و بسیار نازک هستند و : چادر. 3

روستاییان در مقابل سرما را ندارند در این باره باید گفت که حتی اگر مسکن در 

مدت زمان کوتاهی ساخته شود باز هم چادرها با چادرهای با کیفیت تعویض 

 .شوند

در باره باید توضیح داد که پوشاک بهتر است که یا نو و یا در حرد : پوشاک . 2

بسیاری از مواارع حاضرر بره پوشریدن  فرهنگینو باشد چرا که روستاییان به دالیل 

زباسهای کهنه نیستند از ورفی زباسها بیشتر زباس گرم و یا زباسهای زیرر باشرد و از 

ا اجتناب شود کاپشرن هرای ارسال زباس نا مناسب با فرهنگ روستایی و فصل سرم

 بسیار مناسب برای مقابله با سرما به نظر می رسد "پر"

 

مراابت ها . 5بعد دید 1این مسئله را میتوان در : درمانی و پزشکی نیازهای . 1

مراابرت هرا و خردمات . 3هت رسیدگی به مصدومین  ززززرهو داروهای پزشکی ج

ایجراد پایگاههرای شربانه روزی . 2روانپزشکی به ززززه زدگان خصوصرا سرازمندان

پزشکی در صورت توان در تمام روستاها و آمادگی مقابله برا بیماریهرای احتمرازی 

 خدمات دامپزشکی . 1ناشی از سرما
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 اما هرالوه بررآن حمام و دستشویی مهمترین نیاز بهداشتی روستاهای ززززه زده است: بهداشتی نیازهای. 1

 بایستی اادامات هاجلی برای مقابله با بیماریهای مسری احتمازی ناشی از آزوده کردن آب رودخانه هرا و الشره

ی ناشری از شردههرای توزیدها با بحرران جردی زبازرهاند کرد. همچنین روستاهای حیواناتی که زیر آوار مانده

ریزی مدونی صرورت گیررد ترا از ورفری نامهاستا الزم است تا براند که  در این رهای پس از ززززه شدهکمک

هرایی جهرت توانمنردی و هرضه شرود و از ورفری دیگرر برنامره تر در روستاهابندی مناسبکاالهایی با بسته

   شناساندن ویژگیهای مخرب مواد پالستیکی به روستاییان اجرا شود.

 

ززززه زدگران رضرایت چنردانی از : غذايی مواد. 9 

کنسرو شده ندارند  برنج و روغن ،چرای و  مواد غاایی

 . اند مهمترین نیازهای خوراکی روستاییان هستند

   

 

 

از مهمترررین نیازهررای ززززرره زدگرران : ســوخت. 1

خصوصا با فرا رسیدن  سرما نفت، کپسول گاز و دیگرر 

 .  سوخت های مستعمل است

   

 

 

 و اجتمـاعی کـارکرد با های مکان کردن داير . 9

چادر بزرگ که ززززره زدگران بتواننرد مراسرم : فراغتی

 ترحیم و ماهبی خود را انجام دهند  

   

 

 

زیون و رادیو،فرش و ییخچال،تلو: خانگی لوازم. 9

 زیرانداز،زحاف و پتوی ضخیم و ظرف

   

 

ویژه روستاهای دور های منتهی به روستاها یترمیم و ساخت جاده: زيرساختها بازسازی و ترمیم . 50 

ها،بهسرازی هرای کشراورزی،ترمیم کانازهرای آبرسرانی و چراهبره زمرین تهریافتاده ،ترمیم مسیر های من

 . تاسیسات برق وآب و گاز
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 نیازهاي پزشکي. 5-3

سی بصورت جداگانه بره مرورد بررسری اررار ری بهداشت در هر دو نوع نیاز های مورد بربه هلت اهمیت مسئله

آید که به خاور از میان رفتن زیرر می پدیدی این مسئله در حال حاضر از آن جا ازبته اهمیت فوق ازعاده . استگرفته 

ساخت های بهداشتی بومی، ورود کاالها و مواد ارسازی که هیچ پیوندی با نحوه ی زیست اهرازی منطقره نردارد و در 

احتمال شیوع بیماری های فراوان  . . . دانند و محاء آن را نمیی کنترل و اهای که ززززه زدگان نحوهنتیجه توزید زبازه

می توان بره نیراز بسریار ضرروری  . مسری وجود دارد؛ که اتفااا وی روزهای پژوهش پرسشگران با آن مواجه شدند

جعره  نیازی کره پرس از شرک فا . روان پزشک که ززززه زدگان و حتا امدادگران کمتر به آن توجه کرده اند اشاره کرد

 .  برای کنترل پیامد ها و شاید تسکین آالم زززه زدگان بسیار ضروری است

درصد اظهار کرده اند که هیچ مشرکل خاصری  30از این بین  . درصد نبود پزشک را مهمترین مشکل میدانند 33

 .ندارند

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نیازهای پزشکی 

 زدگانزلزله

 

 ؛کمبود پزشک

 

هیچ چیز 

 نمیخواهیم

 

 ارص مسکن

 ؛رسیدگی کم
 

 ؛کرم دست
 

ارص 

 سرماخوردگی

رهایت نشده 

 ؛بهداشت
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 نیازهاي آینده نگر. 5-4

مهمتررین آن هرا  . ها ست که در فصل سرما مورد توجه استانواع نیازهای آینده نگر در وااع مجموهه ای از نیاز

بررآورده  . هاهاشران و روسرتااز نظر خود روستاییان نیز مسکن است و ازبته این بار مسکن دائم یعنی بازسرازی خانه

ای از نگراه مطازعره . ها و اوالهرات الزم داردی سریع و دایق از نظر زیرساختهای نیاز به یک مطازعهکردن این نیاز

هرای آینرده نگرر برآوردن نیاز . به مورد تا از برداشته شدن گام اشتباه جلوگیری شود کیفی دایق و از نگاه کمی مورد

   .  چیزی که ززززه زدگان بی شک به امید آن زنده اند . در وااع تضمین بقای حیات اجتماهی ر ااتصادی منطقه است

ه شرک پرسشرگران را درصدی مسکن آن ادر ااوع است که هر گونر 91سوال مهمترین نیاز فصل سرما با پاسخ 

باای موارد مندرج در جدول هم همگی در وااع چیزی نیستند جز بازسرازی مفهمروم  . در این مورد از میان برداشت

همره نشرانگر تمایرل  . . . بهداشت، درمان، امنیت، راه، ازدواج و  . کلی مسکن روستایی و در نهایت بازسازی روستا

و این همه ززوم بازسرازی حیرات روسرتایی  . ی ر ااتصادی خودشان استشدید ززززه زدگان به حفظ حیات اجتماه

انتظار پاسخگویان از مراجع ذیرب  برای جبران خسارت مازی بردین شررح . منطقه را در همه ی ابعاد به ر  می کشد

وارده  درصد انتظار دارند کره خسرارت 1/31 . نها بدهدآدرصد انتظار دارند که دوزت وام بالهوض به  3/11 . است

درصد انتظار دارند کره  9/9درصد انتظار دارند که وام کم بهره دریافت کنند و  1/59 . بطور کامل توس  جبران شود

 . دست کم نیمی از خسارت وارده جبران گردد

درصرد  35متوسر ، و  5/55درصد از پاسخگویان رضایت کرم و خیلری کمری از خردمات دوزرت داشرتند، 99

 3/19 . این درصدها نشانگر نارضایتی گسترده ی ززززه زدگران از خردمات دوزتری دارد . درضایت زیاد و خیلی زیا

درصرد  9/55درصد از پاسخگویان از خدماتی که مردم و نیروهای خودجوش رسانده اند خیلی زیاد رضایت دارند، 

نارضرایتی    . نرددرصد رضایت خیلی کم را گزارش کرده ا 9/9درصد کم و  1/0درصد متوس ،  9/1رضایت زیاد، 

در مجمروع  .  . از خدمات دوزتی پیامدهای همده ای روی اهتماد و تعلق خاور ززززه زدگان بره دوزرت و نظرام دارد

مهرم تررین نکتره در ایرن  . حضور نهاد های امدادی اندکی با تثخیر و در روز های بعد به کندی صورت گرفته است

افتاده در ایاس با روستاهای نزدیرک بره جراده ی اصرلی اسرت کره خصوص امداد رسانی به روستا های بسیار دور 

در این میان میزان بوجه و توان نیررو هرای امردادی سرت کره بره ایرن موضروع  . اختالف فاحشی را نشان می دهد

 .  اختصاص داده شده است

توانرایی ی حترززززه زدگان در حال حاضرر  . اهازی در حازت فعلی زندگی به سختی امورات خود را می گارانند

 یآن ها همال هیچ پوزی در بساط ندارند تا حتر . مازی الزم برای تهیه ااالم ضروری وضعیت فعلی شان را هم ندارند

آن ها زیر اس  وام های ساخت مسرکن  . برگردانند یبیماران خود را برای رسیدی به شهر ببرند آن جا بمانند یا حت

به این وضع ضربه های وارده بره ااتصراد معیشرتی  . ابلی و ارض ناشی از اختیار کردن دام هایشان درمانده شده اند

با کم شدن حجم ورود مواد غاایی ارسازی توس  مردم به منطقره همرال  . وابسته به زمین و دام را هم در نظر بگیرید

باهث تشدید سرهت فروش دام و دیگر دارایی های اابرل نقرد  رسنگیاین گ . خواهیم بودنگی رسشاهد موجی از گ

وریشران را غیرر ممکرن ردرصد خرید اارالم ض 5/90. شدن است تا با پول حاصل از آن این نیاز ضروری رفع شود

ززززه زدگان در بسرته هرای  این یافته نشان میدهد که برخی از ااالم ضروری . دانندان را ممکن می 9/59دانند و می
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امدادرسانی وجود ندارد و ززززه زدگان میباید انها را بخرند نداشتن پول یا در دسترس نبرودن مراکرزی بررای خریرد 

زاا پیش بینی مراکزی برای خرید با توجه به اینکه بازسرازی منرازل زمرانی را بره خرود  . مانع تهیه ی این ااالم است

این در صورتی ممکن است که مقداری وجه نقد نیز در  . ردگان است ززززهزهای ضوری اختصاص خواهد داد از نیا

 .  اختیار ززززهع زذگان باشد تا بتوانند ااالم ضروری خود را تهیه کنند

نداشررتن مسررکن 

ترررا فصرررل سررررما 

مهمتررررین نگرانررری 

ززززه زدگران اسرت 

 . درصد( 1/19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمترين نگرانی زلزله زدگان

نداشتن   -1

 تا سرما مسکن

  

 زلزله مجدد -2

 

حیوانات  -3

 وحشی

 امنیت دام -5
 

جانی و  امنیت -4

 مرگ 

 



  

 

 

94 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

  



  

 

 

95 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

  . وضع عمومي مشاغل در منطقه و نسبت آن با حیات اجتماعي ـ اقتصادي و پیامدهاي آن. 5-5
 شاورزي و باغ داري. ك5-5-1

کشت آن ها به صورت آبیاری بوده و در معردود مرواردی مری هموم زمین های این نواحی در اطعات کوچک و 

آبیاری این زمین ها یا توس  نهرها و کانل های آب دست ساز از رودخانه ها یرا توسر   . توان کشت دیم را هم دید

خصوصیت اابل درنگ در این مورد معیشتی بودن کشراورزی  . چاه های همیق و نیمه همیق صورت می گرفته است

 ی کاال به کاال بین اهازی یک روستا یا دیگر روستاها برای تثمین نیاز استفاده گاهی از روش مبادزه . استدر منطقه 

 شده است.می

با این تفاوت که امکان و زمینه های فروش  . همین مسئله در مورد باغ داری و  روش های آن نیز صادق است

 . محصوالت باغی به مراتب بیشتر است

 

 دامداري.5-5-2

پرورش دام  . روش پرورش دام در منطقه با چرا در مراتع در زمان ممکن و انبار کردن هلوفه برای فصل سرما ست

دار ززوما یک روش را اختیار نمی کند بلکه ازبته هر دام . در منطقه به دو بخش معیشتی و تجاری اابل تقسیم است

در نوع معیشتی دام ها را برای شیرآوری و محصوالت زبنی یا در  . گیردهموما هر دو روش را هم زمان پی می

در نوع تجاری یا دامداری زبنی مطرح است یا گوشتی و ازبته یکی از ویژگی های  . مواردی برای ضبح می پرورند

صد این نوع از پرورش دام به ا . دامداری منطقه پرورش دام به اصد فروش به دامدارن محلی یا سایر مناوق است

ای دیگر آن که دامداری زبنی در منطقه هموما به فروش نکته. فروش در همان سنین پایین دام صورت می گیرد

محصوالت زبنی روستاییان  . محصوالت زبنی نمی رسد و در همان فروش شیر به جمع کنندگان شیر متواف می شود

ش دام به اصد فروش هموما توس  خوش نشینان پرور . هموما معیشتی بوده یا ارزش مبادزه ی کاال به کاال دارد

این افراد بیشتر وول سال را در روستا به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و در فصل سرما  . صورت می گیرد

  . برای کارگری به شهر های اوراف می روند

 

 سخت افزاري  آموزش. 5-5-3

ع فعلی و ازبته در ورح های بازسرازی مسرئله ی از مهمترین دغدغه های مطرح در وض افزاریسخت ) آموزش (

وزری  . درصرد( 19)در حال حاضر بیشتر روستا ها مدارس تا سطح ابتدایی را دارند . زیر ساخت های آموزشی است

کودکان روستاهای دور افتاده به خاور ممکن نبودن رفرت و آمرد بره روسرتاهای  . از این سطح باالتر بسیار کم است

اگر مسکن روستایی را شامل همره ی بخرش هرای یرک  . صاحب مدارس سطوح باالتر از تحصیل محروم مانده اند

خانه ی روستای و فضاهای همومی روستا بدانیم بی شک مهمترین بخش این فضای همومی که معطوف به آینرده ی 

های و بازسرازی فضراهای همرومی و خانره هرا نیرز جرزو بازسرازی زیرر سراخت . ست همانا مدرسه استنسل ها
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تروان می . ها مدارس استهای بازسازی روستابا این نگاه یکی از اصلی ترین بخش . های حیات منطقه استرگشاه

ودن رفت و آمد از تحصیل محروم شرده انرد برای از سر گرفتن تحصیل در مقطع باالتر کودکانی که به دزیل ممکن نب

 . تصمیم گرفت تر بومیتر و ازبته کسب اوالهات دایقنیز در حین همین بازسازی و بعد از شناخت دایق

 

 ينرم افزارآموزش . 5-5-4

تر نگراه دایرق . نکته آن است که بازسازی این فضای همومی بدون فراهم کردن خون جاری در آن ناممکن است

توجه ویژه بره  . نمایدی آموزش کودکان اصالح و ترمیم آن در فرصت پیش آمده برای بازسازی ضروری میوهبه نح

ها و همچنین کسب مهارت های الزم برای حفرظ و های الزم برای برخورد با آنمسائل پیش آمده در ززززه و آموزش

تروان برا می . ستهای اجتماهی ضروریم روشهای حیات اجتماهی ر ااتصادی منطقه در ترمیبه روز رسانی موئلفه

ها ساخت فضای مردارس را هرم برا روش های آموزشی مناسب با آن نیازی یک نیاز سنجی دایق و برسی روشتهیه

 . آموزش به دست آمده متناسب نمود

 

 زلزله پیامدهاي. 5-6
 پیامدهاي بهداشتي و پزشکي. 5-6-1

 . ززززه زدگان نشان می دهد شیوع بیماری در آینرده ای نزدیرک حتمری اسرتتحلیل نیازهای پزشکی و بهداشتی 

دات به نیاز یک و دو در زیست زیر به خوبی نشان می دهد یا ززززه زدگان کمبود پزشک دارند و یرا بره هریچ چیرز 

ناشی از هردم  بیشتر« هیچ چیزی نمی خواهیم»مشاهدات میدانی ما حاکی از آن است که گزینه  . بهداشتی نیاز ندارند

 . آگاهی و هدم اهمیت رهایت بهداشت از سوی روستاییان است و نه اینکه وااعا از این بابت بره چیرزی نیراز ندارنرد

 . جر و بحث با روستاییان و متقاهد کردن آنها به رهایت بهداشت و جمع آوری زبازه هایشان گویای این مطلب است

در هر صورت زیست ایرن ارصرها نشران  . «درست میگی ازنظافه من االیمان!شما »: به اول یکی از روستاییان دیرباور

ای جدی در هر صورت امدادهای پزشکی کماکان مسازه . دهد تا یک هفته دیگر میزان بیماریها دوبرابر خواهد شدمی

 .  است

زدن زبازره  آتش . درصد توس  شهرداری است 9/32درصد و  11روش غازب دفع زبازه بعد از ززززه، آتش زدن 

بایرد توجره کررد کره  . ها اگرچه یک راه سریع است اما پیامدهای بهداشتی و محی  زیسرتی همرده ای در پری دارد

منطقه شده اند مانند آب معدنی کنسروها و غیره ااالمی هستند که زبازه های جدیردی  وارد هایی که بسیاری از زبازه

سنتی دفع زبازه پاسخگوی آنها نیست زاا الزم اسرت شرهرداری و  به محی  زیست منطقه وارد می کنند که شیوه های

مسیله ی دیگرر ایرن اسرت  . نهادهای مربووه برای جلوگیری از چنین پیامدهایی ورود بیشتری به مسیله داشته باشند

 آنچره در اینجرا . که بسیاری از زبازه ها وبق مشاهدات حتی آتش هم زده نمی شوند و به محی  تزریرق مری شروند

اهمیت دارد این است که هدم آشنایی ززززه زدگان با پیامدهای زیست محیطی چنین زبازه هایی بازعث شده است کره 

اند زاا  آموزش ززززه زدگان و آگاه کردن فرایند دفع آنها را چندان جدی نگیرند و غازب زبازه ها در منطقه تلنبار شده
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 . ا اهمیت فراوانی داردآنها به پیامدها و شیوه های درست دفع زبازه ه

 

 پیامدهاي امنیتي. 5-7

جمعیت ززززه زده نیرویی اجتماهی است که در کنشهای سیاسی و اجتماهی آتی تاثیر فراوانی دارد زاا نارضرایتی 

از آنجا کره منراوق ززززره  . این افراد در بستر فاجعه ی ززززه نارضایتی و بی اهتمادی بلندمدتی در پی خواهد داشت

مناوق مرزی و درگیری های اومیتی و جدایی ولبانه نیز پیوند دارد این نارضایتی پیامدهای امنیتی برای نیرز در  زده با

با توجه به مواعیت جغرافیایی منطقه و امکان واگرایی نیرز واروع ایرن ززززره و نارضرایتی ززززره  . پی خواهد داشت

  .  دزدگان می تواند میل به واگرایی را در آنها را برانگیز

از دیگر سو رضایت ززززه زدگان از خدمات مردمی نشان می دهد کره تکیره برر تشرکلهای مردمری و نیرویهرای  

رضایت بیشتر ززززه زدگان از خردمات  . خودجوش میتواند در جلب رضایت ززززه زدگان توفیق بیشتری داشته باشد

مردمی باهث می شرود کره ارتبراط کالمری و  خودجوش مردمی  شاید بدین دزیل است که کار کمتر سازمان یافته ی

روانی بیشتری بین مردم و ززززه زدگان برارار شرود و همردزی و احسراس همردردی بیشرتری برین فاجعره دیرده و 

ایرن یافتره اهمیرت براالیی دارد و  . کنردامدادرسان برارار شود این مسیله رضایت خاور آسیب دیدگان را بیشتر مری

 .  دهدش و تشکل های مردم نهاد را  در جلب رضایت آسیب دیدگان موفق تر نشان میاستفاده از نیروهای خودجو

 

 

 اجتماعي -اقتصادي  پیامدهاي . 5-8
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جملره هردم مشرارکت در فراینرد  وجود چنین نگرانی هایی پیامدهای رفتاری همده ای در پی خواهد داشت من

هزار نفر در مناوق روسرتایی سراکن  529حدود  . منطقهساخت و امدادرسانی, امید به آینده ی پایین و میل به ترک 

هر چه استرس زاهای بیشتری در محی  باشند چه استرس زاهای هینری و   . اند که تخریب بنیادین را تجربه کرده اند

چه استرس زاهای ذهنی مانند همین نگرانی ها گریز از مواعیت استرس زا پیامد رفتراری وبیعری خواهرد دبرود کره 

خازی شدن منطقه از سکنه  . و ترک منطقه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلند مدت یکی از این رفتارهاستمهاجرت 

با توجه به اینکه همده تررین مشراغل  . و جاب شدن آنها به منطق حاشیه ای وبعات همده ای در پی خواهد داشت

کشاورزی و باغداری, دامداری, اازی برافی : ندروستاییان موارد زیر می باشد که اغلب همزمان به چند کار اشتغال دار

بزرگترین اطب توزید هدس و سومین   . یکی از منابع درآمد فروش بزغازه و گوسازه و بره و غیره است . و فرشبافی

در مجموع کشاورزی و دامداری مهمترین مشاغل منطقه است اگر این مسیله را برا  . اطب توزید هسل در منطقه است

درصرد( و اینکره چنردان  1/15ررسی کنیم که غازب ززززه زدگان جز این مشاغل کار دیگری بلد نیستند )این یافته ب

امیدی به بهبود وضعیت خود ندارند و میل به مهاجرت دارند اطعا مهاجرت آنها خرود ززززره ی دیگرری اسرت کره 

زندگی می کردنرد و ایرن ززززره چره  با یک نگاه می توان فهمید این مردم در چه وضعیت سختی . منطقه را میلرزاند

از دست رفتن محصوالت کشاورزی انبار شده، از میان رفتن جاده های  . اندازه زندگی آن ها را به مخاوره می اندازد

دست رسی به مزارع، از بین رفتن دام و ویور زیر آوار یا خطر خورده شدن به وسیله ی گرگ، نداشتن امکان به چرا 

در صرورت  . همه و همه نشان از استیصال آن ها در شررای  کنرونی بررای ادامره ی حیرات دارد .  . .بردن دام ها و 

مهاجرت این جمعیت به مناوق شهری غازب اینها جاب مشاغل کاذب خواهند شد و رو به حاشریه نشرینی خواهنرد 

اه جررم و آسریب هرای ادبیات تحقیق در حیطه ی مسایل اجتماهی پایمدهای گسترده ی حاشیه نشینی منجمر . اورد

مهاجرت ایرن جمعیرت هرالوه برر ایرن پیامردهای اجتمراهی پیلمردهای  . اجتماهی را بطور مفصل بررسی کرده اند

کشاورزی و دامداری و محصوالتی که در منطقه توزیرد مری شرود حلقره ای از چرخره ی  . ااتصادی نیز در پی دارد

آسیب دیدن و حاف این حلقه اثری چشمگیر بر توزید کاالهای اساسری دارد و  . ااتصادی منطقه و حتی کشور است

مسایل و مشکالت ااتصادی و معیشتی نه فق  برای جمعیت ززززه زده بلکه برای پاره هایی از جمعیت پیش میرنورد 

از ایرن حیرث محتمرل  این مسریله . کنندکه مستقیما در ززززه درگیر نبوده اند اما از محصوالت این منطقه استفاده می

درصرد ابرراز کررده انرد کره  21ازواوع است که در مجموع ززززه زدگان از خدمات ارایه شده رضایت کافی ندارند, 

درصرد  19 . درصد اهالم کرده اند که امنیت آنها ترامین نشرده اسرت 11دامهای خود را خواهند  فروخت و حدود 

 5/35درصرد زیراد،  9/25درصد شردت آسریب را خیلری زیراد،  9/29 . خسارت وارده را غیر اابل جبران میدانند

 . انگیرزد-ها همه و همه میل به ترک منطقه را بر مریاین نگرانی  . اندبی کردهاخیلی کم ارزی 9/5کم و  9/9متوس ، 

در صرورت »این در حازی است که اهازی تعلق خاور ویژه ای بره منراوق خرود دارنرد از پاسرخگویان پرسریده شرد 

درصرد از پاسرخگویان  2/91کره « سازی مناوق ززززه زده آیا دوست دارید در همان   منطقه ابلری سراکن شرویدباز

درصد مایل به این هستند که منزل تخریب شرده در جرای  1/53تمایل دارند در همان منطقه ی ابلی ساکن شوند و 

 . . . زززه مجدد، دشرواری خراک بررداری واین هدم تمایل مطابق مصاحبه ها به خاور ترس از ز . دیگری ساخته شود

درصد باالی تمایل به ساخت منازل در همان منطقه ی ابلی نشانگر تعلق خاور همیرق ززززره زدگران  . غیره می باشد

گاه های آنها گره خورده ها و تعلقات بومی ززززه زدگان با سکونت فرهنگ، هویت، سنت . به سکونت گاهشان است
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ازل ویران شده و تعیین مناوق جدید برای ساخت منازل میباید این تعلقات و هناصر فرهنگری است زاا در ساخت من

گاه خود تعلق خاوری نداشته باشند موجهای مهراجرتی را در نظر گیرد چرا که در صورتی که افراد نسبت به سگونت

جا بره  . که افراد در منطقه دارندوبعا بخشی از این تعلق خاور زه خاور ملک و امالی است  . را در بر خواهد داشت

مهاجرت و جابه جایی چنین تعلرق خراوری را از میران خواهرد  . جا کردن آنها میباید این مسایل را نیز در نظر گیرد

هرای تقویرت هویرت, همبسرتگی و کنتررل  باید توجه کرد  تعلق خاور به منطقه و زیستگاه یکری از مکانیسرم . برد

نطقه جدایی از پیوندهای اجتماهی و محلی و تضعیف تعلق خراور و تعردد بره دیگرری جدایی از م . اجتماهی است

از بین رفتن این تعلقات یعنی درغلتیدن به فضاییی بی معنا و بی هنجار که پیامدهای و آسیب های اجتمراهی  . است

ترا آسریب رسرانی بره  گرفتره  ...گسترده ای در غازب آسیب به خویبستن از جمله اهتیاد, خودکشی, مسایل روانی و

 .  دیگران در اازب رفتارهای مجرمانه

وبق مشاهدات و مصاحبه کارگری یکی دیگر از مشاغل همده است بخش بزرگی از این کارگران در معادن مرس 

ایرن کرارگران  . و سرب و روی و آهن و وال فعازند معادن این منطقه خاصه مس از بزرگترین معادن مس دنیا اسرت

ویران شدن مناوق کشاورزی همال این مشراغل را از برین مری  . کارگران فصلی کشاورزی نیز هستندهمچنین نیروی 

بررد و نیروهرای  مهاجرت این پاره از جمعیت ااتصاد توزیدگر را از بین مری . زندبرد و بر نیروی مهاجر نیز دامن می

 .  موزد را به سوی مشاغل کاذب میراند
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در بلند مردت اگرر تررک  . تجمیع زبازه ها و بر هم خوردن اکوسیستم منطقه نزدیکترین پیامد اابل مشاهده است

منطقه و فروش دامها از سوی ززززه زدگان یکی از نحتمل ترین گزینه های پیش رو باشد، که داده ها نیرز نشران مری 

بایرد توجره کررد  . شته میشوند و بایر مری شرونددهند چنین است، بخش بزرگی از زمین های منطقه به خود وا گاا

بخش بزرگی از کشاورزی منطقه و آبادانی زمین ها به صورت آبی است و نقش ساکنان منطقه در ساخت آنها بسریار 

اگر این زمین ها آبیاری نشوند و منطقه سکنه ی خود را از دست دهد چرخره ی توزیرد محصروالت  . پر رنگ است

 .  بر هم خوردن اکو سیستم منطقه پیامد همده ی ززززه است . ه بر هم می خوردکشاورزی نیز در منطق

آزروده شردن آب هرای  . آزوده شدن آب های سطحی و زیر زمینی نیز از پیامدهای دیگر زیسرت محیطری اسرت

این آزودگی هالوه بر آسیب هرای انسرانی گونره هرای گیراهی و جرانوری  . سطحی در حال حاضر نیز مشهود است

  . قه را تحت تاثیر ارار خواهد داد که الزم است توجه ویژه ای به آن شودمنط

 

 یامدهاي فرهنگيپ. 5-11

با توجه به تفاوتهای فرهنگی مناوق ززززه زده با امدادرسانان غیر بومی و میزان توسعه ی یافتگی فرهنگری پرایین 

 . یان با امدادرسانان در بلند مردت وجرود دارددرصد زیر دیپلم( امکان برخوردها و تعارضات بوم 90منطقه )بیش از 

همچنین بر اساس مشاهدات و مصاحبه های مشاهده گران شکاف های اومی و ابیله ای نیرز در برین بومیران منطقره 
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برای مثال اینکه چه گروهری دراوزویرت سراخت  . وجود دارد که ممکن است فرایند ساخت را تحت تاثیر ارار دهد

شکاف های فرهنگی دیگری که میتواند کشمکش های ارومی و ابیلره ای  . ت را فراهم میکندباشند موجبات تعارضا

خوش "مشاهده گران با این گزاره بسیار مواجه شدند که  . را برانگیزد شکاف بین خوش نشین ها و کشاورزان است

ها در منطقه تعریف شده و از دیگر سو ااتصاد و معیشت خوش نشین  "نشین ها نباید در اوزویت ساخت ارار گیرند

ایرن  . و بسیاری از آن ها در روستا ها خانه و کاشانه دارند بطوریکه به محض واوع ززززه به منطقه بازگشت کردنرد

مشاهدات از این حیث اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خوش نشین ها در هنگام واوع ززززه در منطقه نبودند اما به 

ترجیح دادند به بستر بحران وارد شوند تا اینکه از ان بگریزند و در هین حال کشاورزان  یی ها و تعلقاتشاناخاور دار

در و  چندادن مایل نیستند که خوش نشین ها ددر اوزویت بندی ساخت منراوق تخریرب شرده جرایی داشرته باشرند

ر منطقره مواجره مجموع وجود چنین شکاف هایی در منطقه می باید زحاظ شود تا با پیامدهای آشوب و کشرمکش د

  . نشویم

به منطقره  زیهی دیگری که باید به آن توجه کرد این است بسیاری از ااالم و کاالهایی که در اازب نیازهای اونکته

وجرود و رواج ایرن اارالم  در کنرار  . سرازیر شده اند به زحاظ فرهنگی چندان با فرهنرگ منطقره همخروانی ندارنرد

وق باهث خواهد شد که ززززه زدگان برای تامین مایحتاج خود در انتظرار کمرک هرا ووالنی شدن فرایند بازسازی منا

همچنین ااالم و کاالهایی که به افرراد داده مری  . د این مسیله میتواند فرهنگ مصرفی را در بین اهازی نهادینه کندنباش

 ن برا مختصراتاکن اسرت چنرداین دگرگونی مم . شود میتواند اساسا ااتصاد و ازگوی مصرف اهازی را دگرگون کند

برای مثال رواج یافتن مصرف غاای کنسروی و  یا اسباب بازی هایی کره  . فرهنگی و جغرافیایی منطقه همسو نباشد

برای بچه های منطقه تازه اند و ابال مواجهه ای با آن ها نداشته اند میتواند ازگوی نیازهای اهازی را تحت تراثیر اررار 

 .دهد که در بلند با فرهنگ توزیدی منطقه را با خطر فرهنگ مصرفی مواجه کند
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  اهطا مجوز به تعدادی از سازمانهای مردم نهاد ذی صالح برای جلوگیری از هدر رفتن حجرم وسریعی از کمرک

 . های مردمی و یاری رساندن به دوزت در امر بازسازی با توجه حجم وسیع خسارات وارده

 برای باز پرداختهای تنفس دار به روستاییان جهت مهلت دادن به ززززه زدگان مازباخته پرداخت وام 

 فراهم کردن چادر های مناسب االیم سرد منطقه   

 ؛بهسازی چادر های موجود 

 ؛در اختیار ارار دادن تعداد چادر های مکفی برای هر خانوار جهت حفظ شکل زندگی روستایی  

 ؛ایجاد مکان های محصور و مسقف برای نگه داری احشام 

 ؛رگزاری مراسم ماهبی و هزاداریارسال چادرهای بزرگ برای کارهای اجتماهی و ب 

 ؛مکان یابی درست برای چادرها از نظر فرهنگی و االیمی 

 آوار  برافراشتن چادرها بر خاک ریزها جهت جلوگیری از ورود آب باران و رهایت ساده تر مسرائل بهداشرتی

 .برداری با مشارکت ز زززه زدگان جهت بیرون کشیدن زوازم خانگی و دارایی های خود

  ساخت خانه های جدید مناسب با شرکل زیسرت روسرتایی جهرت حفرظ حیراط ویرژه اجتمراهی منطقره)دارای      

 انبار هلوفه و محصوالت و ابزار آالت کشاورزی(وویله،

  جهت نظارت بر ساخت مناسب مسکن . . . تشکیل گروه های مجرب معماری و جامعه شناسی و 

 زسازی مشارکت دادن خود ززززه زدگان در امر با 

  تعمیر و بهسازی راه های دسترسی به باغ ها و زمین های کشاورزی جهت سهوزت و سرهت در امر بهداشرت و

 .ااتصادی منطقه هستند-نگهداری این زمین ها که یستر حیات اجتماهی

 با توجه به اینکره ایرن تاسیسرات در بسریاری از روسرتاها  . . . بهسازی تاسیسات مربوط یه آب و برق و گاز و

  .  آسیب جدی دیده است

  بهبود  شیکه سوخت رسانی در روستا بسیار اهمیت دارد تهیه تانکرهرای برزرگ سروخت بررای هرر روسرتا برر

 ؛حسب جمعیت

 ؛ترمیم خطوط تلفن روستاها 

 ؛بهسازی و تعمیر کانال ها و مسیرهای آبیاری کشاورزی 

  ؛بهسازی راههای روستای؛ بویژه روستاهای دورافتادهاحداث و 

 ؛تقسیم کردن روستا ها بین گروه های امداد رسان برای پیشگیری از دوباره کاری 

  آموزش سریع نیرو های امدادگر و استفاده از نیرو های با تجربره جهرت حرل مشرکالت ناشری از اختالفرات



  

 

 

112 

 گزارش تفصیلی زلزله آذربایجان شرقی

 ؛فرهنگی میان این نیروها و افراد بومی

 ه ی رسانه های همومی و فراگیر برای پی گرفتن اهداف آموزش امداد رسان ها و ززززه زدگانتوجه ویژ 

 برا ایرن کرار  . پرداختن به مسئله ی ززززه زدگان در بخش های ویژه رسانه ای دست کم تا هبور از بحران ثانویه

 . فمند جهت دهری کرردمی توان حس فراموش شدگی را در ززززه زدگان کنترل کرده و خیرین را به صورت هد

دیگر آن که بحث های کارشناسی در این بخش ها می توان در حکم مشاوره جهرت بازسرازی و امرداد رسرانی 

 کارکرد های راه گشایی داشته باشد

 انجام مطازعه ایی دایق بر روی فرهنگ بومی منطقه جهت ارائه خدمات و کاالهایی متناسب با فرهنگ منطقه  . 

 ی جسمی و روانی ززززه زدگان می توان با احداث پایگاه های ثابت بهداشتی به ازایری هرر برای کنترل آسیب ها

سه روستا یا دست کم تقسیم روستا های وااع در یک مسیر بین این پایگاه ها و سر کشی روزانه بره روسرتا هرا 

  . همراه با کادر پزشکی و روان پزشکی مجرب همل کرد

 های پزشکی ویژه هست اادام به بستری کردن در بیمارستان صورت گیرد در موارد خاص که نیاز به مراابت . 

 . این کار دست کم باید تا بازسازی زیر ساخت های منطقه ادامه پیدا کند

  آمروزش  . جمع آوری و معدوم کردن زبازه ی کاالهای نا آشنا در منطقه با محوریت آمروزش بره روسرتاییان

بازه های اابل بازیافت در همان محل و جمع آوری سرایر زبازره هرا بره تفکیک زبازه ها جهت معدوم کردن ز

  .  ویژه زبازه های دارویی و پالستیکی توس  تیم های امداد رسان یا دیگر نهاد های مسئول

 احداث و یا تجهیز بیمارستان به ویژه  در شهر ورزاان و مقاوم سازی، به سازی و تجهیز بیمارستانهای موجود  . 

 گرفتن متخصصان و دامپزشکان برای  معازجه و توانمند سازی روستاییان برای حفظ دامهرای خرود در ار یاخت به

 ؛شرای  جدید

  تقسیم کردن روستا ها با توجه به مواعیت مکانی، بعد خرانوار و جراده هرای دسترسری بره بخرش هرای واحرد

تشرکیل پرونرده هرای درمرانی بهداشتی و احداث یک مرکز درمانی با توجه به نفرات تحت پوشش هر حوزه و 

 ؛برای افراد هر بخش جهت وی کردن ساده تر مراحل درمان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمازی

 ؛پاکسازی و تصفیه رودخانه ها و برکه های روستاها 

 ؛کمک به برداشت  هر چه سریع تر محصوالت  روستاییان 

 کشاورزی و همچنین هلوفه ای که زیرر آوار مانرده  کمک به روستاییان برای جلوگیری از تلف شدن محصوالت

 ؛اند

  یاری رساندن به روستاییان برای بیرون کشیدن ادوات کشاورزی از زیرر آوار و همچنرین دادن تسرهیالت بررای

 ؛ادواتی که آسیب دیده اند
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 ؛یاری رساندن به روستاییان برای ایجاد مکانهای گرم و امن برای استقرار احشام 

 ؛و توانمند سازی روستاییانی که فرشها و دارهای اازی خود را در زیر آوار از دست داده اند اهدا تسهیالت 

  اهدا تسهیالت جهت بهسرازی کنردوهای آسریب دیرده و آمروزش روشرهای نروین زنبرورداری جهرت احیرای

 ؛زنبورداری در منطقه

  جهت احیای صرنعت ارازی برافی و برپا کردن کارگاه های کوچک اازی بافی با امکانات مناسب برای روستاییان

 ؛ایجاد اشتغال

 ًدر کارخانه ها و معادن منطقه جهت یاری رساندن و تثمین معیشرت  واگااری شغل هایی به روستاییان مخصوصا

 ؛روستاییان

 ؛سامان دادن و بازسازی ابل از شروع فصل جاری تحصیلی با در اختیار ارار دادن کانکس و چادر 

 ؛صیلی برای روستاهایی که فااد مدرسه هستندفراهم کردن تسهیالت تح 
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