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  3امیر جداریو  2وحید حسین حقی،  شهریور روستایی
 

 چکیده

 که خطرات و بالیای طبیعی و انسان ساختی از بسیاری ما پیشینیان که نشان می دهد باستان شناسی کشف

مدیریت بالیای طبیعی نیازمند . اند داشته وجود نیز گذشته در خطرات این و اند تجربه کرده را دارند وجود امروزه

 تبریز بر روی یک سامانه .باشد ریزی و سپس ارائه راهکارهای مناسب می های دقیق، برنامه شناخت ماهیت، ارزیابی

همچنین  در این شهر را دارد؛ زلهزل مجدد امکان وقوعاست که نشان از  واقع شده فعال در شمالغرب ایران گسلی

. است لرزه در آینده این گسل بیانگر رویداد زمین هتحلیل دوره بازگشت زلزلآماری  داده ها، اسناد موجود و  ةمطالع

بر این اساس پژوهش حاضر با طرح این . می باشددارای اهمیت خاصی  این شهر در برابر زلزلهودن آور نم لذا تاب

باشد، به دنبال سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری  بدی تبریز در برابر زلزله به چه صورت میپرسش که وضعیت کال

به کار روش پژوهش حاضر جزو تحقیقات کاربردی و . کالبدی محیط های شهری تبریز در برابر زلزله می باشد

ریز با آسیب پذیری از اراضی شهر تب% 22نتایج نشان می دهد . تحلیلی می باشد -گرفته شده در آن توصیفی

بنابراین می توان بیان کرد که . درصد آسیب پذیری بسیار زیادی در برابر زلزله را دارا می باشند% 02بسیار کم و 

 .می باشد شهر تبریز در برابر بحران از جمله زلزله به لحاظ کالبدی به شدت آسیب پذیر
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 مقدمه

تی که همواره و در طی قـرون متمادی زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار یکی از معضال

در صورت ناآگاهی و نداشتن آمادگی،  و سوانحی است که ی طبیعی، انسانییاالداده، وقوع ب

تی، هـای سکون  هـا اعـم از حـوزه ناپذیری بـه ابـعـاد مختلف زنـدگـی انـسـان صدمات جبران

و در نهایت بر زیرسامانه های شهری و گاها به محیطی، روانشناختی  اجتماعی، اقتصادی، زیست

لذا تاب آوری در برابر سوانح یکی از مهم ترین استراتژی هایی .د کن وارد میکل سامانه شهری 

 در این میان شهرهای تاب. است که مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته است

 های کالبدی، های کالبدی و جوامع انسانی هستند که سامانه سامانه ای پایدار از آور، شبکه

ها،  ها، زیرساخت ها، ساختمان شده و طبیعی شهر هستند و شامل جاده های ساخته مؤلفه

 تأسیسات تأمین انرژی و همچنین مسیرهای آب، خاک، توپوگرافی، جغرافیا و سامانه، ارتباطات

هنگام حوادث نیز . های کالبدی همانند بدن شهر هستند سامانه درمجموع .هستند های طبیعی

شهر . های کالبدی باید باقی بمانند و در فشارهای شدید به عملکرد خود ادامه دهند سامانه

 شهرهای تاب. پذیر خواهد بود آور در برابر حوادث، بسیار آسیب های کالبدی تاب بدون سامانه

های شهری ساخته  های حوادث گذشته، در محیط آمده از تجربه دست نین بهآور، بر اساس قوا

 آنها ممکن است در برابر نیروهای حاصل از مخاطرات خم شوند اما دچار شکست نمی. اند شده

ویژه بعد از پذیرش چهارچوب کاری  یای طبیعی بهالآوری در برابر ب امروزه مفهوم تاب. شوند

 پذیری به تـاب گذار از مفاهیم آسیب)توردتوجه قرار گرفته اسبسیار م 2222هیوگو در سال 

توان از بین برد بلکه باید با  برانگیز آن است که مخاطرات طبیعی را نمی نکته تأمل. (آوری

آوری جوامع در برابر این نوع مخاطرات  اقدامات کاهشی به مدیریت این پدیده پرداخت یا تاب

 موردتوجه هایی بایسته باید آور تاب شهر ایجاد برای (.332:3 :نگاهداری) شیدرا بهبود بخ

 رسانی روز یکی از مهم ترین آن اقدامات به گیرد که قرار مدیران شهری و ریزان برنامه

ارزیابی  پذیری ها که ارزیابی آسیب بر تأکید با پذیری ها آسیب و مخاطرات به مربوط اطالعات

لذا پژوهش حاضر بر این اساس به . شود انجام نمتخصصا توسط باید پیوسته خطر پذیری های

مطالعه ی وضعیت کنونی کاربری های کالنشهر تبریز با تاکید میزان تاب آوری کالبدی در برابر 

 .زلزله پرداخته است
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 ضرورت و اهمیت تحقیق

. است خیز لرزه کشوری و داشته قرار( آلپاید) آلپ –ایران بر روی کمربند زلزله هیمالیا 

بنیاد این شهر به سده . ن کشور پهناور می باشدیکی از شهرهای کهنسال ایین تبریز، همچن

این شهر که در فرجامین سالهای سده چهارم هجری تختگاه . رسد هشتم پیش از میالد می

های سخت و فراوان دیده که  در طول تاریخ خود آسیب ؛آذربایگان گردیده و نامی یافته است

به پای این شهر کهن و  های ایران در بالزدگی و آسیب دیدگیشاید هیچ شهری از شهر

زمین لرزه های  (.غرب ایران عال شمالف گسل با  جواری شهر تبریز همبدلیل )باستانی نرسد

سخت، یکی از حادثه های همیشگی و وحشت انگیز تبریز بوده و این شهر، همواره از این آفت 

بارها چنین رخ داده . های فراوان یافته است سیبهای طبیعت گزندها و آ بی مهری طبیعی یا

سپس شهری از نو ساخته و پدید آمده و  که شهر براثر این بالی آسمانی، پاک ویران گردیده

 برای ای ویژه تمهیدات است ضروری لذا با توجه به مطالب پیش گفته .(330 :ذکاء)است

ی از راهکارهای کاهش خطرات ناشی از یک .رابر پدیده زلزله در کشور اندیشیده شودب در آمادگی

 ...(مدیران، مردم و)زلزله، ارتقای سطح آگاهی مردم و ایجاد آمادگی در بین اقشار مختلف جامعه

گرچه نمی توان به طور کلی از تلفات و خسارات ناشی از زلزله جلوگیری کرد اما با ایجاد  .است

یابی مداوم اینگونه بالیای طبیعی توسط و ارز برنامه های مدون آموزشی و اطالع رسانی صحیح

سیستم های اطالعات جغرافیایی جهت اتخاذ تدابیر و برخورد مناسب به هنگام رویارویی با 

همچنین شهر تبریز به دلیل مهاجر پذیر بودن . اقدام کردخسارات  می توان جهت کاهش زلزله،

حین وقوع مخاطره آسیب  ذاتی خود به نوعی شاهد افزایش جمعیت کنترل نشده ای است که

از سوی دیگرهمین افزایش جمعیت شهر و پیامد های . های جبران ناپذیری را متقبل می شود

انقالب صنعتی منجر به ساخت و ساز های بی رویه، غیراصولی و غیر استاندارد شده که حاشیه 

را سبب .. .نشینی را رواج می دهد و گسترش فیزیکی شهر، نابودی فضاهای باز و سبزشهری و

می شود که نشان می دهد امنیت ساکنین این شهر بیش از پیش در خطر می باشد 

 (. 330 :نگارندگان)

لذا باتوجه به موضوع پژوهش و طرح مسئله ای که ذکر گردید مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ 

 وری الزم را دارد؟آبه این سوال می باشد که آیا شهر تبریز به لحاظ کالبدی تاب 
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 چارچوب نظری تحقیق

بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت 

با این حال کاهش آسیب . فزاینده ای آسیب پذیر تر شده اند و ریسک ها نیز افزایش یافته اند

سوانح (. 2222 مایانگوا،) می شود پذیری و ریسک اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته

طبیعی در دنیا همواره چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار فراهم نموده اند که در نتیجه راه های 

بنابراین کاهش خطر . رسیدن به این توسعه توسط کاهش الگوهای آسیب پذیری ضرورت دارد

هی سوانح از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در سیاست گذاری های ملی هر کشور جایگا

مناسب یافته تا بتوان شرایط مطلوبی برای کاهش خطر موثر و کارا در سطوح مختلف ایجاد 

در شرایطی که ریسک و عدم قطعیت ها در حال رشد     می (.  33 استوار ایزد خواه،) نمود

 مینچل،) ها و تغییرات معرفی می شود آوری به عنوان مواجهه با اختالالت، غافلگیری باشند؛ تاب

آوری مدیریت بحران در مقابل بالیاست و به مجموعه اقدام  ترین مفهوم در تاب مهم(. 2 22

هایی اطالق می شود که قبل از وقوع در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه جهت کاهش هرچه 

می توان  همچنین مدیریت بحران را(. 302  عبداللهی،) گیرد بیشتر آثار و عوارض آن انجام می

 همکاران، و چلنمی)زمان دهی رهبری هماهنگی ،کنترل و پشتیبانی تعریف کرد ریزی سا برنامه

تاب آوری این اجازه را می . یکی از مراحل مهم مدیریت بحران رویکرد تاب آوری است(. 303 

دهد که که با توجه به شرایط منحصر به فرد شهرها و برنامه های توسعه قدرت جوابگویی و 

این موضوع موجب می شود که خالقیت فکری . بحران وجود داشته باشدتوانایی انطباق با وقوع 

برای اندیشیدن به راه های گوناگون کسب تاب آوری ایجاد شود بدون اینکه در چارچوب خاصی 

در این میان شهر تاب آور شهری است که در اثر بروز (. 332 همکاران، صالحی و) محدود شود

پیرامونی خود می گیرد و به سرعت به شرایط وضعیت پیش  سوانح کم ترین تاثیر را از تحوالت

شهر تاب آور جامعه ای است که (. 333  شیخ کاظم برزگری و احمد معظم،) از بحران باز گردد

ها و ضربه های وارده از یک خطر به گونه ای که آن خطرها تبدیل به  توانایی تحمل شوک

برگشت به حالت عادی در حین و پس از سانحه سوانح نگردند و در عین حال توانایی یا ظرفیت 

داویس و ایزد ) و همچنین فرصت و امکان برای تغییر و سازگاری پس از سوانح را نیز دارا باشد

به بیان دیگر شهر تاب آور شهری است که تاب تحمل و بازگشت پذیری به (. 2223خواه،

 (.303  ل از رضایی،علیرضا محمدی به نق)وضعیت قبل را بعد از وقوع بحران دارد
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 رویکرد های تاب آوری :8جدول 

مقدار اختاللی که ایجاد می شود و محیط می تواند دوام بیاورد را نشان می : تاب اوری به عنوان پایداری

 (اکولوژیکی) دهد

 بازگشت به حالت اولیه بعد از وقوع بحران یا عامل فشار می باشد: تاب اوری به عنوان بازیابی

تواند ابعاد مثبت تغییرات بوجود  این نوع تاب اوری اجتماعی است و می: ی به عنوان دگرگونیتاب اور

 امده را به خود گیرد

 
 ابعاد تاب آوری :2جدول 
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 مورد مطالعه ةمحدود

شهر تبریز در بخش مرکزی شهرستان تبریز واقع شده است و از شمال به اهر، هریس، 

شیر و از غرب به شبستر و دریاچه ارومیه راغه و اسکو و عجبورزقان و شبستر، از جنوب به م

. باشدتبریز یکی از هفت کالنشهر و از بزرگترین شهرهای شمال غرب کشور می. شودمحدود می

هکتار وسعت داشته و مطابق با نتایج سرشماری عمومی نفوس و  0222 این شهر حدود 

سرشماری عمومی نفوس و )نفر است  220333 دارای جمعیتی برابر با  332 مسکن در سال 

های تبریز از سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین(. 332 مسکن، 

محدود شده و به شکل یک چاله نسبتاً ( جایآجی)رود زارهای تلخههموار دشت تبریز و شوره

متر در سه  300 ریا از ارتفاع این شهر از سطح د. بزرگ یا یک جلگه بین کوهی درآمده است

های تبریز به سمت متر در محله زعفرانیه متغیر بوده و شیب عمومی زمین  23 راهی مرند تا 

 (.33: 302 اطلس جامع گیتاشناسی، )مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است 

                                                                         

                                                                                                         
 موقعیت محدوده مورد مطالعه :8 شکل
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 موقعیت جغرافیایی منطقه

 30-23تا 02-32طول شرقی و  03-33تا  02-22شهرستان تبریز در مختصات جغرافیایی 

کیلومتر مربع بوده و ارتفاع   32 3/2 ن شهرستان مساحت ای. عرض شمالی واقع شده است

این شهر در جلگه وسیع و در بستر مالیم مهران . متر می باشد 302 آن از سطح آب های آزاد 

این شهر . کیلومتر مربع وسعت  دارد 322رود و دره آجی چای قرار گرفته که این جلگه حدود 

 .ی تند کوه های اطراف محدود می شوداز تمام جهات به جز غرب و شمال غرب  با شیب ها

                                                              
 

 

 موقعیت قرارگیری خط گسل( 2)شکل

 

 

 توپوگرافی منطقه

 بخش کوهستان

جنوب -ارتفاعات عون بن علی، بخش شمال شرقی و شمالی جلگه تبریز را با جهتی شمال غربی

حداکثر نقطه . روستای بارنج تا شمال فرودگاه تبریز در بر گرفته استشرقی از شمال غرب 

متر بوده و بر حسب تفاضل ارتفاعی بین راس  022 ارتفاعی این ناحیه در بخش میانی بیش از 

و پای دامنه، بعضا شیب قابل توجهی بوجود آورده که به همراه زمین های غیر قابل نفوذ، باعث 

حداکثر . درصد می گردد 02تا32ب با ضریب جریان باال معادل جاری شدن مقادیر زیادی آ

متر می باشد که به سمت شرق غرب، تا فواصل   20 ارتفاع ناهمواری های جنوب تبریز 

زیادی ثابت باقی می ماند و در غرب بعد از یک شیب مالیم در حوالی روستای الله از بین می 

ت ارتفاعی که به صورت گردنه ای مالیم ظاهر معذالک در بخش شرقی تنها بعد از یک اف. رود

شده است و همچنین جاده ویژه ای نیز از آن عبور می کند که دوباره اوج گرفته و به بخش 

 .عون بن علی متصل می شود

 بخش مسطح و کم ارتفاع جلگه ای 

با ارتفاع و )درصد کل مساحت ناحیه را در بر گرفته و گسترش اصلی ان  02/ 3این بخش 

برحسب جریان تقریبا . است(به ویژه شمال غربی شهر تبریز)در نیمه غربی (اریس اندکتض
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جنوب شرقی جلگه، ناحیه مسطح به دو  –غربی آجی چای و کشیدگی شمال غربی  -شرقی

بخش کامال مجزا تقسیم شده است که این دو از لحاظ توپوگرافی تا حدودی با یکدیگر 

ر را به دو بخش جنوب شرق و شمال غرب تقسیم نمود که لذا می توان جلگه مزبو. متفاوتند

 .مرز میانی همان بستر آجی چای می باشد

 لیتولوژی و زمین شناسی منطقه

عناصر مخروط افکنه های اطراف تبریز، مسیل های کوهستانی حاشیه شمالی، شمال شرقی، 

قسمت . می سازندوشمال غربی جلگه ها را مفروش ساخته اند که موجبات نفوذ آب را فراهم 

راس این مخروط های سیالبی از قلوه سنگ ها و سنگ ریزه های درشت تشکیل شده که 

موجب نفوذ آب حاصل از جریان های طغیانی و باالخره حرکت آنها به سوی سفره های زیر 

     مخروط افکنه های دامنه کوه میشو و مورو که به جلگه تبریز باز                . زمینی جلگه است

می شوند، مخازن بزرگی از آب در چینه بندی داخلی خود که ناشی از تناوب سطوح ماسه های 

به وجود آورده اند که در برخی موارد  مواد مربوط به نهشته های . آبدار و الیه های لیمونی است

ی مخروط افکنه ها که رخساره دریاچه ای دارند در پایین دست با مواد نرم شده آمیخته و رو

 .هم قرار می گیرند

بعالوه بستر .بخش وسیعی از سطح جلگه تبریز به وسیله آبرفت های جدید پوشانده شده است

ضخامت آبرفت ها در . کلیه مجاری فرسایشی اطراف جلگه نیز پوشیده از این نهشته هاست

چینه  سطوح لیمونی در. متر می باشد 22 تا  22حاشیه و مرکز جلگه متغیر است و تقریبا بین 

بندی داخلی آن به سمت داخل جلگه به مارن و رس تبدیل می شود و ضخامت آن بیشتر می 

به سمت غرب جلگه، الیه های مارنی که منشا دریاچه ای دارند و در بین آن ها لیمون ها . گردد

و رس ها به صورت چینه داخلی مشاهده می شوند به صورت الیه های غیر قابل نفوذ در آمده 

 (.332 یبن ،هانریر)اند 

این . رسوبات ولکانوسدیمانتر نیز نقش عمده ای در تامین سفره آبدار جلگه به عهده دارند

رسوبات که به نام توف های آبرفتی هم نامیده می شوند نسبت به گرانولومتری عناصر خود از 

از قابلیت نفوذ ها سینریت ها، سیلیت ها و ایگنمبریت ها  ها، ماسه ریزه ها، سنگ جمله قلوه سنگ

بخ قوثانی این سازند از عناصر درشت  که قابلیت نفوذ زیادی دارد تشکیل . متغیری برخوردارند

کنگلومرای حاصل از این نهشته ها نیز به علت داتن درز های فراوان بسیار قابل نفوذ . شده است

س وسیعی ولکانوسدیمانترها حاشیه جنوبی جلگه را به مقیا(. 322 ، زاده درویش)است 



 889 ...مطالعه موردی )ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله 

های کوهستان سهند  ب ناشی از ذوب برفآاند  پوشانند که توپوگرافی کم اهمیتی ایجاد کرده می

کواترنرقدیم . به سهولت در این سازند نفوذ کرده و به ارامی به سمت جلگه تبریز جریان می یابد

تراس ها این . با تراس های ابرفتی نیز اطراف جلگه به صورت تراس های پلکانی گسترش دارند

نیز از عناصر درشت متشکل از خرده سنگ های اهکی و شیستی و سنگ های اذرین به وجود 

رسوبات دریاچه . امده اند و از نظر تامین سفره های ابدار جلگه از اهمیت ویژه ای برخوردارند

د ضخامت این سازن. ای پلیوسن عموما زیر چینه ابرفت های جدید چاله تبریز را اشغال کرده اند

این رسوبات از مارن و رس های خاکستری رنگ همراه . در برخی نقاط بسیار قابل مالحظه است

نمک دار هستند این  برخی از این الیه ها شدیداً .با ماسه های بسیار نرم تشکیل یافته است

رسوبات از قابلیت نفوذ بسیار ضعیفی برخوردار بوده و یکی از موانع عمده استخرج اب سفره 

 (.333 باباخانی و هکاران )میق محسوب می گردندهای ع

                                               

                                                                       
 قشه ویژگی زمین شناسی منطقه : 9 شکل

 

 

 

 ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفلوژی

واحد ماسه سنگ و مارن : ه شهر بر روی آن بنا شده است عبارتند ازواحدهای لیتولوژیکی ک

قرمز رنگ در شمال و شمال شرقی تبریز، واحد مارن های سبز خاکستری و قرمز در قسمت 

های شرقی شهر، واحد نهشته های دانه ریز آواری، این واحد در قسمت های شرق و جنوب 

قسمت هایی از مناطق جنوبی شهر، پادگانه واحد کنگلومرای سخت در . شرقی واقع شده است

هایی از شمال غرب، غرب و جنوب تا مرکز  های آبرفتی جوان و پشته های آبرفتی در قسمت

آبرفت های عهد حاضر محدوده این ناحیه به صورت رگه ی باریکی از شرق شهر شروع و از 

 .مرکز به طرف شمال غربی شهر ادامه پیدا می کند
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 نقشه واحد های زمین شناسی تبریز: 1شکل 

به عالوه . بخش وسیعی  از سطح جلگه ی تبریز به وسیله ابرفت های جدید پوشانده شده است

این آبرفت ها از . بستر کلیه ی مجاری فرسایشی اطراف جلگه نیز پوشیده از این نهشته هاست

در برخی مقاطع این . ل یافته که موجبات عبور اب را فراهم می سازدعناصر درشت و ریز تشکی

نهشته ها متناوبا از توده های ماسه ای ریز و درشت همراه با سطوحی  از لیمون های نرم کم و 

به سمت غرب جلگه الیه های مارنی که منشا دریاچه ای . بیش ماسه ای تشکیل یافته است

داخلی مشاهده می شوند به صورت الیه  ةرس ها به صورت چین نها لیمون ها وآدارند و در بین 

ابرفت های جدید در جلگه بر روی تشکیالت میوسن یا  مجموعاً. مده اندآهای غیر قابل نفوذ در 

 22 تا  22 پلیوسن قرار گرفته که از قابلیت نفوذ باالیی نیز برخوردار بوده و ضخامت کلی ان 

رفت های مزبور مهم ترین منبع تغذیه سفره های فوقانی جلگه به احتمال قوی آب. متر می باشد

رسوبات دریاچه ای پلیوسن عموما زیر چینه آبرفت های (. 303 :2 روستایی،) بشمار می آیند

ضخامت این سازند در برخی نقاط بسیار قابل مالحظه . جدید چاله تبریز را اشغال کرده اند

تری رنگ همراه با ماسه های بسیار نرم تشکیل این رسوبات از مارن و رس های خاکس. است

این رسوبات  از قابلیت نفوذ بسیار . برخی از این الیه ها شدیدا نمکدار هستند. یافته است

ضعیفی برخوردار بوده و یکی از موانع عمده ی استخراج اب سفره های عمیق محسوب می 

. ه ارومیه تبریز فروافتاده استبراثر تجدید جوانی گسل تبریز در میوسن میانی، چال. گردند

جهت . گسل تبریز یک گسل ترکیبی است؛ زیرا در طول آن تغییر روند هایی دیده می شود

حرکت این گسل به طرف تبریز راست و باال بوده در حالی که به سمت شمال غرب  چپ و 

 ةابن حوضنتیجه راستگرد و باال بودن این گسله به سمت تبریز موجب پیدایش گر. پایین است
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روستایی شهرام )مورو و ارتفاعات عون بن علی به صورت هورست است  ةتبریز و باال آمدگی تود

 (.333 :32 به نقل از وقار موسوی،

 

 تکتونیک و لرزه خیزی

گسل تبریز عمده ترین عارضه  تکتونیکی قابل مطالعه در ناحیه تبریز است که با شروع از 

رقی شمال غربی  با یک انحنای  نسبتا قوی در ارتباط با جنوب غرب میانه با جهتی جنوب ش

. خوی پیش می رود-سهند و به موازات آنتی کلیناریوم ها و سنکلیناریوم اولیه به سمت مرند

این گسل در شمال تبریز به صورت راست گرد بوده و ضمن تشکیل دیواره عمده بخش شمالی   

تبریز و باال آمدگی  –تادگی چاله ی ارومیه گراین موجب اف-جلگه ی تبریز به صورت  هورست

عون بن علی و توده مورو گردیده و تنها عامل تکتونیکی در مورفوتکتونیک کنونی جلگه ی 

،روند گسل شمال (323 )به  عقیده بربریان(. 333 :23وقارموسوی،)تبریز قلمداد می گردد

آخرین حرکت این گسل . م استوشیب آن قائ  n   2تبریز در حد بین تبریز و صوفیان تقریبا 

. کیلومتر است 322از نوع راست گرد بوده و طول آن از جنوب  ابهر تا کوه ارارات بیش از 

فعالیت تکتونیکی این گسل تا عهد حاضر ادامه داشته و باعث ایجاد گسله، شکستگی و 

درویش )دهد  برآمدگی هایی شده است و زمین لرزه ها نیز در تمام ناحیه به فراوانی  روی می

این گسل یکی از بنیادی ترین ساخت های زمین شناسی موجود در گستره ی (. 302 زاده،

تبریز در شمال شرق دریاچه ارومیه می باشد که به سبب کارکرد آن، فرونشست فشاری دشت 

تاکنون زمین لرزه های سهمگین بسیاری در ارتباط با جنبش گسل . تبریز ایجاد شده است

و طول  22 آنها  ةطول گسل در هم. وع پیوسته اند که از نظر بزرگی قابل تامل اندتبریز به وق

 3 میالدی  023 تا  020از سال . کیلومتر محاسبه شده است 20گسیختگی حاصله ازآنها 

. به وقوع پیوسته اند که همگی آنها از گسل تبریز منشا گرفته اند3/2زمین لرزه با بزرگای 

ین های کناری تبریز نشان می دهد که حداکثر کوتاه سازی پوسته تحلیل ساختار محوری چ

ای برای منطقه در زمان اتفاق افتاده است که سراسر منطقه کامال بین شمال شرق و شمال 

زارع و شاه )امتداد گسل شمال تبریز تقریبا بر این جهت گیری عمود است. پوسته بوده است

ه اندکی از گسل معروف شمال تبریز قرار گرفته و در شهر تبریز به فاصل(. 320 :33پسند زاده،

با توجه به اطالعات موجود، تبریز تنها شهر کشور . برخی مناطق بر روی گسل بنا شده است

است که از نظر خطر زلزله در موقعیتی قرار دارد که در تقسیم بندی پهنه های خطر جز مناطق 
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اقتصادی  و -ه شهر تبریز و مرکزیت سیاسیبه دلیل قدمت قابل مالحظ. با خطر نسبی باالست

علمی که مستلزم حضور مداوم دبیران و نویسندگان بوده، تقریبا می توان گفت وقایع رخ داده 

در تبریز از جمله مشخصات زمین لرزه ها در نوشتارها و کتب تاریخی دقیق تر از سایر نقاط 

از . ه این شهر قابل مالحظه استتعداد زمین لرزه های منتسب ب. ایران منعکس گردیده است

زمین لرزه از نوشتار ها و منابع مختلف گزارش شده  23میالدی تعداد  332 تا سال  020سال 

 است که برخی از آنها بسیار شدید بوده اند به طوری که خسارات فراوانی را سبب شده اند

شدت یابی امواج زلزله، تطبیق  در رابطه با جنس زمین و(. 330 :22  روستایی به نقل ازذکاء،)

فعلی شهر در  ةزمین شناسی نشان می دهد که مناطق گسترش آبرفت های جوان در پهن ةنقش

مسیر توسعه ی شهر به طرف غرب و شرق خطر مضاعف زلزله در رابطه با جنس زمین را دارا 

تا در مناطق افزایش جمعیت شهر به رقم دو میلیون نفر در چند سال آینده که عمد. می باشند

پرخطر مستقر می گردند، تلفات جانی  حاصل از زمین لرزه ی احتمالی اینده را افزایش می 

زلزله های تاریخی موید این نکته هستند که منطقه ی مورد مطالعه پتانسیل باالیی جهت . دهد

وجود گسل های متعددی درجنوب شهر تبریز نشان می دهد که گسل تبریز . زلزه خیزی دارد

گسلی بنا شده  ةنها محدود به شمال این شهر نبوده، به طوری که شهر تبریز بر روی یک پهنت

 ةبا توجه به رویداد زمین لرزه های ویرانگر تاریخی تمرکز مرکز سطحی زلزله های سد. است

بیستم بر این گسل به همراه قطع شدن نهشته های کواترنری توسط گسل شمال تبریز، گسل 

زارع و شاه پسند ) الزم جهت وقوع زمین لرزه های شدید و فاجعه بار را داراستمذکور توانایی 

همچنین توسعه و گسترش ساخت و ساز بر روی تپه های رسی و مارنی در شرق  (.320  زاده،

تبریز موسوم به ساری داغ و ولیعصر به دلیل کیفیت ویژگی های نامطلوب خاک و خاصیت 

و به علت ژئومورفولوژی خاص منطقه عالوه بر خطر زمین لرزه این روانگرایی آن در هنگام زلزله 

همچنین زمین های مارنی واقع در شرق شهر . منطقه در معرض خطر زمین لغزش هم قرار دارد

برفتی نعمت آو در توسعه ی شهر به طرف شرق در مقاطع حوالی زمین های ( ولیعصر و بارنج)

به طرف غرب و همچنین برونزد های مارنی و رسی در  باد و کندرود و مقاطعی در مسیر توسعهآ

و همین طور  زمین های پر شده  (مقاطعی از شمال شهر تبریز منطقه حاشیه نشینی شهر

الزم به یادآوری است که . ولیعصر نیز مناطق خطر مضاعف زلزله از نظر زمین به شمار می آیند

گستردگی دارند و این مساله شدت  زمین های مارنی  مذکور در حوالی گسل  و روی خط گسل

درصد  32عالوه بر این روی شیب های تند حدود . خطر زلزله را چندین برابر افزایش می دهد
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در شمال و جنوب شهر بدون توجه به جنس زمین امکان ناپایداری دامنه وجود دارد که در 

نطقه با توجه به در بخش کم شیب میانی م. هنگام زلزه در معرض خطر مضاعف قرار می گیرد

های زیرزمینی امکان گسیختگی زمین به هنگام  زلزله وجود  جنس زمین و باال بودن سطح آب

 ةمحالت نصف راه، کوی فیروز، منجم، وزیر اباد، راه آهن و به طرف غرب و مسیر توسع. دارد

عرض شهر در امتداد غربی بخش میانی چون بر روی آبرفت های جوان گسترش یافته اند، در م

 (.323 :223 روستایی به نقل از کمک پناه و نیرومند،) خطر بیتری قرار دارند

 

 مقاومت نسبی زمین  

مطالعات زمین شناسی نشان می دهد که توسعه فیزیکی شهر به مقیاس گسترده بر روی 

عالوه بر این در شمال و شمال شرق بر روی ماسه سنگ و . ابرفت های جوان انجام گرفته است

میوسن و در جنوب شرق و جنوب و بخشی از جنوب غرب در مقاطع مختلف بر روی مارن 

پلئیستوسن و -کنگلومرای  نیمه سخت به همراه ماسه سنگ، پونس و سنگ های آذراواری پلیو

برفت های جوان گسترده شده آنهشته های  آواری با توف پلیوسن و در جنوب غرب بر روی 

 .است

 

 پهنه بندی مخاطرات محیطی 

 :اثر گسل بر روی مراکز خدماتی شهر

خدمات شامل مراکز اموزشی، حمل و نقل، مسافربری، مراکزفرهنگی، ورزشی، فضای سبز و 

رابطه گسل و مراکز خدمات شهر . می باشد... پارکها ، پارکینگ، مراکز اداری درمانی هتل و

را بر روی فرودگاه  نشان می دهد گسل بزرگ تبریز در شمال این شهر بیشترین خطر احتمالی

فرودگاه و صنایع وابسته به آن در شمال غربی  تبریز مکان یابی شده اند و گسل . تبریز دارد

سایر تاسیسات خدماتی که به گسل . اصلی تبریز به فاصله اندکی از فرودگاه واقع شده است

ق  تجاری مناط. نزدیک  هستند بیشتر فضای سبز بوده که خطر چندانی را تولید  نمی کنند

عمده شهر در شمال غرب، مرکز و جنوب غرب پراکنده اند و فاصله مناسبی را نسبت به گسل 

عالوه بر . بازار شهر از نظر زمین لرزه بیش از سایر نواحی تجاری در معرض خطر است. دارند

این به دلیل قدیمی بودن بافت آن و عدم استحکام کافی در برابر  زمین لرزه تحت تاثیر 
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پس در نتیجه بین تاسیسات خدماتی شهر، فرودگاه . ترین درجه آسیب پذیری می باشندبیش

 .تبریز و مراکز تجاری بیشتر در معرض خطر زلزله از جانب گسل تبریز هستند

                                                 

 
                                                                                            نقشه چهنه بندی خطر زلزله: 1شکل

 (8911:روستایی،شهرام:)منبع

 

 اثر گسل بزرگ تبریز

تاسیسات اصلی و عمده شهر شامل تاسیسات صنعتی هستند که در گوشه جنوب غربی 

ه این تاسیات به صورت نواری شکل از شمال غربی به جنوب غربی کشید. شهر قرار گرفته اند

شده و در جنوب غرب دارای بیشترین تراکم را می باشند که شامل کارخانه های تراکتور سازی 

این تاسیسات از نظر دوری از گسل بهترین موقعیت را دارند؛ البته . است... ماشین سازی و

گستردگی این تاسیسات در زمین های هموار که مساعد توسعه ی شهر در این بخش بوده 

گسترش شهر از جانب غرب بسته است اما تاسیسات مربور تحت تاثیر کم ترین  است، راه را بر

لرزه بیشترین آسیب را بعد از ساختمان  گسل قرار دارند و هنگام رخدادهای زمین خطر از جانب

در این میان . متوجه خواهند شد...ها، سازه های خطی نظیر ازاد راه جاده خطوط انتقال نیرو و

 .وبان پاسداران در موازات گسل تبریز احداث شده استدیده می شود که ات
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 .نقشه پهنه بندی خطر زلزله روی مراکز تاسیساتی شهرتبریز: 1شکل

 (8911:روستایی،شهرام:)منبع

 

 :اثر گسل روی مراکز جمعیتی شهر 

ق شهر پراکنده شده اند و بیشترین خطر مناطق پرجمعیت شهر در شمال، مرکز و تا حدی شر

مناطق متراکم شمال شهر در فاصله بسیر اندکی . احتمالی گسل نیز متوجه همین مناطق است

در شرق تبریز شهرک باغمیشه از تراکم (. متری از گسل222فاصله )از گسل بنا شده اند 

این شهرک جدید . جمعیتی بسیار  باالیی برخوردار است و بر روی گسل ایجاد شده است

االحداث بوده و با این که خطرات احتمالی آن شناخته شده ولی حتی با وجود این برنامه ریزان 

با همه این اوصاف بر گسترش شهر . شهری  اقدام  به  ساخت شهرک بر روی گسل نموده اند

ده و محالت بخش شمالی شهر فاقد بناهای محکم بو. در شمال و شرق روبه روز افزوده می شود

همچنین معابر ارتباطی بسیار تنگ و کم عرض بوده . بدون برنامه ریزی اصولی ساخته شده اند

 .که در صورت بروز زلزله در شهر فاجعه بسیار عظیمی رخ خواهد داد



8931اجتماعی، سال یازدهم، شماره چهل و سه، تابستان  پژوهش ةفصلنام  820 

 
 نقشه پهنه بندی زلزله روی مراکز جمعیتی شهر تبریز(1شکل

 (8911:روستایی،شهرام:)منبع

 

 روش تحقیق

 -تحقیقات کاربردی و روش به کار گرفته شده جهت تدوین آن، توصیفی پژوهش حاضر جزو 

ای و مشاهدات کتابخانه -اطالعات اولیه موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی . باشدتحلیلی می

 تحلیل فرآیند تکنیک از استفاده با اطالعات ANPبا تکیه بر فرایند . آوری گردیدمیدانی جمع

در . اعمال شد overlayدر محیط ها شاخص اهمیت ضرایب شد وتجزیه و تحلیل ای شبکه

با هدف پژوهش  تناسب درها مکان ترینارجح اطالعاتیهای الیه همپوشانی طریق از نهایت

جهت ترسیم  goole earthو  ARC/GIS  ،Excel افزارهایهمچنین از نرم. شناسایی شد

های دخیل در بررسی میزان معیار. گرفته شدها و همچنین تحلیل و نشان دادن نتایج بهره الیه

کیفیت بنا، تراکم جمعیتی، اندازه قطعه، تراکم : تاب اوری شهر به لحاظ کالبدی عبارتند از

 .ساختمانی، سطح اشغال، تعداد طبقات، عمر بنا و نوع سازه

 .همچنین برای ارزیابی تاب آوری از معیار ها و زیر معیار های زیر استفاده گردید 
 زیر معیارها عیار هام

 مخروبه کیفیت بنا

 تخریبی

 قابل نهگداری
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 مرمتی

 نوساز

 متر 22 کمتر از اندازه قطعه

 متر22-222 

 متر222-322

 متر322-022

 متر 022بیشتر از 

 22 -02 سطح اشغال

32-02 

02-32 

22-02 

2-22 

 خشت و چوب نوع سازه

 بلوک سیمانی

 اجرواهن

 سایر–ترکیبی 

 اسکلت بتنی فلزی

 طبقه 0بیشتر از  تعداد طبقات

 طبقه0

 طبقه3

 طبقه2

 طبقه 

 درصد 32 بیشتر از  تراکم ساختمانی

 درصد32 تا22 

 درصد22 تا02

 درصد02تا02

 درصد 02کمتر از 

 نفر در هکتار022 تراکم جمعیتی

 در هکتار322-022
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 در هکتار222-322

 در هکتار22-222 

 نفر در هکتار 22 کمتر از 

 سال 32بیشتر از  عمر بنا

22-32 

 2-22 

2- 2 

 سال 2کمتر از 

  جدول                                                                                
یکرت استفاده گردید که به شرح زیر طیف ل2برای طبقه بندی و ارزش گذاری عددی به هریک از شاخص ها از 

 :است

آسیب پذیری 

 خیلی کم

اسیب پذیری  اسیب پذیری کم

 متوسط

اسیب پذیری  اسیب پذیری زیاد

 خیلی زیاد

3 2 2 3   

 2جدول 

 یافته های تحقیق(3

 :معیار ها(اهمیت)تعیین ضریب ارجحیت

ه است و اهمیت هر یک انجام گرفت  anpدر این مرحله وزن دهی معیار های اصلی به روش   

کیفیت بنا بیشترین  3با توجه به جدول شماره . از انها بر اساس هدف امتیاز دهی شده اند

بعد از آن شاخص اندازه قطعه در رده ی دوم . اهمیت را جهت کاهش آسیب پذیری داشته است

 .اهمیت قرار می گیرد و کمترین اهمیت مربوط به شاخص تراکم جمعیتی است

 

 وزن امعیار ه

 233332 کیفیت بنا 

 233 23 اندازه قطعه 

 323 23 سطح اشغال 

 2  23 عمر بنا

 232323 نوع سازه
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 232332 تعداد طبقات

تراکم 

 ساختمانی 

23203  

تراکم 

 جمعیتی

232303 

 3جدول 

 

 تلفیق الیه ها

الیه های  بعد از عملیات وزن دهی و بدست آمدن وزن های هرکدام از پارامترهای هشت گانه

با توجه به وزن های نهایی بدست آمده از . تلفیق الیه ها می رسیم ةرستری، سپس به مرحل

 wightedو برای دادن امتیاز به الیه از  classifyجهت کالس بندی از  3جدول  ةنتیج

overlay استفاده شده است . 

 
 در برابر زلزله نقشه های میزان های میزان آسیب پذیری شاخص های هشت گانه: 1شکل 
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این  anpبرای ارزیابی اسیب پذیری کلی در این پژوهش پس از تعیین وزن ها به روش 

پس از تلفیق الیه های مورد .  اطالعات در سیستم اطالعات جغرفیایی بکار گرفته شده است

لید نظر نقشه ی نهایی آسیب پذیری کالبدی شهر تبریز در برابر زلزله در نرم افزار گوگل ارث تو

 .شده است که شامل دو نقشه  با نقاط آسیب پذیری بسیار زیاد و بسیار کم می باشد

 
پذیری بسیار کم و حدود  از اراضی شهر تبریز با آسیب% 22های به دست آمده،  با توجه به نقشه

بنابر این می توان نتیجه گرفت که شهر  .اسیب پذیری بسیار زیادی را دارا می باشند%  02

 . ر برابر بحران از جمله زلزله به لحاظ کالبدی به شدت آسیب پذیر می باشدتبریز د

 

 نتایج و پیشنهادات

ای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزاینده الیب

 با این حال، کاهش ریسک و آسیب. اند ها نیز افزایش یافته پذیر شده و ریسک ای آسیب

این در حالی (.  :2223:مایونگا)شوند نادیده انگاشته می  پذیری اغلب تا بعد از وقوع حوادث

های  است که شهرها به واسطه تغییر و پویایی دائمیشان همواره در معرض خطرات و آسیب

جدیدی خواهند بود که نیازمند وجود روشها و الگوهای مناسبی جهت مواجهه و مدیریت این 

. آور در ابعاد مختلف خود هستند سطحی تاب در واقع شهرها نیازمند رسیدن به. دباشن سوانح می

ای اعم از  را برای هرگونه چالش و حادثه الزمدر چنین شرایطی شهرها و شهروندانشان آمادگی 

را خواهند داشت و آن چه که مهم است اراده و خیزش این شهرها و مدیریت  طبیعی و انسانی

 سمت شهرهای آماده و نزدیکتر شدن به شهرهای تابه گامشان ب به گامشهری آنها و حرکت 

پذیری،  از این رو برای جلوگیری از افزایش آسیب. (3: 332 بهتاش و همکاران، ) آور است 

 وجود دارد هاه آوری جامعه محلی شناسایی و اینکه چه نقاط قوتی در جامع ضرورت دارد تا تاب



 821 ...مطالعه موردی )ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله 

وجود  برای ساختن مسیر امن توسعه در آیندههکار هایی و چه را که دستخوش سانحه است

آوری مردم برای طراحی و اجرای واکنش  شناسایی تاب. توان از آنها بهره گرفت دارد که می

با  (.2 : 303 رضایی، )ای هستند ضرورت دارد  مناسب به سوانح که دارای اثرات توسعه

 بافت وجود در این دانش مانند فرم،بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم م

های شهری و  های ارتباطی و زیرساخت شبکه و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری، کالبدی

 303 لطیفی، ) توان تا حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث شهری را کاهش داد غیره می

ها و  ه با ناشناختهدر این میان، مفهوم تابآوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجه(  :

(.  2: 332 بهتاش و همکاران، )شود  آوری در برابر تهدیدات، به کار برده می عدم تبیین تاب

های شهری مطرح شده  ای به دنبال کاهش آسیب بحث تابآوری در مطالعات شهری و منطقه

ای شهرهای تابآور از طریق تعمیق درک ما از وضعیت موجود و حرکت به سمت راهکاره. است

این رویکرد به پیوند فرآیندهای اقتصادی، . توانند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کنند پایدارتر می

پذیری فضایی، اقتصادی و اجتماعی  کرده و از آسیب محیطی کمک اجتماعی با فرآیندهای زیست

در نتیجه منجر به افزایش ظرفیت برای مقابله با تغییرات آهسته و  شهرها جلوگیری نموده و

از این روست که تبیین رابطة تاب آوری در برابر سوانح . ناگهانی است که در شهرها رخ میدهند

کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و  و بالیای شهری طبیعی و انسانی

 در نهایت می توان .برخوردار است باالییتاکیدی که این تحلیل بر بعد تابآوری دارد از اهمیت 

گفت کالنشهر تبریز نیز به عنوان یکی از مهم ترین شهر های کشور و پرجمعیت ترین  انان از 

توجه . این قاعده مستثنی نیست و باید مدیران نگاه ویژه ی ای به امر تاب آوری داشته باشند

بیش از حد مدیران و مسئولین شهری بر ساخت ساز ها و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر 

غیر استاندارد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی های دقیق، بکارگیری سیستم اطالعات  اصولی و

بکارگیری اصول و ضوابط جغرافیایی در بررسی وضعیت کنونی شهر و اجزای آن، همچنین 

بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی  شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم،

همگی به نوعی در کاهش اسیب های این  های شهری و زیرساختهای ارتباطی  شهری، شبکه

حریم  تریزی مناسب کاربری زمین شهری، رعای برنامه به بیان دیگر. مخاطره دخیل خواهد بود

، رعایت یر رسمیغهای فرسوده و  تدر باف صخصو سازی ساختمانها به ممناطق پرخطر، مقاو

 ،انات کافیکبا دسترسی و حوزه پوشش و ام ژانسیایمنی و اور یالتایجاد تسهعرض معابر، 

 .مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند... کاهش تراکم ها در مراکز شهری و حساس و
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 منابع

 منابع فارسی

 ،پهنه بندی مخاطرات  محیطی موثر در توسعه فیزیکی شهر  (.302 . )شهرام روستایی

 ،تابستان2 سال سوم،شماره  علمی پژوهشی فصلنامه  جغرافیایی سرزمین، (تبریز

 در شهری های محله آوری تاب میزان ارزیابی و سنجش(. 332 ) همکاران، ضرغامی و 

 هفتم، سال شهری، برنامه ریزی و پژوهش نشریه (زنجان شهر بخش مرکزی) ، زلزله برابر

 332  زمستان هفتم، و بیست شماره

 یستى در برابر خطرات زلزلهایمنى مراکز ز،(323 ). بحرینى، سیدحسین و هلن جدلى .

 .3 -2،  ص 22در نشریه بنیاد مسکن، ش

 راهنماى طراحى شهرى مقاوم در برابر زلزله، مطالعة موردى(. 303 ). حسینیون، سولماز :

 در پنجمین کنفرانس بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، . شهر بم

 شهرى به منظور کاهش اثرات تبیین تاب آورى اجتماعات (. 332 ) .رضایى، محمدرضا

کالنشهر تهران، پایان نامة دکترى، دانشگاه تربیت : ؛ مطالعة موردى(زلزله) سوانح طبیعى

 .مدرس

 در نشریه . مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهندة آن. (302 ). فالحت، محمدصادق

 .33-22، ، ص 23هنرهاى زیبا، ش 

 بهار و 02در صفه، ش . لى بازسازىدر آمدى بر مقوالت اص(. 300 ). فالحى، علیرضا ،

 .33-02تابستان،ص 

 تأمالتى در باب نظریه طراحى شهرى، : آفرینش مکان پایدار(. 332 ). گلکار، کورش

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، : تهران

 بهار و تابستان )، 03در صفه، ش  .طراحى شهرى سیاست گذار و طراحى شهرى طرح ریز

 .32- 2، ص (302 

 ص  .302 ، بهار و تابستان 32در صفه، ش . هاى سازندة کیفیت طراحى شهرى مؤلفه

30-32. 

 ،سنجش تابآوری شهری در برابر خطر وقوع زلزله مطالعه  (.333 ) .علیرضا محمدی

 ص ص تابستان، ،23ی دانش زمین، سال هشتم، شماره پژوهشها .شهر اردبیل: موردی
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 ،ی شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرهاآور تاب(. 333 . )فرخ نامجویان. 

 . پاییز ،22 شماره چهاردهم، سال پژوهشی، –فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی 
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