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چکيده
هدف :هدف مهم این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر میزان آسیبپذبری سکونتگاههای حاشیهای شههر مشههد در برابهر زلزلهه
است .این پژوهش براساس مدل آسیبپذیری فیزیکی در قالب عوامل درونی و عوامل بیرونی مناطق آسیبپذیر را شناسایی و برای
کاهش میزان آسیبپذیری ناشی از زلزله راهکارهایی ارایه شده است.
روش :روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی– توصیفی با نگرش سیستمی است .مهدل مهورد اسهتفاده ،مهدل آسهیبپهذیری
فیزیکی در قالب عوامل درونی و بیرونی و شاخصهای آن بوده که با استفاده از نرمافزار  ARC GISو مدل  AHPمیزان آسیب-
پذیری مناطق حاشیة شهر مشهد ارزیابی شده است .در این پژوهش ،تعداد  1181خانوار در مناطق  9گانة حاشیة شهر مشهد بهر
اساس روش مورگان انتخاب و مصاحبه شدند.
يافتهها :تجزیه وتحلیل عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار برآسیبپذیری سکونتگاههای حاشیهای در برابر زلزله در مناطق  9گانهة
حاشیة شهر مشهد نشان داد که  70درصد از مساکن در مناطق مذکور دارای آسیبپذیری خیلی باال و باال هستند.
محدوديتها /راهبردها :از محدودیتهای عمدة تحقیق در سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی به دلیل غیرقانونیبودن آن ،نبود
اطالعات دقیق و معتبر و عدم همکاری ساکنان با پرسشگران است.
راهکارهاي عملي :مهمترین راهکارها در کاهش میزان آسیب پذیری مساکن حاشهیة شههر مشههد در گهام اول ،شناسهایی منهاطق
آسیبپذیر و تعریف معیارهای آسیبپذیری و نیز ،انجام مطالعات تفصیلی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فیزیکهی در
محدودة تحقیق است؛ عالوه بر این ،نظارت مستمر برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی و ارایة تسهیالت قهانونی از جملهه
اعطای وام مسکن ،وامهای نوسازی و بهسازی جهت مساکنی که قبالً به صورت خودجوش و بیبرنامه احداث شدهاند ،در مهدیریت
بحران مؤثر است.
اصالت و ارزش :نوآوری مقاله در این است که تا کنون با مدلهای مورد بررسی ،مناطق حاشیة شهر مشهد از دیدگاه آسیبپهذیری
محیطی (زلزله) شناسایی نشده است.
کليدواژهها :آسیبپذیری ،مسکن ،حاشیهنشینان ،عوامل بیرونی و درونی ،زلزله ،مشهد
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که بهر روی
کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا قرار دارد ،از جملهه کشهورهای
آسیبپذیر جهان است؛ به طهوری کهه در طهول یکصهد سهال
گذشته حدود  3500زلزله در پهنة ایران اتفاق افتاده است که
از بین آنها  530زلزله با بزرگی بیش از  4درجهه در مقیهاس
ریشتر رخ داده اسهت و خطهرات جه انی و مهالی زیهادی را بهه
همراه داشته است (شماعی و پوراحمد ،1385 ،ص .)353 .در
سال های اخیر به طور متوسط ،هر پنج سال یک بار ،زمینلرزه
با صدمات جانی و مالی بسیار باال در نقاط مختلفهی از کشهور
رخ داده است (سهازمان برنامهه و بودجهه ،1385 ،ص .)3 .بهه
منظور کاهش و بهحهداقل رسهاندن خطهرات ناشهی از زلزلهه و
اطمینان به ایمنی ساختمانها تالش های زیادی شهده اسهت؛
ولی مناطق حاشیه ای شهرها که به صورت خودجوش و غیهر-
قانونی شکل گرفتهاند ،مسألة نظارت بر ایمنی مساکن ،جایگاه
قانونی نداشته و این محدودهها همواره در معرض بحهرانههای
طبیعی ،اج تماعی و اقتصادی قرار دارند .ساکنان محدودهههای
حاشیهای را گروههای کم درآمد مهاجر روسهتایی و یها رانهده-
شدگان درون شهری تشکیل میدهند .این محدودههها کهه در
واقه  ،بههه تصهرف سههاکنان فعلهی درآمههده اسهت ،در قطعههاتی
کوچک تر از متوسط شهری ساخته شده و تهراکم جمعیهت در
آنها باالست و بافتی روستا -شهری دارند .به طور کلی ،مهی-
توان آنها را جزو محدوده های بد مسهکن محسهوب کهرد کهه
عکس العمل خودجوش گروههای کمدرآمد بهه تهأمین مسهکن
است .از مشخصههای این مساکن ،عدم رعایهت ابتهداییتهرین
نکات ایمنی در ساختوسهاز ،تهراکم بهیشازحهد بافهت ،نبهود
برنامه ریزی شهری در خصوص زیرساختهای شهری و مهمتر
از همه ،بی توجهی به جنس زمهین و خهاد در ایجهاد مسهکن
است .واقعیت موجود این ا ست که کمبود مسکن در دههههای
گذشته یکی از اساسی ترین مشکالت اجتماعی و اقتصهادی در
ایران بوده است .علل اصلی این مشکل ،رشد جمعیت و خانوار،
رشد شهرنشینی  ،اعمال سیاستههای نامناسهب ،بههویهژه در
مناطق روسهتایی و رشهد بهاالی مههاجرتههای روسهتایی بهه
شهرها ،ضعف برنامهریزیهای مدوّ ن در سطح کالن و کمبهود
مناب مالی و فقر اقتصادی و فرهنگی اسهت .عوامهل فهوق بهه
صورت زنجیرهای موجب شکلگیهری حاشهیهههای بهیبنیهان
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شهری شده است .در این شرایط ،معرفی الگوی واحد مسهکن
بدون توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصهادی و طبیعهی منهاطق
مختلف جغرافیایی ،کاری بیهوده اسهت .البتهه تهدوین الگهوی
واحد مسکن برای محدوده ههای خهدماتی شههرها قابهل اجهرا
است؛ ولی سکونتگاههای حاشیة شههرهای بهزرک کهه فاقهد
نظارت و الگوی خاصی است ،بهینظمهی و ههر ومرجهی را در
واحدهای مسکونی و بافت حاشیهای دارند که این بینظمی در
سالهای آتی که این بافتها به محهدودهههای خهدماتی مهی-
پیوندند ،هزینه های بسیاری را بر دوش سازمانههای مهدیریت
شهری خواهند گذاشت.
کالن شهر مشهد نیز از این قاعهده مسهتثنی نیسهت .رشهد
بیرویة شهر مشهد ،بهویژه در دهههای اخیر منجر به پیدایش
کویها ،محلّهها و هسهتهههای جمعیتهی کوچهک بهه صهورت
خودجوش در پیرامون شهر شده است .در حال حاضهر ،مههم-
ترین مسأله ای که مدیریت شهری مشهد با آن مواجه هست و
در آینده نیز در صورت عدم اتخاذ تهدابیری ،شهدت بیشهتری
خواهد یافت ،مسألة اسکان غیر رسمی و خودجوش هستهههای
جمعیتی پیرامهون شههر مشههد اسهت .اسهکان غیهررسهمی و
حاشیهنشینی ،نشأتگرفته از پاسهخی خهودانگیختهه بهه نیهاز
مسکن اقشار کم درآمهدی اسهت کهه چهاره را جهز در تصهرف
عدوانی زمین و تفکیک غیرقانونی زمین نمهیبیننهد و نهاگزیر
برای تأمین سرپناه به مناطق حاشیهای پناه میآورند .یکهی از
مهم ترین پیامدهای این مسهأله ،روا سهاختوسهازهای غیهر-
قانونی ،عدم رعایت اصول ایمنی ساخت مسهکن ،بههکهارگیری
غلط عناصر سازه ای ،عدم نظارت سازمانهای مسهؤول و غیهره
در اراضی پرمخاطره است.
از آنجایی که این هسهتهههای جمعیتهی بهه عنهوان یهک
واقعیت اجتمهاعی شهکلگرفتهه و رشهد روزافزونهی دارنهد ،در
آینده ای نه چندان دور به شهر ملحق خواهند شد .از ایهن رو،
شناخت وض موجود سهکونت و الگهوی مسهکن بها توجهه بهه
عوامل بیرونی و درونی مؤ ثر بر مسکن در راستای معرفی یهک
الگوی برنامهریزی شده برای مقابله با بحرانهای محیطهی بهه-
ویژه زلزله ضروری است.
 .2 .1ضرورت تحقيق
یکی از ویژگیهای کهالنشههرها شهکلگیهری هسهتههای
جمعیتی اسکان غیررسمی در حاشیة آنها است .جاذبة کالن-
شههرها باعههج هجهوم انبههوه مههاجران از شهههرهای کوچههک و
روستاها میشود .مهاجرت ا ین اقشار بهه دلیهل تخریهب زیهر-

سال چهارم
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ساخت های تولید در جوام روستایی و نیمهروسهتایی و عهدم
انطباق مهاجران تازهوارد با شیوههای تولید نوین باعج شده تا
این جمعیت غیرماهر جذب مشاغل حاشیهای شوند و به دلیل
درآمد ناکافی به ناچار از طریق بازارهای غیررسمی مسهکن در
سکونتگاههای بی ضابطه سکنی گزینند .در چنهین شههرهایی
از نظر کالبدی ،به دلیل وجود اراضی وسی و ارزانقیمت بین
بافت مسکونی انسهجام الزم شهکل نمیگیهرد و از آنجها کهه
قیمت زمین در محدودههای حاشیه ای پایینتر است ،بهشدت
مهاجر پذیر بوده و بر شدت آشفتگی کالبدی شهر افزوده مهی-
شود (موسوی  ،رجب صالحی ،جهانگیر و داراب خانی،1390 ،
ص.)194 .
شهر مشهد به عنوان دومین کالن شههر ایهران نیهز از ایهن
قاعده مستثنی نیست .این شهر طی سالهای  1335تا 1390
از  16کیلومتر مرب به  288کیلومتر مرب وسعت یافته اسهت
(شهرداری مشههد .)1390 ،رشهد فزآینهدة سهکونتگهاهههای
حاشیه ای در شهر مشهد بهویژه در چنهد دههة اخیهر موجهب
شکلگیری نوع خاصی از مساکن شهده اسهت؛ بهه نحهوی کهه
مهاجران تازهوارد بافت ویژه ای از مساکن متناسهب بها سهلیقة
خود بهدور از ضوابط اولیة شهرسازی روا داده اند .ایهن بافهت
همواره با فقر شدید اقتصادی و ساخت سری مسکن ،بهدور از
چشم مأموران شهرداری ،مشهکالت فراوانهی را بهرای مهدیران
شهری به وجود آورده است .بخشی وسیعی از مناطق حاشهیة
شهر مشهد که تا سال  1386در خهار از محهدودة خهدماتی
واق بود ،براساس مصوّبات سال  1386بهه محهدودة خهدماتی
شهر الحاق شد .این در حالی است که ایهن بافهتهها عهاری از
اصول و ضوابط شهرسازی شکل گرفته اند و هیچگونه انطبهاقی
با طرح جام و تفصیلی ندارند .این مناطق تا زمانی که خهار
از محدودة خدماتی بودند ،بسیاری از ناکارآمدیهها ،از جملهه
عدم تخصهیص بهینهة کهاربری اراضهی ،کیفیهت پهایین ابنیهة
مسکونی ،عدم توزی مت عادل و حتی کمبود بسیاری از خدمات
رفاهی و تناقض آن با سطوح مطلوب استانداردها آشکار نبهود؛
ولی پس از الحاق این بافتهای نابهسامان به محدودة خدماتی
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شهر ،لزوم توجه ههر چهه بیشهتر بهه استانداردسهازی شههری
الزامی میشود.
در حال حاضهر ،سهتاد سهاماندههی و مهندسهی مهدیریت
بح ران شهرداری مشهد به عنوان اولین شهر در کشور ،فاز اول
مدل خطر پذیری را اجرا کرده است .سامانة هوشمند براسهاس
مدل خطرپذیری ،وضعیت تمام شهر را از لحاظ زمینشناسی،
شریانههای حیهاتی ،وضهعیت سهاختمانهها در برابهر بالیهای
طبیعی ارزیابی میکند و سهسس ،اطالعهاتی مبنهی بهر میهزان
خطرپذیری ارایه میدهد .براساس این مدل ،مبنای محاسبات
زلزلة  7ریشتر به باال بوده است که براساس همهین اطالعهات،
 75درصد ساختمان های مشهد در صورت وقوع زلزله با ریشتر
یادشده ،آسیب دیده و بخشی از آنها تخریب میشوند.
طبق سامانة اطالعاتی مدیریت ریسک هوشمند در مشههد
 41/7درصد سهاختمانههای مشههد بهه شهکل نیمههاسهکلت
هستند ،این وضعیت بهه خصهوص در منهاطق حاشهیة ش کهه
ساختمانها با سهرعت و بهی اسهتحکام و بها مصهالح نهامرغوب
ساخته شدهاند ،بیشتر است .وضعیت این ساختمانها مشخص
است ،این بناها حتی با زلزلههای کمتر از  5ریشتر تخریهب و
بر سر ساکنان آن آوار مهیشهود (مهدیریت بحهران شههرداری
مشهد .) 1393 ،مجموع عوامل فوق باعج شده که درآینهدهای
دور یا نزدیک جمعیت شهر مشههد ،بههویهژه حاشهیهنشهینان
شهری آن با فاجعه ای انسانی مواجه شوند .بنهابراین ،ضهرورت
ایجاب میک ند که با شناخت بافتهای فرسهودة حاشهیة شههر
مشهد با اقداماتی به استحکام این بافتها مبادرت شهود و دوم
اینکه بها ههدایت توسهعة شههری بهه منهاطق غیهربحرانهی از
ساختوساز در اینگونه مناطق جلوگیری شود.

 .3 .1پيشينۀ نظري تحقيق
در رابطه با موضوع مورد مطالعه تحقیقهات متعهددی در
داخل و خهار از کشهور انجهام شهده کهه در جهدول ( )1بهه
تعدادی از آن ها اشتاره شده است.
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جدول  -1تحقيقات انجامشده مرتبط با موضوع تحقيق
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،

نام پژوهشگر

احدنژاد ،قرخلو و
زياري

سال

عنوان پژوهش

1388

آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله با به-
کارگیری مدل  RISK-UEو روش تحلیل
سلسله مراتبی()AHP

نتايج پژوهش
این پژوهش با استفاده از مدلهای ذکرشده و بومیسازی آنها با به مطالعة
آسیبپذیری کالبدی شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته است .نتایج پژوهش
برآورد مناسبی از آسیبپذیری شهر زنجان با استفاده از دادههای مکانی و
توصیفی اجزا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تأثیر هر کدام از
معیارهای بهکارگرفته در میزان آسیب را ارایه داده است .همچنین ،با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو ارایة سناریوهای زلزله در شدتهای
مختلف آن به مدلسازی و ریز پهنهبندی آسیب وارده به ساختمانها ،تلفات
انسانی و خسارات اقتصادی به ساختمانهای شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته
است.

احدنژاد و جليلپور

1390

ارزیابی عوامل بیرونی تأثیرگذار در
آسیبپذبری بافت قدیم شهرها در برابر زلزله
(مطالعه :ناحیة یک شهر خوی)

این پژوهش به بررسی بافتهای فرسودة مرکزی شهر خوی پرداخته و با
بررسی شاخصهایی چون کوچههای تنگ و باریک ،تراکم باالی جمعیت،
کمبود فضاهای باز ،عدم دسترسی به بیمارستان نشان داده است که  62درصد
از ساختمانهای واق در این ناحیه از آسیبپذیری خیلی باال و باال برخوردار
است.

بهار وحدت و بلوري

1376

بررسی آسیب پذیری ساختمانهای در حال
احداث شهر مشهد در برابر زلزله

این پژوهش به بررسی وضعیت فنی و اجرایی ساختوسازها در مناطق شهر
مشهد بهویژه مناطق حاشیهای پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد
مناطق حاشیة شهر مشهد بهویژه  3،2و  4به لحاظ نداشتن پروانه ساختوساز
و نبود مهندسان ناظر در اجرای ساخت از آسیبپذبری باالیی برخوردارند.

1392

تهیة یک مدل پیشبینی ناپایداری بافتهای
کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله-
مراتبی وارون ( )IHPWو سامانة اطالعات
جغرافیایی ()GIS

نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل فازی برای تعیین آسیبپذیری و
ناپایداری شهرهایی چون بم کاربرد دارد؛ عالوه بر این ،با استفاده از این مدل
میتوان میزان تابآوری شهر را در برابر زلزله و دیگر بحرانهای طبیعی
محاسبه کرد.

علوي و مسعود

1386

برنامهریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله
در نواحی با خطرپذیری باال (نمونة موردی:
مح ّلة 0چیذر تهران)

این پژوهش با توجه به بزرکترین شدت زلزله محتمل در پهنة مورد مطالعه،
نسبت به محاسبة میزان تخریب هریک از سازههای موجود پرداخته است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد با فرض وقوع زلزله و فعالیت گسل شمال
تهران و وقوع زلزله در شب و بدون امدادرسانی در نمونة مورد بررسی ،تعداد
 1100نفر تلفات انسانی خواهد داشت .در نهایت ،با ارایة راهبردهایی ،بهویژه با
انجام برنامهریزی صحیح مدیریت بحران به کاهش خسارات ناشی از بالیای
طبیعی بهخصوص زلزله اشاره کرده است.

عزيزي و اکبري

1387

مالحظات شهرسازی در سنجش آسیبپذیری
شهرها از زلزله (نمونة موردی :منطقة فرحزاد
تهران)

نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش مقدار متغیرهایی چون شیب زمین،
تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،عمر ساختمانها و فاصله از فضاهای باز،
باعج افزایش میزان آسیبپذیری شده و کاهش آن باعج آسیبپذیری در
مقابل افزایش مقدار متغیرهایی چون فاصله از گسل ،مساحت قطعات،
دسترسی براساس عرض معبر و سازگاری کاربریها از نظر همجواری باعج
کاهش آسیبپذیری و برعکس شده است.

حبيبي ،بهزادفر،
مشکيني و نظري

 .2روششناسي تحقيق
 .1 .2قلمرو جغرافيايي تحقيق
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی در محدودة 36 37
تا  36 58عهرض شهمالی و  59 26تها  59 44طهول شهرقی در
شمال شرقی ایران قرار دارد .براساس نتایج سرشهماری عمهومی

نفوس و مسکن سهال  1390جمعیهت شههر مشههد در حهدود
 2/766/258نفر ثبت شده است .تحلیل جمعیتی ،نشاندهنهدة
این است که باالترین نرخ رشد در دورة  1355-65اتفاق افتهاده
است که منجر به هر دو نوع توسهعة پیوسهته و ناپیوسهته بهرای
عرصة شهری مشهد شده است .با بررسی دورههای رشد تاریخی

سال چهارم
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بافت شهری مشهد میتوان گفت کهه بافهت شههری مشههد در
دورة 1335-90از میزان  16کیلهومتر مربه بهه  288کیلهومتر
مرب توسعه یافته و  18برابر شده است و این در حالی است که
در همین مدت ،جمعیت شهر مشهد نیهز از  241/471نفهر بهه
2/766/258رسیده و 11/45برابر شده است .این موضوع نشان-
دهندة این است که رشد کالبدی شهر در ایهن مهدت ،بهر رشهد
جمعیتی شهر پیشی گرفته است (سرشهماری نفهوس و مسهکن
سال  1390و سازمان عمران و نوسازی شهری مشهد.)1390 ،
در سال 1390شهر مشهد دارای  12منطقة شهری به عالوة
منطقة ثامن (محدودة حرم مطهر رضوی) بوده که  9منطقة آن
در حاشیة شهر واق شده است .تا قبل از سال  1386منهاطق 9
گانة شهرداری موظف به پوششدادن برخی خدمات محدود بهه
هستههای جمعیتی و محدودههای پیوسته به خود بودنهد .ایهن
عرصههای غیهررسهمی دارای  66هسهتة جمعیتهی بهه صهورت
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شهردهای کوچک و روستاهای پرجمعیت بودند که بهه عنهوان
پرمسألهترین و بحرانیترین مناطق حاشیة شهر مشهد محسوب
میشدند .در همین سال ،این محدودههای مسألهدار در اقهدامی
غیرکارشناسی به محدودة مصوّب شهر (خدماتی) الحاق شهدند.
براساس سرشماری نفوس و مسکن سهال  1390جمعیهت ایهن
محدوده  1/050/000نفر بوده است .مناطق
حاشیهای  13درصد مساحت و  32درصد جمعیت کالنشهر
مشهد را در خود جای داده اسهت (سهازمان عمهران و بهسهازی
شهر مشهد .)1390،در شهرایط فعلهی ،علهیرغهم ایهنکهه ایهن
محدودهها به بافت شهری مشهد الحاق شدهاند؛ ولی هنهوز ههم
دارای مشکالت عدیدهای در ساخت و بافت خود هستند .در این
پژوهش سعی بر آن است تا مناطق مورد نظر کهه اکنهون جهزو
محدودة مصوّب شهر است ،به لحهاظ سهاختار سهکونتگهاهی و
آسیبپذیری در برابر زلزله ،مورد مطالعه قرار گیرد.

شکل  -1موقعيت مناطق شهر مشهد
مأخذ :شهرداری مشهد1394 ،
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مشخص میشود و به نظر میرسد کهه ادامهة جنهوب شهرقی،

 .2 .2ويژگيهاي زمينساختي محدودۀ تحقيق

گسل جنوب چناران باشد.

شهر مشهد در شمال کوههای چینخورده،گسلیدة بینالود
(واق در شمال ایران مرکهزی) قهرار گرفتهه اسهت .کهوهههای

ابعاد محدودتر مطالعات زمینشناختی محدودة تحقیق در

بینالود خود بخشی از محدودة زمهین سهاخت ایهران مرکهزی

گسترهای به شعاع  30کیلومتر پیرامون نقطة مرکهزی؛ یعنهی

است که توسط پهنة افیولیت پارینه تتیس از کمربنهد چهین-

حرم مطهر رضوی است ،این مطالعات توسط عکسهای هوایی

خوردة کسه داغ جدا میشود (این پهنة مرز جنوبی فرونشست

و نقشههای توپوگرافی به مقیاس  1 :50.000توسهط سهازمان

مشهد– قوچان را تشکیل میدههد) .شههر مشههد در دشهتی

زمین شناسی و اکتشافات معدنی ،مدیریت مناطق شمال شرق

پوشیده از نهشته های آبرفتی کواترنری بین ارتفاعات کسه داغ

کشور صورت گرفته است .بر اساس این مطالعهات ،سهه گسهل

در شمال و بینالود در جنوب قرار گرفته است .پوشش آبرفتی

جنوب مشهد ،گسل توس در شمال مشهد و گسهل شهاندیز–

در این دشت سبب شده است که تشخیص گسلهها دشهوار و

سنگ بست در غرب و شرق نزدیهکتهرین گسهلهها بهه شههر

تقریباً غیر ممکن جلوه کند ،البتهه مطالعهات ریخهتشناسهی و

مشهد و حاشیة آن هستند .شکل ( )2موقعیت گسلهای فوق

ریخت زمین ساختی در تشخیص گسلهایی؛ مانند گسل توس

را نسبت به محدودة تحقیق و جدول ( )2مشخصات گسلهای

راهنما بوده است .شهر مشهد از سمت جنهوب بهه زون زمهین

فعال محدوده را نشان مهیدهنهد (حافظیمقهدس ،طهاهری و

درز پارینه تتیس محدود می شهود .ایهن زون در شهمالیتهرین

روشنروان ،1387 ،ص.)31 .

بخش خود با گسهلی معکهوس بهه نهام گسهل جنهوب مشههد
جدول  –2مشخصات گسلهاي فعال در محدودۀ تحقيق
مأخذ  :حافظی مقدس و همکاران ،1387 ،ص33 .

نام گسل

 -1گسل کشفرود
(چشمه گیالس )
 -2گسل بینالود
 -3توس
(شمال مشهد )
 -4جنوب چناران
(جنوب مشهد)
 -5شاندیز– سنگ بست

سازوکار

بيشينۀ بزرگا

طول

فاصله از نقطۀ مرکزي

(کيلومتر)

I

II

III

)Final(MS

معکوس

60

6/82

6/73

6/8

6/8

42

معکوس

100

7/1

7/05

7/07

7/4

32

معکوس

60

6/82

6/73

6/80

6/8

10

معکوس

100 

7/1

7/05

7/07

7/3

5

85

7/01

6/95

6/98

7/2

15

راستا لغز
راستگرد

* گسل جنوب چناران و گسل جنوب مشهد به عنوان یک چشمة لرزهزای واحد در نظر گرفته شدهاند.

(کيلومتر)

سال چهارم

ارزیابی آسیبپذیری سکونتگاههای...
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شکل -2فاصله از گسل در محدوده مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،

 .2 .2روش تحقيق
در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتاب-
خانهای(اسنادی) ،عملیات میدانی و از طریق مشاهدة مستقیم و
پرسشگری ،تصاویر هوایی ،ماهوارهای و نقشههای 1 : 50.000
به دست آمده است .دادههای مکانی در ایهن پهژوهش از طریهق
تصاویر ههوایی و مهاهوارهای ( )IRSو نقشههههای 1 : 50.000
سازمان نقشهبرداری تهیهه شهده اسهت و دادهههای توصهیفی از
طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سهال  1385و،1390
آمار ستاد ساماندهی حاشیة شهر مشهد سال  1385به دسهت
آمده است .همچنین ،برخی اطالعات براساس مطالعات سهازمان
عمران و بهسازی شهری مشهد ،بهروز شده است .برای ارزیهابی
آسیبپذیری مسهاکن حاشهیهنشهینان ،از مهدل آسهیبپهذیری
فیزیکی و از شاخصهای کمّی و کیفی در قالب عوامل درونهی و

بیرونی استفاده شده است .همچنین ،از روش معیاری به عنهوان
یک روش جنبی برای امتیازدهی شاخصها استفاده شده اسهت.
روش تحقیق در این پژوهش ،روش تحلیلی -توصیفی با نگهرش
سیستمی است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافهزارههای
 GISو  AHPاستفاده شده است.
جامعة مهورد بررسهی در ایهن پهژوهش  66هسهتة جمعیتهی
پیرامون شهر مشهد است که تا سال  1386جزو محدودة قهانونی
شهر مشهد بودند و در حال حاضر ،در محدودة خدماتیذ(مصهوّب)
ادغام شدهاند .این محدوده ،براساس سرشماری سال  ،1390برابهر
 1/050/000نفههر جمعیههت و  240/000خههانوار داشههته اسههت.
اطالعات مورد نیاز از مراکز آمار ایران در سال  1385و نیز نتهایج
پرسشگهری از  1181خهانوار نمونهة محهدودة تحقیهق بهه روش
نمونهگیری خوشهای و تصادفی ساده اخذ شده است.
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 .3مباني نظري تحقيق
مخاطرات محیطی ترکیب پیچیدهای از فرآینهدهای اجتمهاعی،
اقتصادی ،سیاسی حاکم در هر جامعه است .زلزلهه بهه عنهوان یهک
مخاطرة طبیعی ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی جامعه دارد و
به عنوان یک چالش مهم در فرآیند توسعه مطرح است (جانسهون،1
 ،2004ص .)47 .براساس یافتههای برنامة توسعة ملل متحهد %11
از مردمی که در معرض خطر زلزله قرار دارند ،در کشورهای کمتهر-
توسعهیافته سکونت دارند ،در حالی که  53درصد از مرکومیرههای
ناشههی از ایههن مخههاطره ،در بههین همههین مههردم رخ مههیدهههد (ی.
ان.دی.پی ،2004 ،2ص.)1 .
در این رابطه ،سه دیدگاه کلی وجود دارد:
دیدگاه ساخت اجتماعی و اقتصادیدیدگاه ساخت زیستی -فیزیکی دیدگاه ترکیبیدیههدگاه سههاخت اجتمههاعی و اقتصههادی ،درج هة اثرگههذاری
مخههاطرات طبیعههی بههر جوام ه انسههانی را در نظههام اجتمههاعی،
اقتصادی و سیاسی جستجو میکند و تلقی این دیدگاه تأکید بر
عوامل ساختاری سطح فردی و اجتمهاعی و سیاسهی اسهت ،نهه
کمبود اطالعات یا درد نادرسهت از مخهاطرات .بهر ایهن مبنها،
مطابق دیدگاه ساخت اجتماعی ،آسیبپهذیری وضهعیتی اسهت
ریشهدار در فرآیندهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی کهه توانهایی
رسیدگی و پاسخ افراد و گروههای مذکور را بهه بحهران محهدود
میکند .این دیدگاه آسیبپذیری را «محصولی از خصیصهههایی
نظیر :نژاد ،مذهب ،پایگاه اجتماعی ،جنس ،سن که دسترسی به
قدرت و مناب را تحت تأثیر قرار میدهند» مهی دانهد (وینسهر،
بالیههههی ،کنّهههون و دیهههویس ،2004 ،3ص .)11 .و معتقدنهههد
آسههیبپذیری بههه نههوعی بهها «موقعیههت اجتمههاعی ،اقتصههادی»
همبسته است .انسانها نه به طور برابهر بهه منهاب و فرصهتهها
دسترسی دارند و نه به طور برابر در معرض مخهاطرات هسهتند؛
بلکه فرآیندها و ساختارهای اجتمهاعی و اقتصهادی بسهیاری در
تعیین اینکه چه کسی بیشتر در معرض مخاطرات است ،وجود
دارند .بنابراین ،در معرض خطربهودن مطهابق طبقهه ،ماهیهت و
وسعت شبکههای اجتماعی و اقتصادی تفاوت میکنهد .در ایهن
رابطه ،فقر را به خاطر همبستگی آن بها دسترسهی محهدود بهه
منهاب  ،بهه عنهوان عهاملی بهرای تحلیهل آسهیبپذیری بهه کهار
میگیرنههد .بههه اعتقههاد آنههها ،در شههرایط معههین ،فقههر نماینههدة
معنیداری برای دسترسی به مناب است .عواملی که باعهج فقهر
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مردم میشود؛ نظیر :دسترسی محدود به انتخابهای شهغلی یها
ابزارهای تولید ،فقدان پسانداز ،مسکن یا حقتصدی زمین امهن
و ناامنی غذایی ،اغلب همان عواملی هستند که آنهها را نسهبت
به بحرانها آسهیبپذیر مهیکنهد(پاالکیودییل و تهود.)2003 ،4
افراد و گروههای مختلف جامعه در انتخاب محل سهکونت خهود
نیز بر حسب موقعیهت و شهرایط اجتمهاعی -اقتصهادی بهر روی
طیفی از انتخابههای متعهدد قهرار میگیرنهد .بنهابراین ،محهل
سکونت و زندگی نیهز بهه عنهوان مشخصههای از طبقهه و قشهر
اجتماعی و تعلهق گهروهههای مختلهف بهه پایگهاهههای مختلهف
اجتماعی به خاطر کیفیت متفاوت شرایط انسانی (چهون تهراکم
جمعیتی ،وجود فقیر و ثهروت ،بهداشهت ،تحصهیالت و غیهره) و
محیطی (بستر و شرایط طبیعی و نیهز محهیط انسهانسهاخت و
دسترسی به خدمات و زیرساختها) بر میزان آسیبپذیری آن-
ها تأثیرگذار است (قهدیری و رکنالهدین افتخهاری ،1387 ،ص.
.)160
دیدگاه زیستی -فیزیکهی در تحلیهل آسهیبپذیری ،درجهة
آسیب محتمل از یک واقعهة مشهخص را بههویهژه بهر موقعیهت
مکانی ،بزرگهی مخهاطره ،تمرکهز بهر تخریهب شهرایط زیسهتی-
فیزیکی و برآورد مستقیم تأثیرات آنها بر روی انسان و محهیط
بررسی میکند .این دیدگاه راهحل کاهش آسیبپذیری را تأکید
بههر فنههاوری و اصههالح رفتههار ،پههایش ،کنتههرل و جلههوگیری از
فرآیندهای زیست -فیزیکی از طریهق دانهش فنهی و روشههای
مهندسی -مدیریتی و یا اصالح رفتار انسانی از طریهق آگهاهی و
هشدار میداند.
دیدگاه سوم ،دیدگاهی ترکیبی از دو دیدگاه فوق اسهت کهه
آسیبپذیری را تنها وابسته به عوامهل طبیعهی نمیدانهد؛ بلکهه
ترکیب متعادلی از عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی و طبیعهی
را تنها راه حهل میدانهد .آنهها معتقدنهد درجهة آسهیبپذیری
جمعیتها تنها وابسته به نزدیکی به منب یها طبیعهت فیزیکهی
خطر نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز نقهش مهمهی
به عهده دارند .ایهن دیهدگاه کهلنگر ،یهکپارچهه ،چندبعهدی و
معطوف به پایداری است .در این پژوهش ،مبانی نظری براساس
دیدگاه ترکیبی که مجموعهای از عوامل انسانی و محیطی است،
انتخاب شده است ،سعی شهده ترکیبهی از متغیرههای درونهی و
بیرونی براساس عوامل اجتماعی ،اقتصهادی ،کالبهدی و طبیعهی
است.
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 .4يافتههاي تحقيق
 .4.1عوامل تأثيرگذار بر آسيبپذيري شهرها در برابر
زلزله
برای ارزیابی آسیبپذیری عناصر کالبدی و کهارکردی شههر
ها دو دسته عوامل را میتوان برشمرد :عوامل درونی سهاختمان
که عواملی هستند که باعج آسهیبپهذیری مسهاکن مهیشهوند؛
ماننههد :قههدمت سههاختمان ،نههوع مصههالح سههاختمان ،دانهههبنههدی
قطعات ،نوع تصهرف ملهک و غیهره .عوامهل بیرونهی سهاختمان:
عواملی که اثر زلزله به خود ساختمان برنمیگردد؛ بلکه عوامهل
دیگری در آسیبپذیری مساکن در برابر زلزله نقش دارنهد .ایهن
عوامل عبارتاند از :نوع شبکه معهابر ،بافهت ،توپهوگرافی (شهیب
زمین) ،نزدیکی به گسل ،تراکم جمعیت در واحد سهطح ،تهراکم
خانوار در واحد مسکونی ،تراکم نفر در واحهد مسهکونی .در ایهن
پژوهش ،ارزیابی آسیبپذیری کالبدی حاشیة شهر مشهد از ههر
دو بعد بررسی شده است.

 .1 .1 .4عوامل دروني ساختمان
الف -بررسي مصالح بهکاررفته در مساکن حاشييۀ شيهر
مشهد
نوع مصالح بهکاررفته در مساکن ،یکی از شاخصهههای مههم
در میزان تخریب و آسیبپذیری است .نتهایج تحقیقهات نشهان
میدهد که اکثریت مساکن در نمونههای مورد بررسی از آجهر و
آهن ساخته شدهاند .استفاده از تیرآهن صرفاً در سقف خانه بهه
کار رفته است .نتایج مشاهدات میدانی مؤید این امهر اسهت کهه
نوع سکونتگاههای نامتعارف محدودة حاشهیة شههر مشههد از
نوع روستاهای درونشهری و یا حلبی-آبادهها نبهوده؛ بلکهه 98
درصد مساکن با مصالحی همچون آجر ،آههن و سهیمان بهر پها
شده است؛ ولی اکثر این مساکن دارای ضعف فنی بهوده و فاقهد
اصول مهندسی هسهتند .در نمونههههای مهورد بررسهی تنهها 2
درصد مساکن از چوب و خشت و گل درست شدهاند.
در حال حاضر ،عدم نظارت سازمانهها و ارگهانههای شههری بهر
ساختوساز مناطق غیررسمی شهر موجب مشکالت عدیهدهای شهده
است که از جمله آنها ساخت شبانه و سری مسکن به دور از چشهم
مأموران شهرداری ،عدم رعایت اصول فنهی سهاختوسهاز ،نهاهمگونی
بافت با بافتهای مجاور شهری و غیره را میتوان برشمرد.
 ساختمانهاي با مصالح بادوام :نتایج تحقیقهات نشهانمیدهد که  93درصد ساختمانهای محهدودة مهورد بررسهی از
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مصالح بادوام است .این آمار به نوعی این ذهنیت را تداعی مهی-
کند که این مساکن کامالً با اصول صحیح مهندسی و یا مصهالح
ساختمانی بادوام (آهن ،آجر ،سیمان و غیره) سهاخته شهدهانهد؛
ولی تحقیقات و مشاهدههای پیمایشهی حهاکی از آن اسهت کهه
این ساختمانها تقریباً تمامی آنها فاقهد اصهول سهاختوسهاز
مهندسی و استاندارد بوده است .سهاختمانههای ایهن محهدوده
عموماً ضعیف و به صورت اجرا با مصالح بنایی یا نیمهاسکلت بها
دیوارهای باربر غیرمناسب و حتی  20سانتیمتری بنا شده است.
نمونة بارز این تیپ ،مسهاکن در شههرد نهوده ،خواجهه ربیه و
طبرسی سوم مشاهده میشود.
 ساختمانهاي با مصيالح نيميهبيادوام :بررسهیههایپیمایشی بیانگر آن است که در برخی هستههای جمعیتی بهه-
ویژه در منطقة  2و  3به علت فقر مادی شدید و شهرایط پهایین
زندگی ،ساختوسازها از کیفیت بسیار پایینی برخهوردار اسهت.
هیچگونه ساختوساز اصولی و فنهی در ایهن محهدوده مشهاهده
نمیشود .شرایط ساختمانسازی در ایهن منهاطق بها توجهه بهه
کیفیت نمونههای برداشتشده معرّف ،ضعف شهدید مسهاکن در
حال احداث است که عمدتاً مشکالت ناشی از اجهرای سیسهتم-
های نیمهاسکلت ،بدون درنظرگرفتن نکهات فنهی در دیوارههای
باربر که عدم احداث سیستمهای مهار جانبی اسهت ،بهه همهراه
مصالح نیمهبادوام مسأله را تشدید کرده است .علیرغم گسترش
ساختوساز در مناطق  4 ،3 ،2و  ،5کیفیت ساختاری سهازههها
همچنان ارتقا نیافته است .نتایج میهدانی نشهان میدههد کهه 5
درصد مساکن در مناطق  9گانه حاشیة شهری مشهد از مصهالح
نیمهبادوام (آجر ،چوب ،سنگ ،بلود سیمانی) ساخته شدهاند.
 ساختمانهاي با مصالح بيدوام و سينتي :سهاختمان-هههای بهها مصههالح بههیدوام و سههنتی عمههدتاً در منههاطقی بهها بافههت
روستایی و دورتر در حاشیة محدودة مصهوّب دیهده مهیشهود .در
بررسیهای میدانی تنها در منطقة  5اینگونه مسهاکن آن ههم در
تعداد محدود مشاهده شهده اسهت .در کهل 2 ،درصهد از مسهاکن
مناطق  9گانه حاشیة مشهد از نوع مساکن بیدوام و سنتی است.
ویژگیهای این مناطق عبارت است از:
 ضعف مصالح ساختمانی به تب فقهر اقتصهادی ،سسهتی
این ساختمانها در برابر زلزلههای بزرک و متوسط ریشتر.
 کیفیت نامناسب مصالح :بررسیهای محلّی حاکی از آن
است که تعداد کمی از مساکن در منطقة ( 5عباسآباد ،مهدی-
آباد ،نیزه) از نوع مصهالح کهمدوام؛ ماننهد خشهت ،آجهر ،آههک
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ساخته شدهاند .این مساکن بسیار سست بهوده و مقاومهت الزم
در برابر بارهای وارده را ندارند.
 جرم زیاد ساختمانها :در ساختمانهای سنتی ضخامت
سقفها و دیوارها بسیار زیاد و در برخی از آنهها متجهاوز از 50
سانتیمتر است که جرم زیادی را به ساختمان وارد میکند.
 عدم رعایت اتصاالت در بخشههای مختلهف سهاختمان:
در ساختمانهای کمدوام ،هیچگونه اتصالی بین سقف دیوارها و
زمین محل احداث ساختمان وجود نهدارد و همچنهین ،اتصهالی
بین دیوارهای متقاط پیشبینی نشده است .از این رو ،حرکات
ناشی از زلزله موجبات جدایی آنها را فراهم میکند.
 عدم مهارت فنی :ساختمانهای سنتی و کمدوام توسهط
افراد فاقد تخصص و بومی ساخته شدهاند که دانش فنی الزم در
اجرای ساختمانها را ندارند.

شمارۀ  /4پیاپی 12

ب -ارزيابي قدمت ساختمانهاي مسکوني حاشيۀ شيهر
مشهد
بررسی آمار مربوط به قدمت مسکن در حاشیة شهر مشههد
حاکی از کوتاهبودن عمهر ایهن مسهاکن اسهت .بهراسهاس نتهایج
تحقیقات 41/1 ،درصد مساکن محدودة مورد بررسهی در کمتهر
از  5سال گذشته ساخته شهدهانهد و  45/3درصهد بهین  5تها 9
سههال اخیههر و  13/6درصههد در  10سههال گذشههته و قبههل از آن
ساخته شدهاند .بدیهی است با ساختوسازهای بیرویه و سهری
در حاشیة شهر ،میزان درصد مساکن با طول عمر کوتاه افهزوده
میشود .از این رو ،با توجه به غیرفنیبودن ساختوسهازهایهها
در این مناطق ،چنانچه تهدابیری در ایهن خصهوص اندیشهیده
نشود ،بر تعداد این مساکن که صرفاً به عنهوان سهرپناهی بهیش
نیست ،هر روز افزوده میشود.

جدول  –3قدمت ساختمان در مناطق  9گانۀ حاشيۀ شهر مشهد
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،
مناطق

2

3

4

5

6

7

9

10

12

کل مناطق

کمتر از  5سال

40

36/5

44

40

35

45

45

40

45

41/1

 5-9سال

50

50

50

52

50

40

40/6

40

35

45/3

 10سال و بيشتر

10

13/5

6

8

15

15

15

20

20

13/6

قدمت

مساحت کم شکل مهیگیهرد .بهه طهور کلهی ،بیشهترین درصهد
قطعات زیر  80متر مرب در محدودههای شمال ،شمال شرقی و
شرق شهر در مناطق  5 ،4 ،3و  6مشاهده شهده اسهت .درصهد
قطعات زیر  50متر مرب نسبت به تعداد کل قطعهات عمهدتاً در
حاشیة شمال شرقی بعد از کمربند صدمتری از میدان ابوطالهب
تا گلشهر مشاهده میشود (شکل .)3

ج-دانه بندي قطعات
اندازة قطعات میتواند در میزان آسیبپذیری مساکن مهؤثر
باشد؛ به این صورت که هر چه اندازة قطعهبندی کوچک باشهد،
به علت خردشدن فضای باز و کاستهشدن فضهای مفیهد و امهن
برای گریز و یا پناهگرفتن ،عملیات امدادی مشکلتر خواهد شد.
بافت کالبدی مناطق اسکان غیهررسهمی ،معمهوالً از قطعهات بها

جدول  –4درصد قطعات زير  50و  80متر مربع در مناطق  9گانۀ حاشيۀ شهر مشهد
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،
مناطق حاشيۀ شهر مشهد

2

3

4

5

6

7

9

10

12

درصد قطعات زير  50متر مربع

11/2

21/6

29/7/

24/4

20/2

14/4

5/3

8/3

2/8

درصد قطعات زير  80متر مربع

44/6

60/4

70/6

67/6

61/8

50/6

27/8

36/8

20/5

درصد قطعات

جدول  –5رابطۀ اندازۀ قطعات و درجۀ آسيبپذيري
مأخذ :عبدالهی ،1383 ،ص79 .
اندازۀ قطعهها (متر مربع)

درجۀ آسيبپذيري

کوچکاندازه S ≥ 200

زياد

مياناندازه 250 < S < 500

متوسط

بزرگاندازه S≤ 500

کم
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شکل -3درصد قطعات زير  80متر در محدودۀ مطالعه
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،

د -نحوۀ تصرف محل سکونت و مالکيت زمين
ارزانی زمین در حاشیة شهر مشهد نسبت به بافت درونی شههر،
موجب مهاجرت روستاییان جویای کار و نیز اقشار کمدرآمد شهری
جویای مسکن ارزان که از اجارهبهای مسکن درون بافت شهری بهه
ستوه آمدهاند ،شده است.این امر منجر بهه تغییهر کهاربری اراضهی
کشاورزی در سطح وسیعی شده است .نحوة تصرف محل سکونت و
نوع مالکیت در مقولة آسیبپذیری مسهاکن در برابهر زلزلهه از ایهن
منظر میتواند بررسی شود که مهاجران به دلیل سهولت دستیهابی
به اراضی زراعی جهت ساخت وساز بهراحتی این اراضی را با قیمهت
پایین خریداری و تغییر کاربری داده و قبل از اینکهه سهازمانههای
مدیریت شهری طبق استانداردهای شهری اقهدام بهه آمهادهسهازی

کنند ،آنها را تصرف میکنند .گرایش مهاجران روستایی عمهدتاً در
خرید زمینهای قولنامهای کشاورزی ،تصرف عدوانی اراضی آستانه
و اوقاف بیشتر از سایر زمینها است .مسلماً سهاختوسهازهای ایهن
محدوده ،فاقد مجوز پروانة ساختمان بوده و نیهز فاقهد تأسیسهات و
تجهیزات تصفیة آب ،مجاری فاضالب شههری و سیسهتمههای آب-
رسانی ،برق و مخابرات است .همچنین ،شایان ذکر است کهه اقشهار
اجارهنشین و یا کسهانی کهه بهه صهورت مجهانی در محهدودهههای
سکونتگاههای غیر-رسمی ساکن میشوند ،مسهکن آنهها جهدا از
تصرفات قولنامهای و یا آستانه و اوقاف نبوده ،بنابراین ،نحوة تصرف
اجارهای و مجانی نیز در قالب سه نوع تصهرف فهوق قهرار دارد و بهه
همان میزان ،آسیبپذیر خواهند بود.
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نحوۀ تصرف قولنامهاي :بررسیهای انجامشدة جامعة

نمونه در حاشیة شهر مشههد بیهانگهر آن اسهت کهه بیشهترین
فراوانی در خصوص نحوة تصرف زمین مربوط بهه اراضهی قهول-
نامهای است .این اراضی فاقد سند ملکی بوده و تنها بهه صهورت
قولنامهای از مالکان اراضی کشهاورزی خریهداری شهده و سهند
مادر در دست مالک اصلی قرار دارد و یها ایهنکهه قطعهة زمهین
کشاورزی به صورت مشاع به چندین نفر فروختهه شهده و سهند
مادر به نام چند نفر ثبت میشود و بهتهدریج ،طهی زمهان ،ایهن
اراضی تفکیک و مورد ساختوساز قرار میگیرد .از آنجایی کهه
احداث ساختمان در مناطق غیرقانونی سهلالوصل بهوده و نیهاز
به مجوز شهرداری جهت ساختوساز نیست .از ایهن رو ،درصهد
باالیی از حاشیهنشینان در حدود  88درصهد تمایهل بهه تصهرف
زمین به این شکل دارنهد ،منهاطق  9 ،5 ،4 ،3و  10برابهر 100
درصد مالکیتها و منهاطق  6 ،2و  7بهه ترتیهب 87 ،90 ،و 86
درصد مالکیتها به این شکل است.


نحوۀ تصرف ملکي عرصه و اعيان :تصرف ملکهی بهه

این معنا است که زمیندارای سند ثبهت از ادارة ثبهت اسهناد و
امالد منطقه باشد .با توجه به اینکه منطقة مهورد مطالعهه تها
سال  1386خار از محدودة خدماتی بوده ،بنهابراین ،بههنهدرت
مالکیت ملک به صورت ثبتی در این مناطق مشاهده میشهود و
هنوز هم با گذشت  7سال هیچگونه اقدامی جهت سنددارشهدن
امالد این محدودهها صورت نگرفتهه اسهت .مطالعهات میهدانی
پرسشگری بیانگر آن است که  5درصد مالکیتهای محهدودة
حاشیة شهر مشهد به صورت ملکی عرصه و اعیان است.


نحوۀ تصرف آسيتانه :نهوع دیگهری از نحهوة تصهرف،

تصرف اراضی آسهتانه اسهت .اراضهی کشهاورزی آسهتان قهدس
رضوی عمدتاً در مناطق شرق ،شمال و شهمال غهرب و جنهوب
شرق شهر در منطقة شهرداری  7 ،6 ،2و  12واق شهده اسهت.
این اراضی در رژیم گذشته در اجرای برنامة اصالحات ارضی بهه
صورت  90ساله بین زارعان صاحب نسق تقسهیم شهد  .همهین
امر و طوالنیبودن مدت اجاره عاملی شد که ایهن اراضهی بهدون
نظارت آستان قدس رضوی بهتدریج تفکیک و قطعهبندی شهده
و به مهاجران روستایی و افراد کمدرآمد شهری فروخته شود .در
حال حاضر ،بخش وسیعی از زمینهای شهرد شهید رجهایی و
باهنر ( قلعه ساختمان و قلعه خیابان) و شهرد طهرق در شهرق
مشهد و نیز اراضی کالته قدس در شمال شههر بهه دلیهل عهدم
وجود مدعی خصوصی مورد ساختوسهاز بهیرویهه قهرار گرفتهه
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است (کاللی ،1384 ،ص .)346 .آمار فراوانی این نوع تصرف در
منطقة  6برابر  30درصد و در منطقهة  7برابهر  25درصهد و در
منطقة  12و  2به ترتیب ،معادل  22/22و  3/3درصد است.


نحوۀ تصرف اوقاف :نوع دیگر تصرف زمینهها ،تصهرف

زمینهای اوقافی است .از آنجها کهه ایهن زمهینهها در تملهک
خصوصی نبوده ،در کل  1/2درصد اراضی تصرفشدة در حاشیه
از نوع اوقافی بوده است و از میان هسهتهههای جمعیتهی تحهت
پوشش مناطق شهرداری ،منطقة  4در حدود  7درصد تصهرفات
آن از نوع تصرف اوقافی است و سسس ،منطقة  6بها  0/9درصهد
در ردة بعد قرار دارد.


نحوۀ تصرف اجارهاي :نوع دیگهر نحهوة تصهرف محهل

سکونت خانوار به صورت اجارهای است که در حدود  17درصهد
نوع سکونت به این شهیوه بهوده اسهت .ایهن شهیوه ،بههویهژه بها
نزدیکشدن به شهر بسیار بارزتر از نقاط روستایی مهیشهود .در
حال حاضر ،به علت تهورم اقتصهادی درصهد خانوارههایی کهه از
محدودة داخل شهر به بیرون رانهده شهده و سهکنی گزیهدهانهد،
روزبهروز بیشتر میشود .این گهروه اکثهراً کارمنهدان و کهارگران
سطح پایین از لحاظ اشهتغال بهودهانهد کهه گهاه در گذشهته در
محلّات میدان شهدا ،طالب ،خواجه ربی و پایین خیابان سهاکن
بودهاند که بهتدریج بهه دلیهل وضهعیت نامسهاعد اقتصهادی بهه
حاشیة شهر رانده شده و اجارهنشین گشهتهانهد .ایهن پدیهده در
واق  ،یکی از پیامدهای عمدة شهرنشینی به شمار میرود.
براساس نتایج تحقیقات بیشهترین میهزان اجهارهنشهینی در
هستههای حاشیة شهر مشهد در منطقة  4شهرداری بها 30/23
درصد مشاهده می شهود .سهسس ،منطقهة  6بها  22/6درصهد و
منطقة  12با  18/5درصد و منطقة  7و  2به ترتیهب بها  14/3و
 13/3درصد بیشترین اجارهنشین را دارا بوده است.


نحوۀ تصرف مجاني :خانوارهایی که به صورت مجهانی

و بدون پرداخت هیچگونه وجهی (نقهدی یها غیهرنقهدی) محهل
سکونت خود را اشغال کردهاند 15 ،درصد خانوارهای سهاکن در
حاشیة شهر را شامل میشوند .این نوع تصهرف عمهدتاً در الیهة
دوم و سوم محدودة حاشیة شهر که بافت روستایی دارد ،بیشهتر
مشهود است  .علت آن میتواند وجهود خانوارههای گسهترده در
روستا– شهرها باشد .در واق  ،فرزنهدانی کهه پهس از ازدوا بهه
علت عدم توانایی اقتصادی در خرید یا اجاره مسکن مستقل نزد
اقوام و یا والدین خود زندگی می کنند ،وجهی در مقابهل محهل
سکونت تحت تصرف خود پرداخت نمیکنند.

سال چهارم

ارزیابی آسیبپذیری سکونتگاههای...

 .2 .1 .4عوامل بيروني ساختمان
الف-توپوگرافي
شیب زمین نقش مهمی در مکانیهابی شههرها و روسهتاها و
رشد آنها دارد  .پهنههههای همهوار ،بهرای گسهترش مناسهبتهر
هستند و هر چه شیب افزایش مییابهد ،گسهترش شههر محهدود
میشود ،تا جایی کهه دیگهر سهاختوسهاز غیهرممکهن مهیشهود.
ساختوساز در زمینهایی با شیب تنهد و یها منهاطقی کهه دارای
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تغییرات شدید شیب هستند ،چنانچه با رعایت اصول شهرسازی
همراه نباشد ،به هنگام بهروز سهوانح طبیعهی چهون زلزلهه بسهیار
آسیبپذیر هستند .شیب  0تا  5درصد مناسهبتهرین شهیب بهه
منظور ساختوساز اسهت ،بعهد از آن تها شهیب  15درصهد نیهز
امکان ساختوساز وجهود دارد و در شهیب بهیش از  15درصهد
ساختوساز بسیار پرهزینه و مشکل خواهد بود.

شکل  -4وضعيت شيب در محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،

بررسی نقشة توپوگرافی و شیب محهدودة مهورد مطالعهه بها
مقیاس  1 : 50.000و فواصل منحنیهای  40متر نشهان مهی-
دهد که به طور کلی ،محدودة شهر مشهد از نظر شیب مناسهب
بوده و با محدودیت چندانی مواجهه نیسهت و تنهها در محهدودة
جنوب و جنوب غربی شهر در مجاورت ارتفاعات بینهالود شهیب
به میزان  12-22درصد افزایش مییابد .انطباق نقش توپوگرافی

با نقشة مناطق حاشیة شهر نشان میدهد که منطقة  9کامالً در
حاشیة ارتفاعات شمالی بینالود واق در جنوب شهر مشهد قهرار
گرفته است .شرایط توپوگرافی منطقه به گونهایست که به دلیل
کمبود زمین مسکونی از جمعیت زیادی برخوردار نیستند .ایهن
منطقه به دلیل شیب تند و قرارگیری در محدودة گسل جنهوب
شهر مشهد ،آسیبپذیری بیشتری دارد (شکل .)4
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

ب -نزديکي به گسل
از آنجایی که حرکت زمین در دو طهرف سهطح گسهل
در بسیاری موارد با زمینلرزه همراه است ،بررسهی گسهلههای
فعال میتواند پایهای برای بررسیهای لرزة زمینسهاختی باشهد
(آزادی ،جوان دولویی ،حافظی مقدس ،و حسامی آذر ،1388 ،ص.
 .) 20از این رو ،در ایهن مبحهج بهه بررسهی گسهلههای فعهال
پیرامون شهر مشهد پرداخته شده است:


گسل توس (شمال مشهد) :بر روی عکسهای هوایی

در شمال شهرد توس روند یک گسهل بهه صهورت توپهوگرافی
تسهساز قابل تشخیص است .کنترل صحرایی رونهد مهذکور نیهز
مؤید وجود چنین گسلی در این امتداد است.
مطالعات انجامشده نشان میدهد که ایهن گسهل بهه سهمت
شهر مشهد ادامه یافته و از منطقة خواجه ربی عبور مهیکنهد (
حافظی مقدس و همکاران ،1387 ،ص. )34 .طول گسل تهوس
با توجه به عکهس ههوایی و نقشهة زمهینشناسهی و مشهاهدات
صحرایی حدود  100کیلومتر برآورد شده اسهت .ایهن گسهل در
محدودههایی نظیر خواجه ربی باعج باالآمدن زمین شده اسهت
و در بخشهای دیگر با آبرفت جدید پوشیده شده است ( آزادی
و همکاران ،1388 ،ص.)22 .
همانگونه که روی شکل ( )2مشخص است ،عبور این خهط
گسل از محدودة پرجمعیت اسکان غیررسمی در منهاطق  2و 3
است ،متوسط وزن هر هستة جمعیتی حدود  2500نفر یا 500
خانوار برآورد شده است .بیشتر هستهههای جمعیتهی منطقهة 2
در حاشیة جاده قدیم قوچان قرار دارنهد؛ ماننهد شههرد نویهد،
نوده ،حجت ،مشهد قلی و غیره .منطقة  3نیز از پرجمعیتترین
مناطق حاشیهنشهین شههر مشههد اسهت ،بیشهترین سهاختو-
سازهای غیرقانونی منطقة  3در حد فاصل جادة کارخانه سیمان
تا جادة خواجه ربی صورت گرفته است کهه دقیقهاً منطبهق بها
عبور گسل توس (شمال مشهد) است.


گسل شانديز– سنگ بست :سهامانة گسهل شهاندیز-

سنگ بست با راستای شهمال غربهی – جنهوب شهرقی در پهای
رشته کوه بینالود قهرار داشهته و از  15کیلهومتری غهرب شههر
مشهد میگذرد  .گسل شاندیز– سنگ بست  ،گسلی تک نبوده؛
بلکه به شکل یک سامانة گسلی به پهنای حهداقل  3کیلهومتر و
طول  85کیلومتری است .سامانة گسلی شاندیز در بخش میانی
خود ،دارای شیبی به سوی جنوب غرب دارد و سبب راندهشدن
فیلیتهای مشهد از سوی جنوب غربهی بهر روی ماسهه سهنگ،
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شیل و کنگلومراهای ژوراسیک (در شمال شهرقی) شهده اسهت.
گسل شاندیز در بخشهای شمال غربی و شرقی خود مرز میهان
کوه (درجنوب غربی) و دشت (در شمال شرقی) را تشکیل داده
و رسوبات آبرفتی کهواترنر را بریهده اسهت ( حهافظی مقهدس و
همکاران ،1387 ،ص.)34 .
هستههای جمعیتی متأثر از ایهن گسهل در محهدودة غهرب
شهههر مشهههد در محههور جههاده شههاندیز -طرقبههه قههرار دارنههد.
پرجمعیتترین هستههای غیرقهانونی ایهن محهدوده روسهتاهای
ویرانی  ،چاه خاصه  ،چاهشک و منزل آباد نزدیک بهه محهدودة
مصوّب شهر هستند.


گسل جنوب مشيهد :گسهل جنهوب مشههد سهازندة

ارتفاعات واق در جنوب شهر مشهد است .معهروفتهرین بخهش
آن ارتفاعات کوهسنگی نام دارد .عملکرد گسهل جنهوب مشههد
سبب شده است که سنگهای اولترابازیک ،اسسلیتها و سهنگ-
های دگرگونه متعلق به پالئوزوئیک در مجاورت دشهت آبرفتهی
مشهد (کواترنری) قرار بگیرد.
علیرغم تالش برای یافتن صفحة اصلی گسلی در کنتاکهت
این مجموعة سنگی و کواترنری ،به علت پوشیدهبودن کنتاکهت
(در اثر خردشدگی ناشی از نیروهای زمینساختی و ههوازدگی و
همچنین گسترش شهر تا روی کنتاکت) این امهر میسهر نشهده
است.
قرارگرفتن این گسل در ادامة جنوب شهرقی گسهل جنهوب
چناران و واق شدن در یک جایگاه فعال سهبب شهده اسهت کهه
این گسل به همراه گسل جنوب چناران به عنوان یهک چشهمه،
لرزه زا در مدلسازی چشمهها مطرح باشند (حهافظی مقهدس و
همکاران ،1387 ،ص.)33 .
هستههای جمعیتی نزدیک به این گسل که در حال حاضر،
جزو محدودة بافت شهری مشهد هسهتند؛ عبهارتانهد از :چههار
چشمه ،نجفی ،ذکریا ،پاچنار و نه دره ،شهرد صابر ،مفت آبهاد.
این مراکز جمعیتی به علت نزدیکی به گسل جنوب مشهد و نیز
قرارگیری در شیبهای زیاد آسیبپذیری باالیی دارند.
آنچه مسلم است ،خطر زمینلهرزه بها تعیهین حهریم قابهل
پیشگیری نیست؛ بلکه تا چندین کیلومتر پیرامون آن میتواند،
با فرکانس باالی اموا لرزهای زمینلرزة ناشی از چشهمة لهرزهزا
در خطر باشد .بنابراین ،بنیادیترین نظریه در برنامهریزی جهت
کاهش آسیبپذیری کاربری زمهین ایهن اسهت کهه از توسهعه و
گسترش اراضی که در معرض خطر زلزله هستند ،اجتناب کنیم
(عبداللهی ،1383 ،ص( .)85 .شکل .)1

سال چهارم

ارزیابی آسیبپذیری سکونتگاههای...

ج -شبکۀ معابر
شبکة معابر ،نقش حساسی در آسهیبپهذیری دربرابهر زلزلهه
دارد ،در صورتی که شبکة ارتباطی شهر بعد از وقوع زلزله آسهیب
نبیند و کارایی خود را حفظ کند ،از تلفات زلزله به میزان زیهادی
کاسته خواهد شد؛ زیرا امکان گریهز از موقعیهتههای خطرنهاد و
دسترسی به مناطق امن فراهم خواهد بود و عبور و مهرور وسهایط
نقلیة امدادی بهراحتی صورت خواهد گرفهت (عبهداللهی،1383 ،
ص .)93 .یکی از ویژگیهای مناطق حاشیهای و غیررسمی وجود
شبکههای دسترسی نامنظم ،اندامواره و کمعهرض اسهت .در ایهن
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مناطق ،درصد کمی از مساحت بافت به شبکة معابر و دسترسهی-
ها اختصاص مییابد؛ به عبارت دیگر ،در این مناطق دسترسهیهها
با حداقل عرض و بدون رعایت سلسلهمراتب دسترسی ایجاد مهی-
شوند .به طور کلی ،از کل مسهاحت محهدودة مهورد مطالعهه25 ،
درصد به شبکة معابر اختصاص دارد .همچنین ،بررسهی میهانگین
عرض معابر نشان میدهد که کهمتهرین عهرض معهابر در منهاطق
حاشیهنشین شمال شرق و شرق مشههد در منهاطق  5 ،4 ،3 ،2و
 6با میانگین  10متر است (شکل .)5

شکل  -5ميانگين عرض شبکه معابر
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،

د -بافت
شکل ،اندازه و چگونگی ترکیب کوچهکتهرین اجهزای تشهکیل-
دهندة هر بافت شهری را مشخصکند .هر نوع بافت شهری به هنگهام
وقوع زلزله ،مقاومت خاصی در برابر زلزله دارد .واکنش هر نهوع بافهت
شهری در هنگام وقوع زلزله در قابلیتهای گریز و پناهگیری سهاکنان،

در امکانات کمکرسانی ،در چگونگی پادسازی و بازسهازی و اسهکان
موقت ،دخالت مستقیم دارد (عبداللهی ،1383 ،ص.)76 .
منطقة حاشیة شهر مشهد به لحاظ بافت ،بهافتی پیوسهته و
نامنظم در سطحی هموار قرار دارد که از نظر آسیبپذیری بافت
دارای کارایی کم و آسیبپذیری زیاد است.
[
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جدول  –6رابطۀ درجۀ آسيبپذيري و انواع بافت
مأخذ :عبداللهی ،1383 ،ص79 .
نوع بافت

درجۀ آسيبپذيري

پيوسته و منظم

کم

ناپيوسته و منظم

متوسط

پيوسته و نامنظم

زياد

ه -شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني
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شاخص در حاشیة شهر مشههد برابهر  1/25خهانوار در ههر واحهد
مسکونی است؛ به این معنی که برای  125نفر خانوار حاشیة شهر
مشهد ،تنها  100واحد مسکونی موجهود اسهت .ایهن شهاخص در
بین مناطق نهگانة حاشیة شهر مشهد ،دامنهة نوسهان همگنهی را
نشان میدهد .مسلماً ههر چهه تهراکم خهانوار در واحهد مسهکونی
بیشتر باشد ،در هنگام بروز زلزله تلفات انسانی بیشتر خواهد بهود
(شکل .)6

یکی از مهمترین معیارهای سنجش کمبهود مسهکن شهاخص
تراکم خانوار در واحد مسکونی است ،براساس نتایج تحقیقات این

شکل -6تعداد خانوار در واحد مسکوني
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،

و -شاخص نفر در اتاق
ویژگی و مشخصات کلی وضعیت مسکن در قالهب شهاخصهها و
معیارهای دیگری از جمله تراکم نفر در اتاق نیز قابل بررسی است .بر-
اساس نتایج تحقیقات ،تراکم نفر در اتاق در سطح حاشیة شهر مشهد
برابر  2/4نفر بوده است؛ به عبارت دیگر ،در هر یکصد اتهاق جمعیتهی
برابر  240نفر زندگی میکنند .این شاخص نیز بیانگر سهطح اشهغال
زیاد بنا است که در هنگام بروز زلزله ،اثرات منفی زیادی دارد.
ز -شاخص نفر در واحد مسکوني

شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی یکهی از شاخصههههای
کمی مسکن است که وضعیت مسکن را از نظر تخصیص فضها و
زیربنای مطلوب توصیف میکند .طبق نتایج تحقیقات ،متوسهط
تراکم نفر در واحد مسکونی در حاشیة شهر مشههد برابهر 5/85
نفر برآورد میشود؛ به عبارت دیگر ،در هر  100واحد مسهکونی
 585نفر زندگی میکنند که خود بیانگر تهراکم بهاالی نفهر در
واحد مسکونی است که به عنوان یهک عامهل منفهی در هنگهام
زلزله محسوب میشود.

سال چهارم
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شهری به معنای کمبود فضای خالی برای اسکان موقت آسیب-
دیدگان است .شایان ذکر است کهه تهراکم جمعیهت ههیچگونهه
نقشی در شدت «تخریب» ندارد؛ بلکه اهمیت تراکمها مربوط به
بعد از رخدادن تخریب است ،بهویژه اینکه این تهراکم جمعیهت
در مساکن بیاستحکام مستقر شهده باشهند .بها توجهه بهه آمهار
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385تهراکم جمعیهت
در مناطق  9گانة حاشیة شهر مشهد بیانگر آن است که بیش-
ترین میزان تراکم جمعیت در واحد سطح مربوط به منطقه  4و
 3شهر مشهد است (شکل .)7

ح -تراکم جمعيت در هکتار
هر چه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و ایهن تهراکم بهه
طور متعادل در سطح شهر توزی شده باشد ،آسیبپذیری شهر
در برابر زلزله کمتر خواهد بود .بر عکس ،تراکم جمعیتی باال در
شهر به معنای تلفات و خسارتهای بهیشتهر بهه هنگهام وقهوع
زلزله است و این عالوه بر ازبینبردن تعداد بیشتری از مهردم در
اثر فروریختن آوارها ،به دلیل بستهشدن راهها و معابر و کهاهش
امکان گریز از موقعیتهای خطرناد و دسترسی به مناطق امهن
و نیز مشکل تخلیة مجروحان است .همچنین ،تراکمهای بهاالی

جدول  –7شاخصهاي کمي مسکن در مناطق9گانه حاشيۀ شهر مشهد
مأخذ :مرکز آمار ایران1385 ،
مناطق شهرداري

2

3

4

5

6

7

9

10

12

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني

1/15

1/3

1/5

1/32

1/17

1/16

1/15

1/25

1/24

شاخص نفر در اتاق

2/13

2/52

2/68

2/83

2/49

1/84

2/25

1/98

2/47

5/1

5/3

5/2

5/4

5/5

5/2

5/2

5/1

5

شاخصهاي جمعيتي

شاخص نفر در واحد مسکوني
شاخص تراکم جمعيت در هکتار

*

123/4

159/6

182/6

150/3

122/9

شکل -7تراکم جمعيت در محدودۀ تحقيق
مأخذ :مرکز آمار ایران.1385 ،

45/7

45/7

67/1

60/5
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 .2 .4بررسي شاخصهاي دروني و بيروني از طريق مدل AHP
برای ارزیابی آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله تها کنهون ،روش-
های مختلفی به کار گرفته شده است .یکی از روشهایی کهه در ایهن
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،روش فرآیند تحلیل سلسهله-
مراتبی ( )AHPاست .ایهن روش ،یهک روش سهاده و منعطهف و در
عین حال ،یکی از جام ترین سیستمهای طراحیشهده بهرای شهاخة

شمارۀ  /4پیاپی 12

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است؛ زیرا قهادر بهه فرمولههکهردن
مسأله به صورت سلسلهمراتبی است و همچنین ،امکان درنظرگهرفتن
معیارهای مختلف کمّی و کیفی را میدهد .ایهن فرآینهد ،گزینههههای
مختلف را در تصمیمگیری دخالهت داده و امکهان تحلیهل حساسهیت
روی معیارها و زیرمعیارها را دارد.

جدول  –8مقياس تعيين ارجحيت ساعتي
مأخذ :رهنما ،1388 ،ص426 .
شدت اهميت
با اهميت و ارجحيت مساوي
با اهميت و ارجحيت کمي بيشتر
با اهميت و ارجحيت قوي
با ارجحيت خيلي قوي
با ارجحيت بينهايت
ارزشهاي مياني
اثر دوجانبۀ امتيازات (متقابل)

در این پژوهش برای تحلیل آسیبپهذیری بافهتههای مسهألهدار
حاشیة شهر مشهد از شاخصههای بیرونهی و درونهی اسهتفاده شهده
است که عبارتاند از:
 شاخصهاي دروني :شامل قهدمت سهاختمان ،نهوع مصهالح
ساختمان ،دانهبندی قطعات و نوع تصرف مسکن؛

توصيف
1
3
5
7
9
2و4و6و8
ارزشهای مقایسة معکوس (ماتریس
معکوس)

پس از تعیین معیارها و شاخص های مؤثر برای هر کهدام از ایهن
معیارها ،یک سری زیرمعیارها براسهاس میهزان آسهیبپهذیری آنهها
وزنهایی از  1تا  9داده شد که براساس این وزنها نقشة ههر کهدام از
معیارههها و شههاخصههها بهها اسههتفاده از سیسههتم اطالعههات جغرافیههایی
( )GISتهیه شد (جدول  9و .)10

 شاخصهاي بيروني :شامل توپوگرافی (شیب) ،نهوع بافهت،
شبکة معابر ،نزدیکی به گسل ،تراکم جمعیت در هکتار ،تراکم خهانوار
در واحد مسکونی و تراکم نفر در واحد مسکونی.
جدول  –9ماتريس معيارها و زيرمعيارها و کدبندي آنها براساس ميزان آسيبپذيري براي عوامل دروني
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
عوامل و معيارهاي اصلي

قدمت ساختمان

زير معيارها

1

3

5

7

9



کمتر از  5سال



 9-5سال
 10سال و بیشتر
مصالح با دوام

عوامل دروني

نوع مصالح بهکاررفته

مصالح نیمهبادوام

دانهبندی قطعات

مصالح بیدوام و سنتی
کوچکتر از 200
500-250
بزرکتر از 500
قولنامهای
ملکی عرصه و اعیان

نحوة تصرف مسکن

آسيبپذيري
خيلي کم

آسيب-
پذيري کم

آسيبپذيري
متوسط

آسيب-
پذيري زياد

آسيبپذيري
خيلي زياد

آستانه و اوقافی












اجاره



مجانی
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جدول  –10ماتريس معيارها و زيرمعيارها و کدبندي آنها براساس ميزان آسيبپذيري براي عوامل بيروني
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
عوامل و معيارهاي اصلي

زير معيارها

آسيبپذيري

آسيبپذيري

آسيبپذيري

آسيبپذيري

آسيبپذيري خيلي

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

زياد

1

3

5

7

9



2-0



توپوگرافي

6-2

( شيب)

12-6




22-12

عوامل بيروني



34-22



2000-0
نزديکي به گسل



4000-2000


6000-4000
8000-6000




2/13-1/6
ميانگين عرض معبر



13/28-6/8


28/78-8
+78
1-1/02

تراکم خانوار در

1/1-02/07

واحد مسکوني

1/1-07/17







1/1-17/25


3-1

عوامل بيروني

تراکم نفر در واحد

5-3

مسکوني

6-5





8-6
100-1
تراکم جمعيت در
هکتار



200-100




300-200



400-300



500-400

جدول  –11ضريب اهميت زيرمعيارها براساس مدل AHP
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
معيار

کالبدی و کارکردی

طبیعی– زیست محیطی

اجتماعی

زيرمعيار

ضريب اهميت ()w

قدمت ساختمان

0/31

نوع مصالح ساختمان

0/33

دانهبندی قطعات

0/042

شبکة معابر

0/092

توپوگرافی (شیب زمین )

0/002

نزدیکی به گسل

0/38

تراکم جمعیت در هکتار

0/045

تراکم خانوار در واحد مسکونی

0/13

تراکم نفر در واحد مسکونی

0/15
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سال چهارم
برای تعیین وزن و اهمیت هر کهدام در آسهیبپهذیری از روش AHP
 .3 .4تهيۀ نقشۀ آسيبپذيري
استفاده شده است.
با توجه به ضهریب اهمیهت زیهرمعیارهها و وزنگهذاری ههر یهک از
بعد از استخرا وزن هر کدام از شاخصها به وسهیلة  AHPبهرای
شاخصها ،میزان آسیبپذیری هر یهک از عوامهل درونهی و بیرونهی بهر
ترکیب الیهها (شاخصها) بها یهکدیگهر از روش  Weighted overlayاز
سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای مشخص شد .با توجه به دیهدگاه
سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است .با استفاده از ایهن روش،
سیستمی تعیین آسیبپذیری اینگونه مناطق تنها با یک شاخص گویها
وزن هر کهدام از شهاخصها در آن شهاخص تهأثیر داده شهده ،سهسس،
نبوده؛ بلکه باید شاخصهای مختلهف (درونهی و بیرونهی) بها یهکدیگهر
شاخصها با یکدیگر ترکیب و در نهایت ،نقشهة آسهیبپهذیری عوامهل
مطالعه شوند .همچنین ،شاخصهایی که در تعیین آسیبپذیری مهورد
درونی و بیرونی سکونتگاههای حاشیة شهر مشههد اسهتخرا شهد .بها
استفاده قرار گرفته ،از اهمیت یکسانی برخهوردار نبهوده و حتهی ممکهن
توجه به شکل ( )7اولویتبندی محلّههای اسکان غیررسمی شهر مشهد
است شاخصی نسبت به دیگری ،نقش تعیینکنندهتهری داشهته باشهد.
به ترتیب اولویت برای اقدامات توانمنهدسهازی و بهسهازی در ههر پهنهه
بنابراین ،در این مرحله ،شاخصها نسبت به همدیگهر سهنجیده شهده و
مشخص شده است.
جدول  –12اولويتبندي شهرکها و محلّههاي اسکان غيررسمي در مشهد
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
موقعيت جغرافيايي سکونتگاه در شهر

شهرکها و محلّههاي اسکان غيررسمي به ترتيب اولويت براي اقدامات

( جهات جغرافيايي )

توانمندسازي و بهسازي در هر پهنه

شمال و شمال غرب

شهرد حجت – مهدی آباد (شافعی) -شهرد امام هادی– شهرد امام علی (نوده)– شهرد نوید– شهرد قدس–
شهرد شهید چمران– چائیش– کال زرکش -بحرآباد– کوی صاحبالزمان -کوی آزادگان

شمال و شمال شرق

دروی– کوی وحدت– کوی گلشاد– شهرد سیمان– شهرد طالقانی– شهرد آزادی– سیس آباد– دیش دیش–
خواجه ربی – کال نخودد–کالته مالعلی– دهرود– کوی بیتالمقدس

شرق

روح آباد– گلشهر– صاحبالزمان-کوی شیخ حسن -چهارده معصوم -شهرد خطیب -فاطمیه -پنج تن -محمدآباد-
ابراهیم آباد -شهرد قلعه ساختمان و قلعه خیابان (شهید رجایی و باهنر)

جنوب شرق

سیدی -کوی ولیعصر -حافظ -طرق -عسکریه -قائم -بهارستان -مهدی

جنوب

نه دره– شقایق– شهرد صابر -مفت آباد -نجفی -چهارچشمه

شکل  -8اولويتبندي پهنههاي اسکان غيررسمي
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
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 .5بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر بها ههدف شناسهایی عوامهل مهؤثر بهر میهزان
آسیبپذیری سکونتگاهههای حاشهیهای شههر مشههد در برابهر
زلزله انجام گرفته است .نتایج بررسیها براساس مهدل آسهیب-
پذیری فیزیکی در قالب عوامل درونی (قهدمت سهاختمان ،نهوع
مصالح ساختمانی ،دانهبنهدی قطعهات ،نهوع تصهرف مسهکن) و
بیرونی(توپوگرافی ،نزدیکی به گسل ،نهوع بافهت ،شهبکة معهابر،
تراکم جمعیت در هکتار ،تراکم خانوار در واحد مسکونی ،تهراکم
نفر در واحد مسکونی) و نیز تهیة نقشة آسیبپذیری حاصهل از
وزنگذاری شاخصهای موجود نشان میدهد کهه  70درصهد از
مساکن مناطق 9گانة حاشیة شهر مشهد از نظهر آسهیبپذیری،
خیلی باال و باال هستند .در این راستا ،نتایج تحقهق نشهان مهی-
دهد که زیرمعیارهای نزدیکی به گسل ،نوع مصهالح سهاختمانی،
قدمت ساختمان ،تراکم نفر در واحد مسکونی و تراکم خانوار در
واحد مسکونی از اهمیت زیادی در آسیبپذیری مساکن حاشیه
شهر مشهد در هنگام وقوع زلزله برخوردار خواهند بود .با توجهه
به اینکه در حاشیة شهر مشهد  93درصهد مسهاکن بها مصهالح
بادوام؛ ولی بدون رعایت اصول فنی و مهندسی ساخته شدهاند و
از طهرف دیگهر ،وضهعیت نامناسهب اسهتقرار عناصهر کالبهدی و
کاربریهای شههری ،شهبکة ارتبهاطی ناکارآمهد ،بافهت فشهرده،
کمبود و توزی نامناسب فضاهای بهاز و مهواردی از ایهن قبیهل،
آسیبپذیری مساکن را تشدید کرده است.
در این راستا ،راهکارهای زیر برای کهاهش میهزان آسهیب-
پذیری ناشی از بروز زلزله به شرح ذیل است:
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 -1اولههین گههام شناسههایی منههاطق آسههیبپذیر و تعریههف
معیارهای آسیبپذیری است.
 -2ایجاد بانک اطالعات کامهل از سهاختمانههای موجهود و
خصوصیات و نحوة مقاومت آنها در برابر زلزلهه و بههکهارگیری
اطالعات گردآوریشده در راستای مقاومسازی شههر و مهدیریت
بحران.
 -3ترسیم و طراحی نقشة آسیبپذیری در برابهر زلزلهه بهه
عنوان ابزاری برای برنامهریزی پیشگیری.
 -4انجام مطالعات تفصیلی و گسترده در زمینة راهکارههای
کهاهش خطهر و خسهارت زلزلهه در زمینهههای مختلهف ماننههد:
مطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فیزیکی و غیره.
 -5نظههارت مسههتمر و جههدی مس هؤوالن ذیربههط ،ب ههویههژه
شهرداری بر نحوة ساختوساز و توسعة شهر برای جلهوگیری از
ادامة روند ساخت آسیبپذیری شهر.
 -6تقویت ساختارهای اجتماعی جامعه ،یک اقهدام مههم در
کاهش آسبپذیری است؛ زیرا در هنگهام وقهوع زلزلهه ،عملکهرد
ضعیف سازماندهی اجتماعی در جوامه رسهمی و غیهررسهمی
میزان آسیبپذیری را تشدید میکند.
 -7ارایة تسهیالت و مشوقهای قانونی؛ مانند وام مسهکونی،
اعطههای وامهههای نوسههازی و بهسههازی ،تجمی ه و مقههاومسههازی
مساکن ،مشوقهای مالیاتی و غیره.
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Extended Abstract
1- INTRODUCTION
Iran is one of the vulnerable countries about
earthquake issue in the world which is placed
in earthquake- belt prone of Himalaya Alp. So
it is necessary to identify and evaluate
dangerous areas because it can prevent of
human
and
financial
losses,
when
environmental crisis occurs. We did a lot of
efforts to decrease and minimum results of
earthquake and confident to buildings safety,
but slums areas that shaped illegal and
spontaneous, control and safety issues don't
have legal placed and these areas always have
natural,
social
and
economical
crisis.
Uncontrolled growth of Mashhad city during
this decade caused to made narrow streets,
locations and small population nuclears
inform of illegal and spontaneous in suburbs.
There are a lot of out comes in illegal
constructions such as non-observance of
safety principles in constructions, incorrect
usage of structural elements and responsible
organization have no control in these areas.
The most important purpose of this study is to
identify effective factors on vulnerability rate
of slum against earthquake. This study is
based on physical and vulnerable model in
form of internal factors (age of building, kind
of building materials, granulation of parts,
kind of possession) and external factors
(topography, close to fault line, kind of
texture, passageways, population density in
hectare, household density in residential unit,
person density in residential unit) Vulnerable
areas identify and finally present for decrease
the rate vulnerability procedures caused by
earthquake.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Environmental risks are a collection of natural,
social and economical process so in this study
earthquake is considered as a natural risk that
has direct and indirect effects in the society.
*. Corresponding Author: jkalali@yahoo.com
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There are 3 general view points: social and
economical
construction,
physicalbiology
construction and combination construction. In
this study theory is based on combination view
point that is a collection of natural and human
factors and tries to investigate a combination of
internal and external variables based on natural,
social, and economical.
3- METHODOLOGY
This study is analytical- descriptive method
with systematic view. The usage model is a
physical vulnerable model in form of internal
and external and their indicators with use of
ARC GIS software and evaluate vulnerability
rate of slums areas in Mashhad with AHP
model. In this study 1181 number of households
in 9 regions of Mashhad slums selected to
answer the questions based on Morgan method.
4- DISCUSSION
In 9 regions of Mashhad slums are based on
physical vulnerability model in form of internal
factors (age of building, kind of building
materials, granulation of parts, kind of
possession) and external factors (topography,
close to fault line, kind of texture, passageways,
population density in hectare, household density
in residential unit, person density in residential
unit) and also prepared a vulnerable map with
available indicators that showed 70 percent of
residences in 9 regions of Mashhad slums are
very high vulnerable. So studies show that when
the earthquake happen close to fault line, kind
of building materials, age of building, person
density in residential unit and household density
in residential unit are very important in houses
vulnerability of Mashhad slums. Results show
that 93 percent of Mashhad slums houses are
made by long lasting building materials but they
didn't have any technical and engineering
principles. This subject with non-standard
situations elements of urban usage, inefficient
communication network, compressed texture,
shortage and inappropriate distribution areas of
Tel: +98915 167 2242
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open spaces.etc intensify the vulnerability of
residences.
5- CONCLUSION
The results showed that residence situation in
Mashhad slums are very critical. 93 percent of
houses in these areas are made by long lasting
building materials but out of engineering
principles. These houses will be destroying even
by an earthquake with less than 5 Richter scale.
The most important solution is to decrease
houses vulnerability of Mashhad slums. The
first step is to recognize the vulnerable areas
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and define standards of vulnerability and also
to do detailed studies in natural, social,
economical fields which are limits of this study.
In addition, continuous control to prevent of
illegal construction and legal facilities such as:
house loan, rebuilding and improving loan for
houses that made with no engineering plan are
very effective for crisis management.
Key words: Vulnerability, residence, slums,
internal and external factors, earthquake, Mashhad.
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