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 01/50/4139تاریخ تصویب:          71-40صص      29/50/1393تاریخ دریافت: 

 چکيده

ای شههر مشههد در برابهر زلزلهه حاشیه هایگاهپذبری سکونتهدف مهم این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر میزان آسیب هدف:

شناسایی و برای  را پذیرو عوامل بیرونی مناطق آسیبیری فیزیکی در قالب عوامل درونی پذاساس مدل آسیباست. این پژوهش بر

 پذیری ناشی از زلزله راهکارهایی ارایه شده است.کاهش میزان آسیب

پهذیری ی با نگرش سیستمی است. مهدل مهورد اسهتفاده، مهدل آسهیبتوصیف –روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی روش:

-میزان آسیبAHP مدل  و ARC GIS افزارهای آن بوده که با استفاده از نرمفیزیکی در قالب عوامل درونی و بیرونی و شاخص

ة حاشیة شهر مشهد بهر گان 9خانوار در مناطق  1181پذیری مناطق حاشیة شهر مشهد ارزیابی شده است. در این پژوهش، تعداد 

 .اساس روش مورگان انتخاب و مصاحبه شدند

گانهة  9ای در برابر زلزله در مناطق های حاشیهگاهپذیری سکونتتجزیه وتحلیل عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار برآسیب ها:يافته

 خیلی باال و باال هستند.پذیری درصد از مساکن در مناطق مذکور دارای آسیب 70حاشیة شهر مشهد نشان داد که 

بودن آن، نبود قانونیرسمی به دلیل غیرای و غیرهای حاشیهگاههای عمدة تحقیق در سکونتاز محدودیت ها:ها/ راهبردمحدوديت

 گران است.اطالعات دقیق و معتبر و عدم همکاری ساکنان با پرسش

پذیری مساکن حاشهیة شههر مشههد در گهام اول، شناسهایی منهاطق ترین راهکارها در کاهش میزان آسیبمهم راهکارهاي عملي:

های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکهی در پذیری و نیز، انجام مطالعات تفصیلی در زمینهپذیر و تعریف معیارهای آسیبآسیب

ارایة تسهیالت قهانونی از جملهه  قانونی وسازهای غیرومحدودة تحقیق است؛ عالوه بر این، نظارت مستمر برای جلوگیری از ساخت

اند، در مهدیریت برنامه احداث شدهجوش و بیهای نوسازی و بهسازی جهت مساکنی که قبالً به صورت خوداعطای وام مسکن، وام

 بحران مؤثر است.

پهذیری دیدگاه آسیبهای مورد بررسی، مناطق حاشیة شهر مشهد از نوآوری مقاله در این است که تا کنون با مدل اصالت و ارزش:

 محیطی )زلزله( شناسایی نشده است.

 نشینان، عوامل بیرونی و درونی، زلزله، مشهدپذیری، مسکن، حاشیهآسیب ها:واژهکليد
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 . مقدمه 1
 لهأ. طرح مس1. 1

ی آن که بهر روی کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیای

خیز آلپ هیمالیا قرار دارد، از جملهه کشهورهای کمربند زلزله

کهه در طهول یکصهد سهال  به طهوری ؛پذیر جهان استآسیب

ایران اتفاق افتاده است که  ةزلزله در پهن 3500گذشته حدود 

درجهه در مقیهاس  4زلزله با بزرگی بیش از  530ها از بین آن

انی و مهالی زیهادی را بهه ریشتر رخ داده اسهت و خطهرات جه

(. در 353 ، ص.1385پوراحمد، و  همراه داشته است )شماعی

لرزه زمین ،هر پنج سال یک بار ،های اخیر به طور متوسطسال

با صدمات جانی و مالی بسیار باال در نقاط مختلفهی از کشهور 

بهه  .(3 ، ص.1385 ،)سهازمان برنامهه و بودجهه رخ داده است

رسهاندن خطهرات ناشهی از زلزلهه و اقلحهدمنظور کاهش و به

 ؛های زیادی شهده اسهتها تالشاطمینان به ایمنی ساختمان

-جوش و غیهرای شهرها که به صورت خودولی مناطق حاشیه

جایگاه  ،نظارت بر ایمنی مساکن ةاند، مسألقانونی شکل گرفته

ههای ها همواره در معرض بحهرانقانونی نداشته و این محدوده

ههای ن محدودهاتماعی و اقتصادی قرار دارند. ساکنطبیعی، اج

-درآمد مهاجر روسهتایی و یها رانهدههای کمای را گروهحاشیه

هها کهه در دهند. این محدودهشدگان درون شهری تشکیل می

در قطعههاتی اسهت، ن فعلهی درآمههده ابههه تصهرف سههاکن ،واقه 

تر از متوسط شهری ساخته شده و تهراکم جمعیهت در کوچک

-مهی ،شهری دارند. به طور کلی -االست و بافتی روستاها بآن

های بد مسهکن محسهوب کهرد کهه محدوده وها را جزتوان آن

مین مسهکن أدرآمد بهه تههای کمالعمل خودجوش گروهعکس

تهرین عدم رعایهت ابتهدایی ،های این مساکناست. از مشخصه

حهد بافهت، نبهود ازسهاز، تهراکم بهیشونکات ایمنی در ساخت

تر های شهری و مهمساختریزی شهری در خصوص زیرمهبرنا

توجهی به جنس زمهین و خهاد در ایجهاد مسهکن بی ،از همه

ههای ست که کمبود مسکن در دهها . واقعیت موجود ایناست

ترین مشکالت اجتماعی و اقتصهادی در گذشته یکی از اساسی

رشد جمعیت و خانوار،  ،ایران بوده است. علل اصلی این مشکل

ویهژه در بهه ،ههای نامناسهبنشینی ، اعمال سیاستشد شهرر

ههای روسهتایی بهه مناطق روسهتایی و رشهد بهاالی مههاجرت

ن در سطح کالن و کمبهود های مدوّریزیشهرها، ضعف برنامه

. عوامهل فهوق بهه اسهتمناب  مالی و فقر اقتصادی و فرهنگی 

بنیهان ههای بهیگیهری حاشهیهای موجب شکلصورت زنجیره

معرفی الگوی واحد مسهکن  ،شده است. در این شرایط شهری

بدون توجه به شرایط اجتماعی، اقتصهادی و طبیعهی منهاطق 

. البتهه تهدوین الگهوی اسهتکاری بیهوده  ،مختلف جغرافیایی

ههای خهدماتی شههرها قابهل اجهرا واحد مسکن برای محدوده

شههرهای بهزرک کهه فاقهد  ةهای حاشیگاهولی سکونت ؛است

مرجهی را در ونظمهی و ههر گوی خاصی است، بهینظارت و ال

نظمی در ای دارند که این بیهای مسکونی و بافت حاشیهواحد

-ههای خهدماتی مهیها به محهدودههای آتی که این بافتسال

ههای مهدیریت های بسیاری را بر دوش سازمانپیوندند، هزینه

 شهری خواهند گذاشت. 

. رشهد یسهتثنی نشهر مشهد نیز از این قاعهده مسهتکالن

های اخیر منجر به پیدایش ویژه در دههشهر مشهد، به ةرویبی

ههای جمعیتهی کوچهک بهه صهورت و هسهته هاهها، محلّکوی

-مههم ،خودجوش در پیرامون شهر شده است. در حال حاضهر

ای که مدیریت شهری مشهد با آن مواجه هست و ترین مسأله

شهدت بیشهتری  ،یدر آینده نیز در صورت عدم اتخاذ تهدابیر

ههای رسمی و خودجوش هستهاسکان غیر ةخواهد یافت، مسأل

رسهمی و . اسهکان غیهراسهتجمعیتی پیرامهون شههر مشههد 

انگیختهه بهه نیهاز گرفته از پاسهخی خهودنشأت ،نشینیحاشیه

درآمهدی اسهت کهه چهاره را جهز در تصهرف مسکن اقشار کم

و نهاگزیر  بیننهدقانونی زمین نمهیعدوانی زمین و تفکیک غیر

آورند. یکهی از ای پناه میبرای تأمین سرپناه به مناطق حاشیه

-سهازهای غیهروروا  سهاخت ،ترین پیامدهای این مسهألهمهم

کهارگیری هقانونی، عدم رعایت اصول ایمنی ساخت مسهکن، به

 غیهرهول و ؤهای مسهای، عدم نظارت سازمانعناصر سازه غلط

 . استدر اراضی پرمخاطره 

ههای جمعیتهی بهه عنهوان یهک یی که این هسهتهجااز آن

افزونهی دارنهد، در گرفتهه و رشهد روزواقعیت اجتمهاعی شهکل

 از ایهن رو، .ای نه چندان دور به شهر ملحق خواهند شدآینده

شناخت وض  موجود سهکونت و الگهوی مسهکن بها توجهه بهه 

ثر بر مسکن در راستای معرفی یهک ؤعوامل بیرونی و درونی م

-های محیطهی بههشده برای مقابله با بحرانریزیهالگوی برنام

 . استویژه زلزله ضروری 

 ضرورت تحقيق .2. 1

های گیهری هسهتهشههرها شهکلهای کهالنیکی از ویژگی

-کالن ةها است. جاذبآن ةرسمی در حاشیجمعیتی اسکان غیر

شههرها باعههج هجهوم انبههوه مههاجران از شهههرهای کوچههک و 

-ین اقشار بهه دلیهل تخریهب زیهرد. مهاجرت اشوروستاها می
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روسهتایی و عهدم های تولید در جوام  روستایی و نیمهساخت

ده تا شعج نوین با های تولیدوارد با شیوهانطباق مهاجران تازه

ند و به دلیل شوای ماهر جذب مشاغل حاشیهاین جمعیت غیر

رسمی مسهکن در درآمد ناکافی به ناچار از طریق بازارهای غیر

ضابطه سکنی گزینند. در چنهین شههرهایی های بیاهگسکونت

قیمت بین به دلیل وجود اراضی وسی  و ارزان ،از نظر کالبدی

جها کهه گیهرد و از آنبافت مسکونی انسهجام الزم شهکل نمی

شدت تر است، بهای پایینهای حاشیهقیمت زمین در محدوده

-مهیپذیر بوده و بر شدت آشفتگی کالبدی شهر افزوده مهاجر

، 1390، ، رجب صالحی، جهانگیر و داراب خانی)موسوی شود

 (.194 ص.

شههر ایهران نیهز از ایهن شهر مشهد به عنوان دومین کالن

 1390تا  1335های لااین شهر طی س یست.قاعده مستثنی ن

 مرب  وسعت یافته اسهت کیلومتر 288مرب  به  کیلومتر 16از 

ههای گهاهتسهکون ة(. رشهد فزآینهد1390، )شهرداری مشههد

اخیهر موجهب  ةچنهد دههویژه در های در شهر مشهد بحاشیه

بهه نحهوی کهه  ؛خاصی از مساکن شهده اسهت گیری نوعشکل

 ةای از مساکن متناسهب بها سهلیقوارد بافت ویژهن تازهامهاجر

اند. ایهن بافهت شهرسازی روا  داده ةدور از ضوابط اولیخود به

دور از به ،ری  مسکنهمواره با فقر شدید اقتصادی و ساخت س

مشهکالت فراوانهی را بهرای مهدیران  ،ن شهرداریاچشم مأمور

 ةوجود آورده است. بخشی وسیعی از مناطق حاشهیه شهری ب

خهدماتی  ةدر خهار  از محهدود 1386شهر مشهد که تا سال 

خهدماتی  ةبهه محهدود 1386بات سال اساس مصوّواق  بود، بر

هها عهاری از یهن بافهتست که اا د. این در حالیششهر الحاق 

گونه انطبهاقی یچاند و هگرفته اصول و ضوابط شهرسازی شکل

این مناطق تا زمانی که خهار   .دنیلی نداربا طرح جام  و تفص

هها، از جملهه آمدیکاربسیاری از نا ،خدماتی بودند ةاز محدود

 ةکهاربری اراضهی، کیفیهت پهایین ابنیه ةعدم تخصهیص بهینه

عادل و حتی کمبود بسیاری از خدمات مسکونی، عدم توزی  مت

 ؛رفاهی و تناقض آن با سطوح مطلوب استانداردها آشکار نبهود

خدماتی  ةسامان به محدودهبهای ناولی پس از الحاق این بافت

لزوم توجه ههر چهه بیشهتر بهه استانداردسهازی شههری  ،شهر

 د.شوالزامی می

مهندسهی مهدیریت دههی و سهتاد سهامان ،در حال حاضهر

فاز اول  ،به عنوان اولین شهر در کشور ران شهرداری مشهدبح

اسهاس هوشمند بر ةپذیری را اجرا کرده است. سامانمدل خطر

شناسی، وضعیت تمام شهر را از لحاظ زمین ،پذیریمدل خطر

هها در برابهر بالیهای ههای حیهاتی، وضهعیت سهاختمانشریان

یهزان اطالعهاتی مبنهی بهر م ،کند و سهسسطبیعی ارزیابی می

ی محاسبات نامب ،اساس این مدلدهد. بره مییپذیری اراخطر

 ،اساس همهین اطالعهاتریشتر به باال بوده است که بر 7 ةزلزل

های مشهد در صورت وقوع زلزله با ریشتر درصد ساختمان 75

 شوند.ها تخریب میدیده و بخشی از آنآسیب ،شدهیاد

د در مشههد اطالعاتی مدیریت ریسک هوشمن ةطبق سامان

اسهکلت ههای مشههد بهه شهکل نیمههسهاختماندرصد  7/41

کهه  ش ةخصهوص در منهاطق حاشهیههستند، این وضعیت به

اسهتحکام و بها مصهالح نهامرغوب ها با سهرعت و بهیساختمان

ها مشخص است. وضعیت این ساختمان بیشتراند، ساخته شده

و  ریشتر تخریهب 5های کمتر از است، این بناها حتی با زلزله

)مهدیریت بحهران شههرداری  شهودر مهیان آن آواسر ساکن بر

ای (. مجموع عوامل فوق باعج شده که درآینهده1393 ،مشهد

نشهینان هویهژه حاشهیبهه ،دور یا نزدیک جمعیت شهر مشههد

ضهرورت  ،ند. بنهابراینشوای انسانی مواجه شهری آن با فاجعه

 شههر ةحاشهی ةهای فرسهودند که با شناخت بافتکایجاب می

وم د و دشهوها مبادرت مشهد با اقداماتی به استحکام این بافت

بحرانهی از شههری بهه منهاطق غیهر ةبها ههدایت توسهع کهاین

 .شودگونه مناطق جلوگیری ساز در اینوساخت

 پيشينۀ نظري تحقيق. 3. 1
در رابطه با  موضوع مورد مطالعه  تحقیقهات متعهددی در 

بهه  (1)ده کهه در  جهدول داخل و خهار  از کشهور انجهام شه

 ها  اشتاره شده است.تعدادی از آن
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 شده مرتبط با موضوع تحقيقتحقيقات انجام  -1جدول 

 1393 های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال گرنام پژوهش

احدنژاد، قرخلو و 

 زياري
1388 

-هپذیری شهرها در برابر زلزله با بآسیب

و روش تحلیل   RISK-UEکارگیری مدل

  (AHP)سلسله مراتبی

 
 

 ةها با به مطالعسازی آنشده و بومیهای ذکراین پژوهش با استفاده از مدل

نتایج پژوهش  .است پرداخته پذیری کالبدی شهر زنجان در برابر زلزلهآسیب

های مکانی و پذیری شهر زنجان با استفاده از دادهبرآورد مناسبی از آسیب

ا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تأثیر هر کدام از توصیفی اجز

با استفاده از  ،همچنین .ه داده استیرا ارا در میزان آسیبگرفته کارهمعیارهای ب

های سناریوهای زلزله در شدت یةو ارا (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

ها، تلفات مانبندی آسیب وارده به ساختسازی و ریز پهنهمختلف آن به مدل

های شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته انسانی و خسارات اقتصادی به ساختمان

 است.

 1390 پوراحدنژاد و جليل

ثیرگذار در أارزیابی عوامل بیرونی ت

 برابر زلزله پذبری بافت قدیم شهرها درآسیب

 شهر خوی( یک ة)مطالعه: ناحی

کزی شهر خوی پرداخته و با مر ةهای فرسودبه بررسی بافتاین پژوهش 

های تنگ و باریک، تراکم باالی جمعیت، هایی چون کوچهبررسی شاخص

درصد  62کمبود فضاهای باز، عدم دسترسی به بیمارستان نشان داده است که 

ر پذیری خیلی باال و باال برخورداهای واق  در این ناحیه از آسیباز ساختمان

 .است

 1376 بهار وحدت و بلوري
ررسی آسیب پذیری ساختمانهای در حال ب

 احداث شهر مشهد در برابر زلزله

 سازها در مناطق شهرواین پژوهش به بررسی وضعیت فنی و اجرایی ساخت

دهد ای پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میویژه مناطق حاشیههمشهد ب

ساز وبه لحاظ نداشتن پروانه ساخت 4 و 3،2ویژه هشهر مشهد ب ةمناطق حاشی

 پذبری باالیی برخوردارند.ن ناظر در اجرای ساخت از آسیباو نبود مهندس

، بهزادفر، حبيبي

 مشکيني و نظري
1392 

های بینی ناپایداری بافتمدل پیشیک  ةتهی

-هن شهری در برابر زلزله با منطق سلسلهک

اطالعات  ة( و سامانIHPW) مراتبی وارون

 (GISجغرافیایی )

پذیری و دهد که مدل فازی برای تعیین آسیبنشان می نتایج این پژوهش

با استفاده از این مدل  ،عالوه بر این ؛ناپایداری شهرهایی چون بم کاربرد دارد

های طبیعی آوری شهر را در برابر زلزله و دیگر بحرانتوان میزان تابمی

 محاسبه کرد.

 1386 علوي و مسعود

از زلزله کاهش خسارات ناشی  ریزی برایبرنامه

موردی:  ة)نمون پذیری باالحی با خطراودر ن

 چیذر تهران(0 ةمحلّ 

مورد مطالعه،  ةترین شدت زلزله محتمل در پهناین پژوهش با توجه به بزرک

های موجود پرداخته است. یک از سازهمیزان تخریب هر ةنسبت به محاسب

گسل شمال  دهد با فرض وقوع زلزله و فعالیتمینتایج این پژوهش نشان 

 مورد بررسی، تعداد ةنمون دررسانی تهران و وقوع زلزله در شب و بدون امداد

ویژه با هب ،راهبردهایی یةبا ارا ،نهایتدر  داشت. نفر تلفات انسانی خواهد 1100

یای ریزی صحیح مدیریت بحران به کاهش خسارات ناشی از بالانجام برنامه

 ت.اسخصوص زلزله اشاره کرده طبیعی به

 1387 عزيزي و اکبري

پذیری مالحظات شهرسازی در سنجش آسیب

فرحزاد  ةموردی: منطق ة)نمون شهرها از زلزله

 تهران(

که افزایش مقدار متغیرهایی چون شیب زمین،  دهدنتایج تحقیق نشان می

 ،ها و فاصله از فضاهای بازتراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، عمر ساختمان

پذیری در پذیری شده و کاهش آن باعج آسیبآسیبباعج افزایش میزان 

مقابل افزایش مقدار متغیرهایی چون فاصله از گسل، مساحت قطعات، 

جواری باعج ها از نظر هماساس عرض معبر و سازگاری کاربریدسترسی بر

 عکس شده است.رپذیری و بکاهش آسیب

 شناسي تحقيقروش .2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

 36   37   ةمشهد مرکز استان خراسان رضوی در محدودشهر 

طهول شهرقی در  59  44تها   59  26عهرض شهمالی و   36   58تا   

اساس نتایج سرشهماری عمهومی شمال شرقی ایران قرار دارد. بر

جمعیهت شههر مشههد در حهدود  1390نفوس و مسکن سهال 

 ةدهنهدنشان ،نفر ثبت شده است. تحلیل جمعیتی 258/766/2

اتفاق افتهاده  1355-65 ةست که باالترین نرخ رشد در دوراین ا

پیوسهته بهرای پیوسهته و نا ةاست که منجر به هر دو نوع توسهع

های رشد تاریخی شهری مشهد شده است. با بررسی دوره ةعرص
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 توان گفت کهه بافهت شههری مشههد دربافت شهری مشهد می

تر کیلهوم 288کیلهومتر مربه  بهه  16از میزان  1335-90ةدور

برابر شده است و این در حالی است که  18و توسعه یافته  مرب 

نفهر بهه  471/241از  جمعیت شهر مشهد نیهز ،در همین مدت

-برابر شده است. این موضوع نشان 45/11رسیده و258/766/2

بهر رشهد  ،این است که رشد کالبدی شهر در ایهن مهدت ةدهند

سهکن )سرشهماری نفهوس و م جمعیتی شهر پیشی گرفته است

 (.1390، و سازمان عمران و نوسازی شهری مشهد 1390سال 

 ةشهری به عالو ةمنطق 12شهر مشهد دارای  1390در سال

آن  ةمنطق 9( بوده که حرم مطهر رضوی ةمحدودثامن ) ةمنطق

 9منهاطق  1386شهر واق  شده است. تا قبل از سال  ةدر حاشی

ود بهه دادن برخی خدمات محدشهرداری موظف به پوشش ةگان

های پیوسته به خود بودنهد. ایهن های جمعیتی و محدودههسته

جمعیتهی بهه صهورت  ةهسهت 66رسهمی دارای های غیهرعرصه

های کوچک و روستاهای پرجمعیت بودند که بهه عنهوان شهرد

شهر مشهد محسوب  ةترین مناطق حاشیترین و بحرانیمسألهپر

دار در اقهدامی های مسألهاین محدوده ،شدند. در همین سالمی

( الحاق شهدند. ب شهر )خدماتیمصوّ ةکارشناسی به محدودغیر

جمعیهت ایهن  1390اساس سرشماری نفوس و مسکن سهال بر

 اطق ننفر بوده است. م 000/050/1محدوده 

درصد جمعیت کالنشهر  32درصد مساحت و  13ای حاشیه

)سهازمان عمهران و بهسهازی  مشهد را در خود جای داده اسهت

کهه ایهن رغهم ایهنعلهی ،در شهرایط فعلهی .(1390شهد،شهر م

هنهوز ههم  ولی ؛اندها به بافت شهری مشهد الحاق شدهمحدوده

ند. در این هستای در ساخت و بافت خود دارای مشکالت عدیده

 وتا مناطق مورد نظر کهه اکنهون جهز پژوهش سعی بر آن است

گهاهی و ، به لحهاظ سهاختار سهکونتاستب شهر مصوّ ةمحدود

 مورد مطالعه قرار گیرد. ،پذیری در برابر زلزلهآسیب

 
 موقعيت مناطق شهر مشهد -1 شکل
 1394 خذ: شهرداری مشهد،مأ
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 تحقيق  ۀساختي محدودهاي زمينويژگي .2. 2
بینالود  ةخورده،گسلیدهای چینشهر مشهد در شمال کوه

ههای )واق  در شمال ایران مرکهزی( قهرار گرفتهه اسهت. کهوه

زمهین سهاخت ایهران مرکهزی  ةمحدودلود خود بخشی از بینا

-افیولیت پارینه تتیس از کمربنهد چهین ةاست که توسط پهن

نشست مرز جنوبی فرو ة)این پهن شودکسه داغ جدا می ةخورد

شههر مشههد در دشهتی . دههد(قوچان را تشکیل می –مشهد

های آبرفتی کواترنری بین ارتفاعات کسه داغ پوشیده از نهشته

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

هها دشهوار و در این دشت سبب شده است که تشخیص گسل

شناسهی و ممکن جلوه کند، البتهه مطالعهات ریخهتغیر تقریباً

مانند گسل توس  ؛هاییساختی در تشخیص گسلریخت زمین

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

تهرین شهود. ایهن زون در شهمالیپارینه تتیس محدود میدرز 

بخش خود با گسهلی معکهوس بهه نهام گسهل جنهوب مشههد 

 ،جنهوب شهرقی ةرسد کهه ادامهشود و به نظر میمشخص می

 گسل جنوب چناران باشد. 

تحقیق در  ةشناختی محدودابعاد محدودتر مطالعات زمین

یعنهی  ؛زیمرکه ةکیلومتر پیرامون نقط 30ای به شعاع گستره

های هوایی ، این مطالعات توسط عکساستحرم مطهر رضوی 

توسهط سهازمان  1: 50.000های توپوگرافی به مقیاس و نقشه

شناسی و اکتشافات معدنی، مدیریت مناطق شمال شرق زمین

سهه گسهل  ،اساس این مطالعهاتکشور صورت گرفته است. بر

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

هها بهه شههر تهرین گسهلسنگ بست در غرب و شرق نزدیهک

های فوق ( موقعیت گسل2) . شکلندهستآن  ةمشهد و حاشی

های ( مشخصات گسل2و جدول ) تحقیق ةرا نسبت به محدود

طهاهری و  مقهدس،)حافظی دهنهدفعال محدوده را نشان مهی

  .(31 ، ص.1387روان، روشن

 

 تحقيق ۀحدودهاي فعال در ممشخصات گسل –2جدول 
 33، ص. 1387و همکاران،  مأخذ : حافظی مقدس

 

 کاروساز نام گسل
 طول

 )کيلومتر(

 بزرگا ۀبيشين

I II III Final(MS) 
 مرکزي ۀفاصله از نقط

 )کيلومتر(

 رودگسل کشف -1

 )چشمه گیالس (
 42 8/6 8/6 73/6 82/6 60 معکوس

 32 4/7 07/7 05/7 1/7 100 معکوس گسل بینالود -2

 توس -3

 )شمال مشهد ( 
 10 8/6 80/6 73/6 82/6 60 معکوس

 جنوب چناران  -4

 )جنوب مشهد(
 100 1/7 05/7 07/7 3/7 5 معکوس

 سنگ بست –شاندیز -5
راستا لغز 

 راستگرد
85 01/7 95/6 98/6 2/7 15 

 اند.زای واحد در نظر گرفته شدهلرزه ةوب مشهد به عنوان یک چشمگسل جنوب چناران و گسل جن *
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 فاصله از گسل  در محدوده مورد مطالعه -2شکل

 1393های پژوهش، یافتهخذ: مأ

 . روش تحقيق2. 2
-یاز از طریق مطالعات کتابدر این پژوهش اطالعات مورد ن

و  مستقیم ةاسنادی(، عملیات میدانی و از طریق مشاهد)ایخانه

 1:  50.000های ای و نقشهگری، تصاویر هوایی، ماهوارهپرسش

های مکانی در ایهن پهژوهش از طریهق . دادهبه دست آمده است

 1:  50.000ههای ( و نقشههIRSای )تصاویر ههوایی و مهاهواره

ههای توصهیفی از برداری تهیهه شهده اسهت و دادهسازمان نقشه

، 1390و 1385طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سهال 

به دسهت  1385شهر مشهد سال  ةدهی حاشیسامان آمار ستاد

اساس مطالعات سهازمان برخی اطالعات بر ،همچنینآمده است. 

برای ارزیهابی  ده است. ش روزبه ،عمران و بهسازی شهری مشهد

پهذیری از مهدل آسهیب ،نشهینانپذیری مسهاکن حاشهیهآسیب

قالب عوامل درونهی و  ی و کیفی درهای کمّشاخص فیزیکی و از

از روش معیاری به عنهوان  ،بیرونی استفاده شده است. همچنین

ها استفاده شده اسهت. دهی شاخصیک روش جنبی برای امتیاز

توصیفی با نگهرش  -روش تحلیلی ،روش تحقیق در این پژوهش

ههای افهزارجهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم است.سیستمی 

GIS  وAHP  است.استفاده شده 

جمعیتهی  ةهسهت 66مهورد بررسهی در ایهن پهژوهش  ةجامع

قهانونی  ةمحدود وجز 1386پیرامون شهر مشهد است که تا سال 

ب( )مصهوّذخدماتی ةدر محدود ،شهر مشهد بودند و در حال حاضر

، برابهر 1390اساس سرشماری سال بر ،اند. این محدودهادغام شده

اشههته اسههت. خههانوار د 000/240نفههر جمعیههت و  000/050/1

و نیز نتهایج  1385اطالعات مورد نیاز از مراکز آمار ایران در سال 

تحقیهق بهه روش  ةمحهدود ةخهانوار نمونه 1181گهری از پرسش

 ای و تصادفی ساده اخذ شده است. گیری خوشهنمونه
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 . مباني نظري تحقيق3
ای از فرآینهدهای اجتمهاعی، مخاطرات محیطی ترکیب پیچیده

ی حاکم در هر جامعه است. زلزلهه بهه عنهوان یهک اقتصادی، سیاس

مستقیم بر روی جامعه دارد و اثرات مستقیم و غیر ،طبیعی ةمخاطر

، 1)جانسهون به عنوان یک چالش مهم در فرآیند توسعه مطرح است

 %11 ملل متحهد ةتوسع ةهای برناماساس یافتهبر (.47، ص. 2004

-در کشورهای کمتهر ،از مردمی که در معرض خطر زلزله قرار دارند

میرههای ودرصد از مرک 53که  یافته سکونت دارند، در حالیتوسعه

)ی.  دهههددر بههین همههین مههردم رخ مههی ،ناشههی از ایههن مخههاطره

  (.1، ص. 2004، 2ان.دی.پی

 سه دیدگاه کلی وجود دارد: ،در این رابطه

 دیدگاه ساخت اجتماعی و اقتصادی-

 فیزیکی -دیدگاه ساخت زیستی-

 دگاه ترکیبیدی -

اثرگههذاری  ةدرجهه ،دیههدگاه سههاخت اجتمههاعی و اقتصههادی

مخههاطرات طبیعههی بههر جوامهه  انسههانی را در نظههام اجتمههاعی، 

کند و تلقی این دیدگاه تأکید بر اقتصادی و سیاسی جستجو می

نهه  ،عوامل ساختاری سطح فردی و اجتمهاعی و سیاسهی اسهت

 ،یهن مبنهاا کمبود اطالعات یا درد نادرسهت از مخهاطرات. بهر

پهذیری وضهعیتی اسهت مطابق دیدگاه ساخت اجتماعی، آسیب

اجتماعی کهه توانهایی  ،فرهنگی دار در فرآیندهای تاریخی،ریشه

های مذکور را بهه بحهران محهدود رسیدگی و پاسخ افراد و گروه

هایی محصولی از خصیصهه»پذیری را کند. این دیدگاه آسیبمی

ی، جنس، سن که دسترسی به نژاد، مذهب، پایگاه اجتماع :نظیر

)وینسهر،  مهی دانهد« دهندقدرت و مناب  را تحت تأثیر قرار می

و معتقدنهههد  (.11، ص. 2004، 3بالیههههی، کنّهههون و دیهههویس

« یههت اجتمههاعی، اقتصههادیعموق»پذیری بههه نههوعی بهها آسههیب

هها طور برابهر بهه منهاب  و فرصهته ها نه بهمبسته است. انسان

 ؛ر برابر در معرض مخهاطرات هسهتندطوه دسترسی دارند و نه ب

بلکه فرآیندها و ساختارهای اجتمهاعی و اقتصهادی بسهیاری در 

که چه کسی بیشتر در معرض مخاطرات است، وجود تعیین این

بهودن مطهابق طبقهه، ماهیهت و در معرض خطر ،دارند. بنابراین

کنهد. در ایهن های اجتماعی و اقتصادی تفاوت میوسعت شبکه

خاطر همبستگی آن بها دسترسهی محهدود بهه ه ا بفقر ر ،رابطه

کهار ه پذیری بهبهه عنهوان عهاملی بهرای تحلیهل آسهیب ،منهاب 

 ةفقههر نماینههد ،در شههرایط معههین ههها،گیرنههد. بههه اعتقههاد آنمی

عواملی که باعهج فقهر  .رای دسترسی به مناب  استداری بمعنی

های شهغلی یها نظیر: دسترسی محدود به انتخاب ؛دشویمردم م

تصدی زمین امهن انداز، مسکن یا حقزارهای تولید، فقدان پساب

هها را نسهبت و ناامنی غذایی، اغلب همان عواملی هستند که آن

 (.2003، 4یودییل و تهودپاالک)کنهدپذیر مهیها آسهیببه بحران

های مختلف جامعه در انتخاب محل سهکونت خهود افراد و گروه

قتصهادی بهر روی ا -نیز بر حسب موقعیهت و شهرایط اجتمهاعی

محهل  ،گیرنهد. بنهابراینههای متعهدد قهرار میطیفی از انتخاب

ای از طبقهه و قشهر سکونت و زندگی نیهز بهه عنهوان مشخصهه

ههای مختلهف ههای مختلهف بهه پایگهاهاجتماعی و تعلهق گهروه

)چهون تهراکم  خاطر کیفیت متفاوت شرایط انسانیه اجتماعی ب

و  (غیهرهحصهیالت و جمعیتی، وجود فقیر و ثهروت، بهداشهت، ت

سهاخت و محیطی )بستر و شرایط طبیعی و نیهز محهیط انسهان

-پذیری آنها( بر میزان آسیبساختدسترسی به خدمات و زیر

 ، ص.1387 ،الهدین افتخهاریو رکن )قهدیری ها تأثیرگذار است

160 .) 

 ةپذیری، درجهفیزیکهی در تحلیهل آسهیب -دیدگاه زیستی

ویهژه بهر موقعیهت هرا به مشهخص ةآسیب محتمل از یک واقعه

 -تخریهب شهرایط زیسهتی مکانی، بزرگهی مخهاطره، تمرکهز بهر

ها بر روی انسان و محهیط فیزیکی و برآورد مستقیم تأثیرات آن

پذیری را تأکید حل کاهش آسیبکند. این دیدگاه راهبررسی می

پههایش، کنتههرل و جلههوگیری از  فنههاوری و اصههالح رفتههار، بههر

ههای کی از طریهق دانهش فنهی و روشفیزی -های زیستفرآیند

مدیریتی و یا اصالح رفتار انسانی از طریهق آگهاهی و  -مهندسی

 داند.هشدار می

ز دو دیدگاه فوق اسهت کهه دیدگاه سوم، دیدگاهی ترکیبی ا

بلکهه  ؛دانهدی نمیبیعهری را تنها وابسته به عوامهل طپذیآسیب

 طبیعهی ترکیب متعادلی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، زیستی و

پذیری آسهیب ةمعتقدنهد درجه ههاآن دانهد.را تنها راه حهل می

ها تنها وابسته به نزدیکی به منب  یها طبیعهت فیزیکهی جمعیت

بلکه عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز نقهش مهمهی  ؛خطر نیست

پارچهه، چندبعهدی و نگر، یهکعهده دارند. ایهن دیهدگاه کهله ب

اساس مبانی نظری بر ،معطوف به پایداری است. در این پژوهش

ای از عوامل انسانی و محیطی است، دیدگاه ترکیبی که مجموعه

سعی شهده ترکیبهی از متغیرههای درونهی و  انتخاب شده است،

عوامل اجتماعی، اقتصهادی، کالبهدی و طبیعهی  اساسبیرونی بر

  است.
 



 25                                                     ... ایهگاهپذیری سکونتارزیابی آسیب                                        م        چهار سال           
 

 هاي تحقيق. يافته4

ابر پذيري شهرها در برگذار بر آسيبعوامل تأثير. 4.1

 زلزله
پذیری عناصر کالبدی و کهارکردی شههر برای ارزیابی آسیب

 شمرد: عوامل درونی سهاختمانتوان برها دو دسته عوامل را می

 ؛شهوندپهذیری مسهاکن مهیعواملی هستند که باعج آسهیب که

بنههدی نهههقههدمت سههاختمان، نههوع مصههالح سههاختمان، دا ماننههد:

نهی سهاختمان: عوامهل بیرو .غیهرهقطعات، نوع تصهرف ملهک و 

بلکه عوامهل  ؛گرددنمیعواملی که اثر زلزله به خود ساختمان بر

در برابر زلزله نقش دارنهد. ایهن پذیری مساکن دیگری در آسیب

شهیب ند از: نوع شبکه معهابر، بافهت، توپهوگرافی )اعوامل عبارت

زمین(، نزدیکی به گسل، تراکم جمعیت در واحد سهطح، تهراکم 

نی، تراکم نفر در واحهد مسهکونی. در ایهن خانوار در واحد مسکو

شهر مشهد از ههر  ةپذیری کالبدی حاشیارزیابی آسیب ،پژوهش

 . دو بعد بررسی شده است

 عوامل دروني ساختمان . 1. 1. 4

شيهر  ۀرفته در مساکن حاشييکاربررسي مصالح به -الف

 مشهد 

ههای مههم یکی از شاخصه ،رفته در مساکنکارنوع مصالح به

. نتهایج تحقیقهات نشهان استپذیری زان تخریب و آسیبدر می

های مورد بررسی از آجهر و دهد که اکثریت مساکن در نمونهمی

در سقف خانه بهه  آهن صرفاً. استفاده از تیراندآهن ساخته شده

ید این امهر اسهت کهه ؤکار رفته است. نتایج مشاهدات میدانی م

شههر مشههد از  ةحاشهیة نامتعارف محدود های گاهنوع سکونت

 98بلکهه  ؛هها نبهودهآباد-شهری و یا حلبینوع روستاهای درون

پها  ، آههن و سهیمان بهردرصد مساکن با مصالحی همچون آجر

اکثر این مساکن دارای ضعف فنی بهوده و فاقهد  ولی ؛شده است

 2ههای مهورد بررسهی تنهها . در نمونههندهسهتاصول مهندسی 

 . اندت شدهدرصد مساکن از چوب و خشت و گل درس

ههای شههری بهر هها و ارگهانعدم نظارت سازمان ،در حال حاضر

ه شهدای رسمی شهر موجب مشکالت عدیهدهساز مناطق غیروساخت

ها ساخت شبانه و سری  مسکن به دور از چشهم است که از جمله آن

سهاز، نهاهمگونی ون شهرداری، عدم رعایت اصول فنهی سهاختامورأم

 توان برشمرد. را می غیرهر شهری و های مجاوبافت با بافت

نتایج تحقیقهات نشهان  :هاي با مصالح بادوامساختمان -

مهورد بررسهی از  ةهای محهدوددرصد ساختمان 93دهد که می

-ت را تداعی مهی. این آمار به نوعی این ذهنیاستدوام مصالح با

با اصول صحیح مهندسی و یا مصهالح  کند که این مساکن کامالً

 ؛انهد( سهاخته شهدهغیرهدوام )آهن، آجر، سیمان و باساختمانی 

پیمایشهی حهاکی از آن اسهت کهه  هایهمشاهد تحقیقات و یول

سهاز وها  فاقهد اصهول سهاختتمامی آن ها تقریباًاین ساختمان

ههای ایهن محهدوده . سهاختماناست مهندسی و استاندارد بوده

اسکلت بها ضعیف و به صورت اجرا با مصالح بنایی یا نیمه عموماً

سانتیمتری بنا شده است.  20مناسب و حتی دیوارهای باربر غیر

مسهاکن در شههرد نهوده، خواجهه ربیه  و  ،بارز این تیپ ةنمون

 شود. طبرسی سوم مشاهده می

ههای بررسهی: دوامبياهاي با مصيالح نيميهساختمان -

-های جمعیتی بههست که در برخی هستها گر آنپیمایشی بیان

به علت فقر مادی شدید و شهرایط پهایین  3 و 2 ةطقویژه در من

سازها از کیفیت بسیار پایینی برخهوردار اسهت. وزندگی، ساخت

ساز اصولی و فنهی در ایهن محهدوده مشهاهده وگونه ساختهیچ

سازی در ایهن منهاطق بها توجهه بهه شود. شرایط ساختماننمی

ر ضعف شهدید مسهاکن د ،فشده معرّهای برداشتکیفیت نمونه

-مشکالت ناشی از اجهرای سیسهتم که عمدتاً استحال احداث 

گرفتن نکهات فنهی در دیوارههای نظربدون در ،اسکلتهای نیمه

، بهه همهراه اسهتهای مهار جانبی باربر که عدم احداث سیستم

رغم گسترش دوام مسأله را تشدید کرده است. علیبامصالح نیمه

هها یت ساختاری سهازهکیف ،5 و 4 ،3 ،2ساز در مناطق وساخت

 5دههد کهه همچنان ارتقا نیافته است. نتایج میهدانی نشهان می

شهری مشهد از مصهالح  ةگانه حاشی 9درصد مساکن در مناطق 

 اند. دوام )آجر، چوب، سنگ، بلود سیمانی( ساخته شدهبانیمه

-سهاختماندوام و سينتي: هاي با مصالح بيساختمان -

در منههاطقی بهها بافههت  تی عمههدتاًدوام و سههنهههای بهها مصههالح بههی

شهود. در ب دیهده مهیمصهوّ ةمحدود ةروستایی و دورتر در حاشی

گونه مسهاکن آن ههم در این 5 ةهای میدانی تنها در منطقبررسی

درصهد از مسهاکن  2 ،در کهل .تعداد محدود مشاهده شهده اسهت

 . استدوام و سنتی مشهد از نوع مساکن بی ةگانه حاشی 9مناطق 

 ست از: ا ی این مناطق عبارتهاویژگی

  ضعف مصالح ساختمانی به تب  فقهر اقتصهادی، سسهتی

 های بزرک و متوسط ریشتر. ها در برابر زلزلهاین ساختمان

 ی حاکی از آن های محلّمناسب مصالح: بررسیکیفیت نا

-آباد، مهدی)عباس 5 ةاست که تعداد کمی از مساکن در منطق

ماننهد خشهت، آجهر، آههک ؛دوامآباد، نیزه( از نوع مصهالح کهم
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اند. این مساکن بسیار سست بهوده و مقاومهت الزم ساخته شده 

 در برابر بارهای وارده را ندارند. 

 های سنتی ضخامت ساختمانها: در جرم زیاد ساختمان

 50هها متجهاوز از ها و دیوارها بسیار زیاد و در برخی از آنسقف

 د. کناختمان وارد میکه جرم زیادی را به س استسانتیمتر 

 ههای مختلهف سهاختمان: عدم رعایت اتصاالت در بخش

ها و گونه اتصالی بین سقف دیواردوام، هیچهای کمدر ساختمان

اتصهالی  ،زمین محل احداث ساختمان وجود نهدارد و همچنهین

حرکات  از این رو، .بینی نشده استبین دیوارهای متقاط  پیش

 د. کنها را فراهم میی آنناشی از زلزله موجبات جدای

 دوام توسهط های سنتی و کمعدم مهارت فنی: ساختمان

اند که دانش فنی الزم در افراد فاقد تخصص و بومی ساخته شده

 ها را ندارند. اجرای ساختمان

شيهر  ۀهاي مسکوني حاشيارزيابي قدمت ساختمان -ب

 مشهد 

د شهر مشهه ةبررسی آمار مربوط به قدمت مسکن در حاشی

اسهاس نتهایج بهر اسهت.بودن عمهر ایهن مسهاکن حاکی از کوتاه

مورد بررسهی در کمتهر  ةدرصد مساکن محدود 1/41 ،تحقیقات

 9تها  5درصهد بهین  3/45انهد و سال گذشته ساخته شهده 5از 

سههال گذشههته و قبههل از آن  10درصههد در  6/13سههال اخیههر و 

و سهری  رویه سازهای بیواند. بدیهی است با ساختساخته شده

مساکن با طول عمر کوتاه افهزوده درصد میزان  ،شهر ةدر حاشی

هها سهازهایوبودن ساختفنیبا توجه به غیر از این رو،د. شومی

چه تهدابیری در ایهن خصهوص اندیشهیده در این مناطق، چنان

به عنهوان سهرپناهی بهیش  نشود، بر تعداد این مساکن که صرفاً

 شود. نیست، هر روز افزوده می

 شهر مشهد ۀحاشي ۀگان 9قدمت ساختمان در مناطق  –3جدول 

 1385مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 مناطق

 قدمت
 کل مناطق 12 10 9 7 6 5 4 3 2

 1/41 45 40 45 45 35 40 44 5/36 40 سال 5کمتر از 

 3/45 35 40 6/40 40 50 52 50 50 50 سال 5-9

 6/13 20 20 15 15 15 8 6 5/13 10 سال و بيشتر 10

 دانه بندي قطعات -ج
ثر ؤپذیری مساکن مهتواند در میزان آسیبقطعات می ازةاند

بندی کوچک باشهد، قطعه ةصورت که هر چه انداز به این ؛باشد

شدن فضهای مفیهد و امهن شدن فضای باز و کاستهبه علت خرد

. تر خواهد شدعملیات امدادی مشکل گرفتن،برای گریز و یا پناه

از قطعهات بها  رسهمی، معمهوالًی مناطق اسکان غیهربافت کالبد

بیشهترین درصهد  ،بهه طهور کلهیگیهرد. مساحت کم شکل مهی

های شمال، شمال شرقی و متر مرب  در محدوده 80قطعات زیر 

درصهد  مشاهده شهده اسهت. 6و  5، 4، 3شرق شهر در مناطق 

در  متر مرب  نسبت به تعداد کل قطعهات عمهدتاً 50قطعات زیر 

متری از میدان ابوطالهب شمال شرقی بعد از کمربند صد ةحاشی

  .(3 شکلشود )تا گلشهر مشاهده می

 شهر مشهد ۀحاشي ۀگان 9متر مربع در مناطق  80و  50درصد قطعات زير  –4جدول 

 1385مأخذ: مرکز آمار ایران، 

  شهر مشهد ۀمناطق حاشي              

         درصد قطعات              
2 3 4 5 6 7 9 10 12 

 8/2 3/8 3/5 4/14 2/20 4/24 7/29/ 6/21 2/11 متر مربع 50درصد قطعات زير 

 5/20 8/36 8/27 6/50 8/61 6/67 6/70 4/60 6/44 متر مربع 80درصد قطعات زير 

 پذيريآسيب ۀقطعات و درج ۀاندازۀ رابط –5جدول 
 79 ، ص.1383مأخذ: عبدالهی، 

 پذيريآسيبۀ درج (ها )متر مربعقطعه ۀانداز

 S ≤ 200اندازه کوچک

 S < 250  > 500اندازه ميان

 S ≥ 500اندازه بزرگ

 زياد

 متوسط

 کم
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 متر در محدودۀ مطالعه 80درصد قطعات زير  -3شکل

 1385 مرکز آمار ایران،خذ: مأ

 تصرف محل سکونت و مالکيت زمين  ۀنحو -د
 ،افت درونی شههرشهر مشهد نسبت به ب ةارزانی زمین در حاشی

درآمد شهری یان جویای کار و نیز اقشار کمیموجب مهاجرت روستا

بهای مسکن درون بافت شهری بهه جویای مسکن ارزان که از اجاره

این امر منجر بهه تغییهر کهاربری اراضهی است. اند، شده ستوه آمده

تصرف محل سکونت و  ةده است. نحوشکشاورزی در سطح وسیعی 

پذیری مسهاکن در برابهر زلزلهه از ایهن آسیب ةقولنوع مالکیت در م

یهابی ن به دلیل سهولت دستاتواند بررسی شود که مهاجرمنظر می

راحتی این اراضی را با قیمهت هساز بوبه اراضی زراعی جهت ساخت 

ههای کهه سهازمانپایین خریداری و تغییر کاربری داده و قبل از این

سهازی ی اقهدام بهه آمهادهمدیریت شهری طبق استانداردهای شهر

در  ن روستایی عمهدتاًاکنند. گرایش مهاجرها را تصرف میند، آنکن

ای کشاورزی، تصرف عدوانی اراضی آستانه نامههای قولخرید زمین

سهازهای ایهن وسهاخت ها است. مسلماًو اوقاف بیشتر از سایر زمین

سهات و سیأساختمان بوده و نیهز فاقهد ت ةفاقد مجوز پروان ،محدوده

-ههای آبآب، مجاری فاضالب شههری و سیسهتم ةتجهیزات تصفی

ذکر است کهه اقشهار  شایان ،. همچنیناسترسانی، برق و مخابرات 

ههای در محهدوده یمجهانبهه صهورت نشین و یا کسهانی کهه اجاره

هها جهدا از شوند، مسهکن آنرسمی ساکن می-های غیرگاهسکونت

تصرف  ةنحو ،وقاف نبوده، بنابراینای و یا آستانه و انامهتصرفات قول

ای و مجانی نیز در قالب سه نوع تصهرف فهوق قهرار دارد و بهه اجاره

   .پذیر خواهند بودآسیب ،همان میزان
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 ةجامع ةشدهای انجامبررسیاي: نامهتصرف قول ۀنحو 

گهر آن اسهت کهه بیشهترین شهر مشههد بیهان ةنمونه در حاشی

-مین مربوط بهه اراضهی قهولتصرف ز ةفراوانی در خصوص نحو

ای است. این اراضی فاقد سند ملکی بوده و تنها بهه صهورت نامه

ن اراضی کشهاورزی خریهداری شهده و سهند اای از مالکنامهقول

زمهین  ةکهه قطعهمادر در دست مالک اصلی قرار دارد و یها ایهن

کشاورزی به صورت مشاع به چندین نفر فروختهه شهده و سهند 

ایهن  ،طهی زمهان ،تهدریجو به شودیفر ثبت ممادر به نام چند ن

جایی کهه گیرد. از آنساز قرار میواراضی تفکیک و مورد ساخت

الوصل بهوده و نیهاز قانونی سهلاحداث ساختمان در مناطق غیر

درصهد  از ایهن رو، نیست.ساز وبه مجوز شهرداری جهت ساخت

رف درصهد تمایهل بهه تصه 88نشینان در حدود باالیی از حاشیه

 100برابهر  10 و 9، 5، 4، 3 ین شکل دارنهد، منهاطقه ازمین ب

 86و  87، 90 ،بهه ترتیهب 7و  6، 2ها و منهاطق درصد مالکیت

 . استها به این شکل درصد مالکیت

 ه تصرف ملکهی به :تصرف ملکي عرصه و اعيان ۀنحو

ثبهت اسهناد و  ةدارای سند ثبهت از ادارین معنا است که زمینا

مهورد مطالعهه تها  ةکه منطقشد. با توجه به اینامالد منطقه با

نهدرت بهه بنهابراین،خدماتی بوده،  ةخار  از محدود 1386سال 

شهود و مالکیت ملک به صورت ثبتی در این مناطق مشاهده می

شهدن گونه اقدامی جهت سنددارسال هیچ 7هنوز هم با گذشت 

ها صورت نگرفتهه اسهت. مطالعهات میهدانی امالد این محدوده

 ةهای محهدوددرصد مالکیت 5گر آن است که گری بیانپرسش

 .استشهر مشهد به صورت ملکی عرصه و اعیان  ةحاشی

 تصهرف،  ةنهوع دیگهری از نحهو: تصرف آسيتانه ۀنحو

تصرف اراضی آسهتانه اسهت. اراضهی کشهاورزی آسهتان قهدس 

در مناطق شرق، شمال و شهمال غهرب و جنهوب  رضوی عمدتاً

واق  شهده اسهت.  12و  7، 6 ،2رداری شه ةشرق شهر در منطق

اصالحات ارضی بهه  ةاین اراضی در رژیم گذشته در اجرای برنام

د . همهین شهن صاحب نسق تقسهیم اساله بین زارع 90صورت 

بودن مدت اجاره عاملی شد که ایهن اراضهی بهدون امر و طوالنی

بندی شهده تدریج تفکیک و قطعهنظارت آستان قدس رضوی به

درآمد شهری فروخته شود. در ن روستایی و افراد کماو به مهاجر

های شهرد شهید رجهایی و بخش وسیعی از زمین ،حال حاضر

باهنر ) قلعه ساختمان و قلعه خیابان( و شهرد طهرق در شهرق 

مشهد و نیز اراضی کالته قدس در شمال شههر بهه دلیهل عهدم 

رویهه قهرار گرفتهه سهاز بهیووجود مدعی خصوصی مورد ساخت

. آمار فراوانی این نوع تصرف در (346ص.  ،1384 )کاللی، است

درصهد و در  25برابهر  7 ةدرصد و در منطقه 30برابر  6 ةمنطق

 . استدرصد  3/3و  22/22معادل  ،به ترتیب 2و  12 ةمنطق

 هها، تصهرف نوع دیگر تصرف زمینتصرف اوقاف:  ۀنحو

 هها در تملهکجها کهه ایهن زمهینهای اوقافی است. از آنزمین

در حاشیه  ةشددرصد اراضی تصرف 2/1خصوصی نبوده، در کل 

ههای جمعیتهی تحهت از نوع اوقافی بوده است و از میان هسهته

درصد تصهرفات  7در حدود  4 ةپوشش مناطق شهرداری، منطق

درصهد  9/0بها  6 ةمنطق ،و سسس استآن از نوع تصرف اوقافی 

 بعد قرار دارد.  ةدر رد

 تصهرف محهل  ةدیگهر نحهونوع : ايتصرف اجاره ۀنحو

درصهد  17که در حدود  استای سکونت خانوار به صورت اجاره

ویهژه بها بهه ،ین شهیوه بهوده اسهت. ایهن شهیوهه انوع سکونت ب

شهود. در شدن به شهر بسیار بارزتر از نقاط روستایی مهینزدیک

به علت تهورم اقتصهادی درصهد خانوارههایی کهه از  ،حال حاضر

انهد، ون رانهده شهده و سهکنی گزیهدهداخل شهر به بیر ةمحدود

کارمنهدان و کهارگران  شود. این گهروه اکثهراًروز بیشتر میبهروز

در گذشهته در  گهاهانهد کهه سطح پایین از لحاظ اشهتغال بهوده

ات میدان شهدا، طالب، خواجه ربی  و پایین خیابان سهاکن محلّ

تدریج بهه دلیهل وضهعیت نامسهاعد اقتصهادی بهه اند که بهبوده

انهد. ایهن پدیهده در نشین گشهتهشهر رانده شده و اجاره ةشیحا

 رود. نشینی به شمار میشهر ةیکی از پیامدهای عمد ،واق 

نشهینی در اساس نتایج تحقیقات بیشهترین میهزان اجهارهبر

 23/30شهرداری بها  4 ةشهر مشهد در منطق ةهای حاشیهسته

و  درصهد 6/22بها  6 ةمنطقه ،درصد مشاهده می شهود. سهسس

و  3/14به ترتیهب بها  2و  7 ةدرصد و منطق 5/18با  12 ةمنطق

 نشین را دارا بوده است. درصد بیشترین اجاره 3/13

 خانوارهایی که به صورت مجهانی : تصرف مجاني ۀنحو

نقهدی( محهل گونه وجهی )نقهدی یها غیهرو بدون پرداخت هیچ

 درصد خانوارهای سهاکن در 15اند، سکونت خود را اشغال کرده

 ةدر الیه شوند. این نوع تصهرف عمهدتاًشهر را شامل می ةحاشی

شهر که بافت روستایی دارد، بیشهتر  ةحاشی ةدوم و سوم محدود

تواند وجهود خانوارههای گسهترده در مشهود است . علت آن می

فرزنهدانی کهه پهس از ازدوا  بهه  ،شهرها باشد. در واق  –روستا

جاره مسکن مستقل نزد علت عدم توانایی اقتصادی در خرید یا ا

اقوام و یا والدین خود زندگی می کنند، وجهی در مقابهل محهل 

 کنند. سکونت تحت تصرف خود پرداخت نمی
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 عوامل بيروني ساختمان  .2. 1. 4
 توپوگرافي -الف

یهابی شههرها و روسهتاها و شیب زمین نقش مهمی در مکان 

تهر بههای همهوار، بهرای گسهترش مناسهها دارد . پهنههنرشد آ

یابهد، گسهترش شههر محهدود هستند و هر چه شیب افزایش می

شهود. ممکهن مهیسهاز غیهروتا جایی کهه دیگهر سهاخت ،شودمی

هایی با شیب تنهد و یها منهاطقی کهه دارای ساز در زمینوساخت

چه با رعایت اصول شهرسازی ، چنانهستندتغییرات شدید شیب 

چهون زلزلهه بسهیار به هنگام بهروز سهوانح طبیعهی  ،همراه نباشد

تهرین شهیب بهه درصد مناسهب 5تا  0شیب . هستندپذیر آسیب

درصهد نیهز  15ساز اسهت، بعهد از آن تها شهیب ومنظور ساخت

درصهد  15ساز وجهود دارد و در شهیب بهیش از وامکان ساخت

 هزینه و مشکل خواهد بود. ساز بسیار پروساخت

 
 وضعيت شيب در محدودۀ مورد مطالعه -4 شکل

 1385 مرکز آمار ایران،خذ: مأ

مهورد مطالعهه بها  ةتوپوگرافی و شیب محهدود ةبررسی نقش

-متر نشهان مهی 40های و فواصل منحنی 1:  50.000مقیاس 

شهر مشهد از نظر شیب مناسهب  ةمحدود ،دهد که به طور کلی

 ةبوده و با محدودیت چندانی مواجهه نیسهت و تنهها در محهدود

مجاورت ارتفاعات بینهالود شهیب  جنوب و جنوب غربی شهر در

توپوگرافی  یابد. انطباق نقشدرصد افزایش می 12-22به میزان 

در  کامالً 9 ةدهد که منطقشهر نشان می ةمناطق حاشی ةبا نقش

ارتفاعات شمالی بینالود واق  در جنوب شهر مشهد قهرار  ةحاشی

 ایست که به دلیل. شرایط توپوگرافی منطقه به گونهگرفته است

. ایهن نیستندکمبود زمین مسکونی از جمعیت زیادی برخوردار 

گسل جنهوب  ةمنطقه به دلیل شیب تند و قرارگیری در محدود

 (. 4 شکل) داردپذیری بیشتری آسیب ،شهر مشهد
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 نزديکي به گسل  -ب

زمین در دو طهرف سهطح گسهل  جایی که حرکتاز آن

ههای ی گسهللرزه همراه است، بررسهبسیاری موارد با زمیندر 

 سهاختی باشهدزمین ةهای لرزای برای بررسیتواند پایهفعال می

 ، ص.1388، حسامی آذر، و حافظی مقدس ،جوان دولویی، آزادی)

ههای فعهال گسهلدر ایهن مبحهج بهه بررسهی  از این رو، (. 20

 : یرامون شهر مشهد پرداخته شده استپ

 )های هوایی بر روی عکس: گسل توس )شمال مشهد

ال شهرد توس روند یک گسهل بهه صهورت توپهوگرافی در شم

. کنترل صحرایی رونهد مهذکور نیهز استساز قابل تشخیص تسه

 ید وجود چنین گسلی در این امتداد است. ؤم

دهد که ایهن گسهل بهه سهمت شده نشان میمطالعات انجام

)  کنهدخواجه ربی  عبور مهی ةشهر مشهد ادامه یافته و از منطق

( .طول گسل تهوس 34، ص. 1387، رانو همکا افظی مقدسح

شناسهی و مشهاهدات زمهین ةبا توجه به عکهس ههوایی و نقشه

کیلومتر برآورد شده اسهت. ایهن گسهل در  100صحرایی حدود 

آمدن زمین شده اسهت هایی نظیر خواجه ربی  باعج باالمحدوده

 ) آزادی های دیگر با آبرفت جدید پوشیده شده استو در بخش

 .(22 ، ص.1388، و همکاران

( مشخص است، عبور این خهط 2) شکلگونه که روی همان

 3و  2رسمی در منهاطق جمعیت اسکان غیرپر ةگسل از محدود

 500نفر یا  2500جمعیتی حدود  ة، متوسط وزن هر هستاست

 2 ةههای جمعیتهی منطقهده است. بیشتر هستهشخانوار برآورد 

د شههرد نویهد، ماننه ؛جاده قدیم قوچان قرار دارنهد ةدر حاشی

ترین جمعیتنیز از پر 3 ةمنطق غیره.نوده، حجت، مشهد قلی و 

-و، بیشهترین سهاختاسهتنشهین شههر مشههد مناطق حاشیه

کارخانه سیمان  ةدر حد فاصل جاد 3 ةقانونی منطقسازهای غیر

منطبهق بها  خواجه ربی  صورت گرفته است کهه دقیقهاً ةتا جاد

 . است( شمال مشهدعبور گسل توس )

 گسهل شهاندیز ةسهامان: سنگ بست –زگسل شاندي- 

جنهوب شهرقی در پهای  –سنگ بست با راستای شهمال غربهی 

کیلهومتری غهرب شههر  15رشته کوه بینالود قهرار داشهته و از 

 ؛سنگ بست ، گسلی تک نبوده –گذرد . گسل شاندیزمشهد می

کیلهومتر و  3گسلی به پهنای حهداقل  ةبلکه به شکل یک سامان

گسلی شاندیز در بخش میانی  ة. ساماناستومتری کیل 85طول 

شدن خود، دارای شیبی به سوی جنوب غرب دارد و سبب رانده

های مشهد از سوی جنوب غربهی بهر روی ماسهه سهنگ، فیلیت

شیل و کنگلومراهای ژوراسیک )در شمال شهرقی( شهده اسهت. 

های شمال غربی و شرقی خود مرز میهان گسل شاندیز در بخش

وب غربی( و دشت )در شمال شرقی( را تشکیل داده کوه )درجن

و  و رسوبات آبرفتی کهواترنر را بریهده اسهت ) حهافظی مقهدس

 (.34 ص. ،1387، همکاران

غهرب  ةهای جمعیتی متأثر از ایهن گسهل در محهدودهسته

طرقبههه قههرار دارنههد.  -شهههر مشهههد در محههور جههاده شههاندیز

ده روسهتاهای قهانونی ایهن محهدوهای غیرهستهترین پرجمعیت

 ةویرانی ، چاه خاصه ، چاهشک و منزل آباد نزدیک بهه محهدود

 ب شهر هستند. مصوّ

  :ةگسهل جنهوب مشههد سهازندگسل جنوب مشيهد 

تهرین بخهش ارتفاعات واق  در جنوب شهر مشهد است. معهروف

آن ارتفاعات کوهسنگی نام دارد. عملکرد گسهل جنهوب مشههد 

-ها و سهنگ، اسسلیتهای اولترابازیکسبب شده است که سنگ

های دگرگونه متعلق به پالئوزوئیک در مجاورت دشهت آبرفتهی 

 مشهد )کواترنری( قرار بگیرد. 

اصلی گسلی در کنتاکهت  ةرغم تالش برای یافتن صفحعلی

 بودن کنتاکهتسنگی و کواترنری، به علت پوشیده ةاین مجموع

و زدگی ساختی و ههوا)در اثر خردشدگی ناشی از نیروهای زمین

همچنین گسترش شهر تا روی کنتاکت( این امهر میسهر نشهده 

 است. 

جنوب شهرقی گسهل جنهوب  ةگرفتن این گسل در ادامقرار

شدن در یک جایگاه فعال سهبب شهده اسهت کهه چناران و واق 

 ،این گسل به همراه گسل جنوب چناران به عنوان یهک چشهمه

و  سحهافظی مقهد)ها مطرح باشند سازی چشمهلرزه زا در مدل

 (.33ص. ، 1387، همکاران

 ،های جمعیتی نزدیک به این گسل که در حال حاضرهسته

نهد از: چههار اعبهارت ؛بافت شهری مشهد هسهتند ةمحدود وجز

شهرد صابر، مفت آبهاد.  پاچنار و نه دره،چشمه، نجفی، ذکریا، 

این مراکز جمعیتی به علت نزدیکی به گسل جنوب مشهد و نیز 

 دارند. پذیری باالیی آسیب ای زیادهقرارگیری در شیب

لهرزه بها تعیهین حهریم قابهل خطر زمین ،چه مسلم استآن

 تواند،می آن بلکه تا چندین کیلومتر پیرامون؛ گیری نیستپیش

زا لهرزه ةناشی از چشهم ةلرزای زمینبا فرکانس باالی اموا  لرزه

ریزی جهت هترین نظریه در برنامبنیادی ،در خطر باشد. بنابراین

پذیری کاربری زمهین ایهن اسهت کهه از توسهعه و کاهش آسیب

 کنیمگسترش اراضی که در معرض خطر زلزله هستند، اجتناب 

 (. 1 کل)ش (.85 ، ص.1383عبداللهی، )
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 معابر  ۀبکش -ج

برابهر زلزلهه پهذیری درمعابر، نقش حساسی در آسهیب ةشبک

وقوع زلزله آسهیب ارتباطی شهر بعد از  ةدر صورتی که شبک ،دارد

از تلفات زلزله به میزان زیهادی  ،نبیند و کارایی خود را حفظ کند

ههای خطرنهاد و زیرا امکان گریهز از موقعیهت ؛شد کاسته خواهد

ط یدسترسی به مناطق امن فراهم خواهد بود و عبور و مهرور وسها

، 1383)عبهداللهی،  راحتی صورت خواهد گرفهتهامدادی ب ةنقلی

رسمی وجود ای و غیرهای مناطق حاشیهز ویژگییکی ا .(93 ص.

. در ایهن اسهتعهرض منظم، اندامواره و کمهای دسترسی ناشبکه

-معابر و دسترسهی ةدرصد کمی از مساحت بافت به شبک ،مناطق

هها در این مناطق دسترسهی ،به عبارت دیگر ؛یابدها اختصاص می

-جاد مهیمراتب دسترسی ایبا حداقل عرض و بدون رعایت سلسله

 25مهورد مطالعهه،  ةاز کل مسهاحت محهدود ،ند. به طور کلیشو

بررسهی میهانگین  ،معابر اختصاص دارد. همچنین ةدرصد به شبک

تهرین عهرض معهابر در منهاطق دهد که کهمعرض معابر نشان می

و  5، 4، 3، 2نشین شمال شرق و شرق مشههد در منهاطق حاشیه

 (.5شکل ) استمتر  10با میانگین  6

 
 ميانگين عرض شبکه معابر -5 کلش

 1385 مرکز آمار ایران،خذ: مأ

 بافت  -د
-تهرین اجهزای تشهکیلشکل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچهک

د. هر نوع بافت شهری به هنگهام کنهر بافت شهری را مشخص ةدهند

وقوع زلزله، مقاومت خاصی در برابر زلزله دارد. واکنش هر نهوع بافهت 

گیری سهاکنان، های گریز و پناهزلزله در قابلیتشهری در هنگام وقوع 

سازی و بازسهازی و اسهکان رسانی، در چگونگی پاددر امکانات کمک

 .(76 ، ص.1383)عبداللهی،  موقت، دخالت مستقیم دارد
شهر مشهد به لحاظ بافت، بهافتی پیوسهته و  ةحاشی ةمنطق

افت پذیری بنامنظم در سطحی هموار قرار دارد که از نظر آسیب

 . استپذیری زیاد دارای کارایی کم و آسیب
[
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 پذيري و انواع بافتآسيب ۀدرج ۀرابط –6جدول 

 79 ، ص.1383مأخذ: عبداللهی، 

 پذيريآسيب ۀدرج نوع بافت

 پيوسته و منظم

 ناپيوسته و منظم

 پيوسته و نامنظم

 کم

 متوسط

 زياد

 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني  -ه
ن معیارهای سنجش کمبهود مسهکن شهاخص ترییکی از مهم

اساس نتایج تحقیقات این ، براستتراکم خانوار در واحد مسکونی 

خهانوار در ههر واحهد  25/1شهر مشههد برابهر  ةشاخص در حاشی

شهر  ةنفر خانوار حاشی 125ین معنی که برای ه اب است؛مسکونی 

. ایهن شهاخص در اسهتواحد مسکونی موجهود  100تنها ،مشهد 

نوسهان همگنهی را  ةدامنه ،شهر مشهد ةحاشی ةگاناطق نهبین من

ههر چهه تهراکم خهانوار در واحهد مسهکونی  دهد. مسلماًنشان می

بیشتر باشد، در هنگام بروز زلزله تلفات انسانی بیشتر خواهد بهود 

 .(6 شکل)

 
 تعداد خانوار در واحد مسکوني -6شکل

 1385مرکز آمار ایران، خذ: مأ

 اق شاخص نفر در ات -و

هها و ویژگی و مشخصات کلی وضعیت مسکن در قالهب شهاخص

-. براستجمله تراکم نفر در اتاق نیز قابل بررسی  از معیارهای دیگری

شهر مشهد  ةاساس نتایج تحقیقات، تراکم نفر در اتاق در سطح حاشی

در هر یکصد اتهاق جمعیتهی  ،به عبارت دیگر ؛نفر بوده است 4/2برابر 

گر سهطح اشهغال کنند. این شاخص نیز بیانی مینفر زندگ 240برابر 

 اثرات منفی زیادی دارد.  ،که در هنگام بروز زلزله استزیاد بنا 

 شاخص نفر در واحد مسکوني  -ز

ههای شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی یکهی از شاخصهه 

که وضعیت مسکن را از نظر تخصیص فضها و  استکمی مسکن 

متوسهط  ،طبق نتایج تحقیقات کند.بنای مطلوب توصیف میزیر

 85/5شهر مشههد برابهر  ةتراکم نفر در واحد مسکونی در حاشی

واحد مسهکونی  100در هر  ،به عبارت دیگر ؛دشونفر برآورد می

گر تهراکم بهاالی نفهر در که خود بیان کنندمی نفر زندگی 585

واحد مسکونی است که به عنوان یهک عامهل منفهی در هنگهام 

 . شودزلزله محسوب می
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 راکم جمعيت در هکتارت -ح

هر چه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و ایهن تهراکم بهه 

پذیری شهر طور متعادل در سطح شهر توزی  شده باشد، آسیب

تراکم جمعیتی باال در  ،در برابر زلزله کمتر خواهد بود. بر عکس

تهر بهه هنگهام وقهوع های بهیششهر به معنای تلفات و خسارت

بردن تعداد بیشتری از مهردم در بینو این عالوه بر اززلزله است 

ها و معابر و کهاهش شدن راهریختن آوارها، به دلیل بستهاثر فرو

های خطرناد و دسترسی به مناطق امهن امکان گریز از موقعیت

های بهاالی تراکم ،. همچنیناستمجروحان  ةو نیز مشکل تخلی

-سکان موقت آسیبشهری به معنای کمبود فضای خالی برای ا

گونهه ذکر است کهه تهراکم جمعیهت ههیچ شایاندیدگان است. 

ها مربوط به بلکه اهمیت تراکم ؛ندارد« تخریب»نقشی در شدت 

که این تهراکم جمعیهت ویژه اینبه ،دادن تخریب استبعد از رخ

بها توجهه بهه آمهار استحکام مستقر شهده باشهند. در مساکن بی

تهراکم جمعیهت  1385سال  سرشماری عمومی نفوس و مسکن

-گر آن است که بیششهر مشهد بیان ةحاشی ةگان 9در مناطق 

 و 4 ترین میزان تراکم جمعیت در واحد سطح مربوط به منطقه

  .(7)شکل  استشهر مشهد  3

 شهر مشهد ۀگانه حاشي9هاي کمي مسکن در مناطقشاخص –7جدول 
 1385 ،مأخذ: مرکز آمار ایران

 مناطق شهرداري

 هاي جمعيتي                    شاخص
2 3 4 5 6 7 9 10 12 

 24/1 25/1 15/1 16/1 17/1 32/1 5/1 3/1 15/1 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني

 47/2 98/1 25/2 84/1 49/2 83/2 68/2 52/2 13/2 شاخص نفر در اتاق

 5 1/5 2/5 2/5 5/5 4/5 2/5 3/5 1/5 شاخص نفر در واحد مسکوني

 5/60 1/67 7/45 7/45 9/122 3/150 6/182 6/159 4/123 *تراکم  جمعيت در هکتار  شاخص

 
 تراکم جمعيت در محدودۀ تحقيق -7شکل

.1385 مرکز آمار ایران،خذ: مأ
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 AHPهاي دروني و بيروني از طريق مدل بررسي شاخص .2. 4

-روش ،کنهون پذیری شهرها در برابر زلزله تهابرای ارزیابی آسیب

هایی کهه در ایهن مختلفی به کار گرفته شده است. یکی از روشهای 

-پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش فرآیند تحلیل سلسهله

( است. ایهن روش، یهک روش سهاده و منعطهف و در AHPمراتبی )

 ةشهده بهرای شهاخهای طراحیترین سیستمیکی از جام  ،عین حال

کهردن زیرا قهادر بهه فرمولهه ؛گیری با معیارهای چندگانه استتصمیم

گهرفتن نظرامکان در ،مراتبی است و همچنینمسأله به صورت سلسله

ههای گزینهه ،دهد. ایهن فرآینهدی و کیفی را میمعیارهای مختلف کمّ

گیری دخالهت داده و امکهان تحلیهل حساسهیت مختلف را در تصمیم

 معیارها را دارد. روی معیارها و زیر

 ن ارجحيت ساعتيمقياس تعيي –8جدول 

 426 ، ص.1388رهنما، : مأخذ
 توصيف شدت اهميت

 1 با اهميت و ارجحيت مساوي

 3 با اهميت و ارجحيت کمي بيشتر

 5 با اهميت و ارجحيت قوي

 7 با ارجحيت خيلي قوي

 9 نهايتبا ارجحيت بي

 8و  6و  4و  2 هاي ميانيارزش

 امتيازات )متقابل( ۀاثر دوجانب
معکوس )ماتریس  ةایسهای مقارزش

 معکوس(

دار ههای مسهألهپهذیری بافهتدر این پژوهش برای تحلیل آسیب

ههای بیرونهی و درونهی اسهتفاده شهده شهر مشهد از شاخص ةحاشی

 ند از: ااست که عبارت

 نهوع مصهالح قهدمت سهاختمان،  شامل: هاي درونيشاخص

  ؛نوع تصرف مسکنو بندی قطعات دانه، ساختمان

 توپوگرافی )شیب(، نهوع بافهت،  شامل :يرونيهاي بشاخص

تراکم خهانوار ، تراکم جمعیت در هکتار، نزدیکی به گسل، معابر ةشبک

 .تراکم نفر در واحد مسکونیو  در واحد مسکونی

ثر برای هر کهدام از ایهن ؤهای مپس از تعیین معیارها و شاخص 

هها پهذیری آناسهاس میهزان آسهیبمعیارها برمعیارها، یک سری زیر

ههر کهدام از  ةها نقشاساس این وزنداده شد که بر 9تا  1هایی از وزن

ههها بهها اسههتفاده از سیسههتم اطالعههات جغرافیههایی معیارههها و شههاخص

(GIS تهیه )(. 10و  9د )جدول ش 

 پذيري براي عوامل درونياساس ميزان آسيبها بربندي آنمعيارها و کدماتريس معيارها و زير –9جدول 
 1393های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 عوامل و معيارهاي اصلي
 زير معيارها

پذيري آسيب
 خيلي کم

-آسيب

 پذيري کم
پذيري آسيب

 متوسط
-آسيب

 پذيري زياد
پذيري آسيب

 خيلي زياد

ي
رون

 د
ل

وام
ع

 

 قدمت ساختمان

1 3 5 7 9 

       سال 5کمتر از 

       سال 9-5

       سال و بیشتر 10

 رفتهکارنوع مصالح به

       مصالح با دوام

       بادواممصالح نیمه

       دوام و سنتیمصالح بی

 بندی قطعاتدانه
       200تر از کوچک

500-250       
       500تر از بزرک

 تصرف مسکن ةنحو

       اینامهقول

       ملکی عرصه و اعیان

       آستانه و اوقافی

       اجاره

       مجانی
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 پذيري براي عوامل بيرونياساس ميزان آسيبها برمعيارها و کدبندي آنماتريس معيارها و زير –10جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 عوامل و معيارهاي اصلي
 زير معيارها

پذيري آسيب

 خيلي کم

پذيري آسيب

 کم

پذيري آسيب

 متوسط

 پذيريآسيب

 زياد 

لي پذيري خيآسيب

 زياد

ي
رون

 بي
ل

وام
ع

 

 توپوگرافي

 ) شيب(

1 3 5 7 9 

2-0       

6-2       

12-6       

22-12       

34-22       

 نزديکي به گسل

2000-0       

4000-2000       

6000-4000       

8000-6000       

 ميانگين عرض معبر

6/13-1/2       

8/28-6/13       

78-8/28       

78+       

ي
رون

 بي
ل

وام
ع

 

تراکم خانوار در 

 واحد مسکوني

02/1-1       

07/1-02/1       

17/1-07/1       

25/1-17/1       

تراکم نفر در واحد 

 مسکوني

3-1       

5-3       

6-5       

8-6       

تراکم جمعيت در 

 هکتار

100-1       

200-100       

300-200       

400-300       

500-400       

 AHPاساس مدل معيارها برضريب اهميت زير –11جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 (wضريب اهميت ) معيارزير معيار

 کالبدی و کارکردی

 31/0 قدمت ساختمان

 33/0 نوع مصالح ساختمان

 042/0 بندی قطعاتدانه

 092/0 معابر ةشبک

 زیست محیطی –بیعیط
 002/0 توپوگرافی )شیب زمین (

 38/0 نزدیکی به گسل

 اجتماعی

 045/0 تراکم جمعیت در هکتار

 13/0 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 15/0 تراکم نفر در واحد مسکونی
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 پذيري آسيب ۀنقش ۀتهي .3. 4
گهذاری ههر یهک از معیارهها و وزنبا توجه به ضهریب اهمیهت زیهر

پذیری هر یهک از عوامهل درونهی و بیرونهی بهر ها، میزان آسیبشاخص

ای مشخص شد. با توجه به دیهدگاه رسمی و حاشیههای غیرگاهسکونت

گونه مناطق تنها با یک شاخص گویها پذیری اینسیستمی تعیین آسیب

دیگهر های مختلهف )درونهی و بیرونهی( بها یهکبلکه باید شاخص ؛نبوده

پذیری مهورد هایی که در تعیین آسیبشاخص ،نینند. همچشومطالعه 

ی برخهوردار نبهوده و حتهی ممکهن از اهمیت یکسان ،استفاده قرار گرفته

تهری داشهته باشهد. کنندهنقش تعیین ،شاخصی نسبت به دیگری است

دیگهر سهنجیده شهده و ها نسبت به همشاخص ،در این مرحله ،بنابراین

 AHPپهذیری از روش آسهیب برای تعیین وزن و اهمیت هر کهدام در

 است. شده استفاده 

بهرای  AHPة ها به وسهیلبعد از استخرا  وزن هر کدام از شاخص

از  Weighted overlayدیگهر از روش ها( بها یهکها )شاخصترکیب الیه

 ،سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. با استفاده از ایهن روش

 ،تهأثیر داده شهده، سهسس ها در آن شهاخصوزن هر کهدام از شهاخص

پهذیری عوامهل آسهیب ةنقشه ،نهایتدر دیگر ترکیب و ها با یکشاخص

بها . دشهشهر مشههد اسهتخرا   ةهای حاشیگاهدرونی و بیرونی سکونت

رسمی شهر مشهد اسکان غیر یهاهبندی محلّ( اولویت7) شکلتوجه به 

ههر پهنهه سهازی و بهسهازی در به ترتیب اولویت برای اقدامات توانمنهد

 مشخص شده است. 
 

 رسمي در مشهداسکان غير هايهها و محلّبندي شهرکولويتا –12جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 گاه در شهر موقعيت جغرافيايي سکونت

 ) جهات جغرافيايي (

 رسمي به ترتيب اولويت براي اقدامات اسکان غير هايهها و محلّشهرک

 در هر پهنه توانمندسازي و بهسازي

 شمال و شمال غرب
 –شهرد قدس –شهرد نوید –)نوده( شهرد امام علی –شهرد امام هادی -مهدی آباد )شافعی( –شهرد حجت

 کوی آزادگان -الزمانکوی صاحب –بحرآباد -کال زرکش –چائیش –شهرد شهید چمران

 شمال و شمال شرق
 –دیش دیش –سیس آباد –شهرد آزادی –یشهرد طالقان –شهرد سیمان –کوی گلشاد –کوی وحدت –دروی

 المقدسکوی بیت –دهرود –کالته مالعلی–کال نخودد –خواجه ربی 

 شرق
-محمدآباد -پنج تن -فاطمیه -شهرد خطیب -چهارده معصوم -کوی شیخ حسن-الزمانصاحب –گلشهر –روح آباد

 )شهید رجایی و باهنر( شهرد قلعه ساختمان و قلعه خیابان -ابراهیم آباد

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

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

 
 رسميهاي اسکان غيربندي پهنهاولويت -8 شکل

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
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 گيرينتيجه. بحث و 5
 ثر بهر میهزانؤوامهل مهبها ههدف شناسهایی ع مطالعه حاضر

در برابهر  ای شههر مشههدههای حاشهیهگاهپذیری سکونتبیآس

-مهدل آسهیب اساسها برتایج بررسین است. زلزله انجام گرفته

قهدمت سهاختمان، نهوع ) در قالب عوامل درونی پذیری فیزیکی

بنهدی قطعهات، نهوع تصهرف مسهکن( و ، دانهمصالح ساختمانی

معهابر،  ةگسل، نهوع بافهت، شهبک توپوگرافی، نزدیکی بهبیرونی)

تراکم جمعیت در هکتار، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تهراکم 

ی حاصهل از پذیرآسیب ةنقش ةو نیز تهی نفر در واحد مسکونی(

از درصهد  70کهه  دهدمی موجود نشان هایگذاری شاخصوزن

 ،پذیریآسهیب نظهر از شهر مشهد ةحاشی ةگان9 مساکن مناطق

-مهی نتایج تحقهق نشهان ،. در این راستاهستندباال خیلی باال و 

، معیارهای نزدیکی به گسل، نوع مصهالح سهاختمانیکه زیر دهد

و تراکم خانوار در  نفر در واحد مسکونی قدمت ساختمان، تراکم

ری مساکن حاشیه پذیدر آسیب از اهمیت زیادی واحد مسکونی

. با توجهه ودب در هنگام وقوع زلزله برخوردار خواهند شهر مشهد

مسهاکن بها مصهالح  درصهد 93شهر مشهد  ةکه در حاشیبه این

اند و فنی و مهندسی ساخته شده اصول ولی بدون رعایت ؛دوامبا

و  کالبهدیعناصهر  نامناسهب اسهتقرار وضهعیت ،از طهرف دیگهر

، ، بافهت فشهردهارتبهاطی ناکارآمهد ة، شهبکهای شههریکاربری

 ،از ایهن قبیهل و مهواردیکمبود و توزی  نامناسب فضاهای بهاز 

 .ده استکر پذیری مساکن را تشدیدآسیب

-راهکارهای زیر برای کهاهش میهزان آسهیب ،در این راستا 

 :استپذیری ناشی از بروز زلزله به شرح ذیل 

پذیر و تعریههف گههام شناسههایی منههاطق آسههیباولههین  -1

 .پذیری استمعیارهای آسیب

موجهود و  ههایایجاد بانک اطالعات کامهل از سهاختمان -2

کهارگیری هزلزلهه و به ها در برابرومت آنامق ةصیات و نحوخصو

سازی شههر و مهدیریت شده در راستای مقاومگردآوری اطالعات

 .بحران

زلهه بهه پذیری در برابهر زلآسیب ةترسیم و طراحی نقش -3

 ریزی پیشگیری.عنوان ابزاری برای برنامه

راهکارههای  ةزمینیلی و گسترده در صانجام مطالعات تف -4

های مختلهف ماننههد: کهاهش خطهر و خسهارت زلزلهه در زمینهه

 اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکی و غیره. مطالعات

ویههژه هبهه ،ربههطذی نوالؤمسههتمر و جههدی مسهه نظههارت -5

شهر برای جلهوگیری از  ةساز و توسعوساخت ةنحو شهرداری بر

 .شهر پذیریروند ساخت آسیب ةادام

یک اقهدام مههم در  ،ساختارهای اجتماعی جامعهتقویت  -6

زیرا در هنگهام وقهوع زلزلهه، عملکهرد  است؛ پذیریکاهش آسب

 رسهمیدر جوامه  رسهمی و غیهر دهی اجتماعیضعیف سازمان

 کند.می پذیری را تشدیدمیزان آسیب

مانند وام مسهکونی،  ؛های قانونیتسهیالت و مشوق یةارا -7

سههازی سههازی، تجمیهه  و مقههاومهههای نوسههازی و بهاعطههای وام

 .های مالیاتی و غیرهمساکن، مشوق
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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. 

There are 3 general view points: social and 

economical construction, physical- biology 

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 

*. Corresponding Author: jkalali@yahoo.com                           Tel: +98915 167 2242 

 



Journal of Research and Rural Planning Vol.4, No.4 (2015) – S.N.12  40 

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 

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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