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بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنههای آبی و گسلی شهر تبریز
اکبر اصغری زمانی -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،ایران.
شهریور روستایی -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،ایران.
محمدعلی کوشش وطن -کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،ایران.
پذیرش مقاله1398/02/05 :

تائید نهایی1398/09/08 :

چكيده
برنامهریزي و مسائل مرتبط با آن باید به شكلي باشد كه در وضعيت برد برد بين انسان و محيط
عمل كند .متاسفانه در محيطهاي انساني این عمر نادیده گرفته شده كه باعث تحميل هزینههاي
جاني و مالي گردیده است .هدف پژوهش "بررسي دخل و تصرف در پهنههاي آبي (رودخانه و
قنات) و گسلي" ميباشد .پژوهش از نوع كاربردي است .دادههاي پژوهش اعم از مسير
رودخانهها ،با تهيه  DEMمنطقه و انجام تحليلهاي الزم استخراج گردید .شيپ فایل قناتهاي
تبریز نيز از سازمان آب منطقهاي تبریز و شيپ فایل گسلهاي تبریز هم از مهندسان مشاور
پادیر تهيه شد .شبكه معابر شهر تبریز هم از سایت  OSMتهيه شد .تجزیه و تحليلها نيز با
اعمال حرایم استاندارد براي هر یک از عوارض رودخانه ،قنات و گسل انجام شد .بررسيهاي
صورت گرفته بر روي حرایم آبراهه سطح دو و سه نشان داد كه كاربري مسكوني ،كاربري تجاري
و صنعتي به ترتيب داراي بيشترین فراواني در حریم این آبراههها ميباشد .به لحاظ مساحتي
نيز كاربري مسكوني داراي بيشترین مساحت در حریم این آبراههها است .معابر شریاني درجه
دو فرعي نيز به لحاظ طولي داراي بيشترین مقدار در حریم آبراهه سطح دو و سه ميباشد .در
حریم سه سطحي چاه مادر قنات و مظهر قنات ،كاربري مسكوني و كاربري تجاري به ترتيب
داراي بيشترین فراواني است .به لحاظ مساحت ،كاربري مسكوني داراي بيشترین وسعت در
این حرایم ميباشد .در حریم پنج سطحي گسل ،كاربري مسكوني و كاربري تجاري به ترتيب
داراي بيشترین فراواني است .به لحاظ مساحتي نيز كاربري مسكوني داراي بيشترین وسعت در
حرایم گسل ميباشد.

واژگان كليدي :رودخانه ،قنات ،گسل ،كاربري اراضي ،تبریز.
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مقدمه

در ادوار مختلف پارادایمهای گوناگونی در مورد رابطه انسان و محیط مطرح گردیده است که به نوعی اثرگذاری انسان و
محیط بر یکدیگر را مورد بحث قرار دادهاند .در این راستا با مطرح شدن جبرگرایی انسان مقهور طبیعت شناخته شد و با
مطرح شدن امکانگرایی طبیعت به عنوان بردهای در خدمت انسان تلقی گشت؛ در نهایت با طرح نظریه توسعه پایدار بدین
امر قناعت گردید که بهترین حالت ،رابطه متعادل بین انسان و محیط میباشد .به عبارتی این رابطه باید یک رابطه برد برد
باشد .شهر نیز در یک بستر طبیعی واقع شده و بدین جهت ناگزیر به برقراری ارتباط متعادل و منطقی با ظرف محیطی
خود میباشد .اما متاسفانه رشد شهری در کشورهای درحال توسعه به شیوه ناپایدار به وقوع پیوسته است که شهر تبریز نیز
از این قاعده مستنثنی نمیباشد (توچی .)3 ،2008 ،1متاسفانه به سبب برخی ضعفهای مدیریتی و نظارتی منافع کوتاه و بلند
مدت برخی از افراد بر نفع عمومی ارجحیت یافته است و شاهد عدم رعایت تعادل انسان و محیط میباشیم که باعث به
وجود آمدن مخاطرات جانی و مالی گردید است .از جمله مهمترین مخاطرات سیل و زلزله میباشد ،که به سبب عدم رعایت
حرایم استاندارد مستعد ایجاد می باشد .طبق گزارش برنامه عمران سازمان ملل ،سیالب و زلزله از جمله بالیای طبیعی
هستند که به لحاظ خسارت مالی و جانی دارای رتبه باالیی میباشد (موسوی و همکاران .)80 ،1395 ،از جهتی که در
پهنهبندی نسبی خطر زلزله ،کالنشهر تبریز در جایگاه با خطر نسبی بسیار باال قرار دارد (عابدینی و مقیمی،)150 ،1391 ،
و در طی سال های مختلف وقایع سیلی مختلفی را به خود دیده است ،اهمیت بررسی این امر آشکار میگردد .که در این
راستا هدف پزوهش حاضر "بررسی مغایرتهای شهرسازی ناشی از ساختوسازهای صورت گرفته در حریم رودخانه ،قنات
و گسل میباشد".
پژوهشهای مختلفی در زمینه سیل و زلزله انجام شده است که برخی از آنها بدین شرح میباشد :عابدینی و بهشتی جاوید
( )1397به ارزیابی وضعیت سیلخیزی و سیلگیری حوضه آبریز لیقوان چای با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه
و منطق فازی پرداختهاند .رجبی و همکاران ( )1397به پهنهبندی مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سیل و زلزله در
سکونتگاههای روستایی سقز پرداختهاند .روستایی و همکاران ( )1396به تهیه نقشه پهنهبندی سیالب حوضه آبخیز نکارود
با استفاده از مدل  SCS-CNو  GIS/RSپرداختهاند .فیروزجایی و همکاران ( )1396به تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر
انرژی جریان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی براای رودخانه نکا پرداختهاند .اصغری سراسکانرود و همکاران ()1394
به پهنهبندی خطر سیالب در حوضه آبخیز آق القان چای با استفاده از مدل ویکور پرداختهاند .اسکندرینژاد و همکاران
( )1394به بررسی پتانسیل سیلخیزی حوضه نمرود و تاثیر آن بر ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی پرداختهاند .فرجزاده اصل
( )1391به بررسی خطر سیلخیزی در زیر حوضههای استان آذربایجان غربی پرداخته است .عالوه بر پژوهشهای فوق،
تحقیقهای دیگری توسط کرمی و همکاران ( ،)1387روستایی ( ،)1389یاراحمدی و نیکجو ( ،)1389امیراحمدی و همکاران
( ،)1390قنواتی ( ،)1392رضایی مقدم و همکاران ( ،)1393کرمی و خطیبی ( ،)1393جمالی و همکاران ( ،)1395عابدینی
و سرمستی ( ،)1395قهرودی تالی و همکاران ( ،)1395فرناندز و لوتز ،)2010( 2صادقی و همکاران ( )2017انجام شده
است.
با عنایت به مباحث مطرح شده ،هدف پژوهش حاضر بررسی دخل و تصرف در پهنههای آبی (رودخانه و قنات) و گسلی
میباشد .در این راستا سئواالتی بدین شرح مطرح میباشد که پژوهش حاضر سعی در پاسخدهی به آنها دارد:
 کدام یک از کاربریهای شهری دارای بیشترین فراوانی در حریم پهنههای آبی و گسلی میباشد؟ -کدام یک از کاربریها دارای بیشترین مساحت در حریم پهنههای آبی و گسلی میباشد؟
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 وضعیت معابر شهری به لحاظ قرار گیری در حریم آبراههها به چه صورتی میباشد؟محدوده مورد مطالعه

شهر تبریز با وسعتی حدود  24500هکتار در موقعیت جغرافیایی ' 46° ،11' ،45° ،23طول شرقی و '38° ،1' ، 38° ،9
عرض شمالی با ارتفاع متوسط حدود  1340متر در جلگهای به نام جلگه تبریز واقع شده است (اصغری زمانی.)1379: 146 ،
تبریز از شمال به شهرستان ورزقان ،از شمال غربی و غرب به شهرستان شبستر ،از شمال شرقی به شهرستان هریس ،از
شرق به شهرستان بستانآباد ،و از جنوب به شهرستان اسکو محدود شده است .شهرستان تبریز از دو ناحیه کوهستانی و
دشتی تشکیل شده است .ارتفاع از سطح دریای آن در مناطق دشت  1310متر و در مناطق کوهستانی بالغ بر  2100متر
میباشد .این شهر از شمال و جنوب ،توسط کوههای عینالی و سهند احاطه شده است (اداره امور منابع آب شهر تبریز،
 .)1 :1390نقشه ( )1موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

نقشه  :1موقعيت محدوده مورد مطالعه در سطح كشور و استان

مواد و روش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است که به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی میباشد .دادههای پژوهش اعم از
مسیر رودخانهها ،با تهیه  1DEMمنطقه و انجام تحلیلهای الزم استخراج شد .بعد از استخراج رودخانهها با استفاده از
نرمافزار  ،Global Mapperمسیر رودخانهها با توجه به شدت جریان خروجی ،در چهار طبقه دستهبندی گردید .بطوری
که در نقشه ( )2مشاهده میشود ،آبراهه سطح یک ،دو و سه از داخل شهر تبریز عبور میکند ،در پژوهش حاضر وضعیت
دخل و تصرف در آبراهه سطح دو و سه مورد بررسی قرار گرفته است .شیپ فایل قناتهای تبریز نیز از سازمان آب
منطقهای تبریز و شیپ فایل گسلهای تبریز هم از مهندسان مشاور پادیر تهیه گردید .در نهایت به روزترین شبکه معابر
شهر تبریز از سایت  2OSMتهیه شد .تجزیه و تحلیلها نیز با اعمال حرایم مربوطه برای هر یک از عوارض رودخانه،
قنات و گسل انجام شد .بطوری که کاربریهای موجود و فراوانی آنها در طبقات مختلف مسافتی مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت .حرایم هر یک از عوارض مذکور به شرح زیر میباشد:
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حریم رودخانه بصورت کلی  500متر در نظر گرفته شد که در فواصل  100متری در پنج حریم تقسیم گردید .به جهت عدم
همکاری سازمانهای ذیربط برای در اختیار قرار دادن دادههای مورد نیاز برای تعیین حریم قنات ،از روش شعاع ثابت
دلخواه 1برای تعیین حریم آن اقدام شد .در این روش در اطراف هر قنات موجود در محدوده مورد مطالعه یک دایره با شعاع
مشخص رسم میشود که تعیین کننده حریم آن است (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی .)19 :1392 ،حریم قنات
برای چاه مادر و مظهر آن در سه سطح ،زیر  50 ،50الی  100و  100الی  150متر طبقهبندی گردید .جهت تعیین حریم
گسل نیز از استاندارد  2800استفاده شد که در آن رعایت فاصله  2500متری را جهت هرگونه ساخت و ساز شهری الزامی
دانسته است (مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی .)1393 ،در پژوهش حاضر حریم گسل در پنج طبقه بدین شرح
طبقهبندی گردید 0 :الی  500 ،500الی  1000 ،1000الی  1500 ،1500الی  2000و  2000الی .25000

نقشه  :2پراكندگي عوارض آبي و گسلي در مورد محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها

بررسی کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح دو نشان میدهد که کاربری مسکونی با  29904عدد قطعه زمین دارای
بیشترین فراوانی در حرایم رودخانه میباشد؛ از این تعداد 3928 ،قطعه زمین مسکونی در حریم زیر  100متر 5210 ،عدد
بین  100الی  200متر 6068 ،عدد بین  200الی  7217 ،300عدد بین  300الی  400و  7468عدد بین  400الی  500واقع
شدهاند .با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در  29904قطعه زمین مسکونی در حریم رودخانه
سطح دو 98607 ،نفر در هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت .همچنین کاربر تجاری با فراوانی  4442قطعه
زمین ،دومین کاربری در حریم رودخانه میباشد .سومین کاربری به لحاظ فراوانی کاربری صنعتی میباشد که در مجموع
 1273قطعه زمین موجود در حریم رودخانه را به خود اختصاص داده است .عالوه بر این ،سه کاربری مهم شهری در این
حریم قرار دارند که به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند؛ از جمله این کاربریها عبارتند از :آموزش عالی ،آموزشی،
درمانی ،مذهبی ،تاسیسات و تجهیزات شهری و غیره .همچنین نکته قابل توجه در یافتهها پژوهش ،وجود  659قطعه زمین
درحال ساخت است ،که نشان از عدم توجه مدیریت شهری در معنای عام آن در رعایت عوامل طبیعی در توسعه شهری
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میباشد .نتایج حاصل از بررسی کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح دو در جدول ( )1به تفصیل قابل مشاهده
میباشد.
جدول  :1فراواني كاربريهاي موجود در حرایم رودخانه سطح دو

بررسی مساحت کاربریهای موجود در حریم رودخانه سطح دو که در نمودار ( )1مشاهده میگردد ،نشان داد که کاربری
مسکونی با  299606هکتار در حریم اول 560177 ،هکتار در حریم دوم 672488 ،هکتار در حریم سوم 881096 ،هکتار
در حریم چهارم و  961237هکتار در حریم پنجم ،دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم رودخانه میباشد .همچنین
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زمینهای بایر کال با  447495هکتار ،مزارع با  51980هکتار ،تجاری با  43242هکتار ،صنایع با  36498هکتار و زمینهای
درحال ساخت با  6862هکتار مساحت در حریم رودخانه قرار دارند.

نمودار  :1مساحت كاربريهاي موجود در حرایم رودخانه سطح دو

نقشه شماره ( )3پراکنش کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح دو را نشان میدهد .بطوری که در نقشه مشاهده
می گردد بخش قابل توجه از کاربری مسکونی در حرایم این رودخانه قرار گرفته است.

نقشه  :3پراكنش كاربريهاي موجود در حرایم رودخانه سطح دو

بررسی کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح سه نشان میدهد که کاربری مسکونی با  4108قطعه زمین دارای
بیشترین فراوانی در حریم رودخانه میباشد؛ از این تعداد  231قطعه زمین در حریم زیر  100متر 1051 ،قطعه زمین بین
 100الی  200متر 1212 ،قطعه زمین بین  200الی  300متر 940 ،قطعه زمین بین  300الی  400متر و  674قطعه زمین
بین  400الی  500متر قرار دارد .با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در  4108قطعه زمین
مسکونی در حریم رودخانه سطح سه 14263 ،نفر در هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت .دومین کاربری
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نیز به لحاظ فراوانی با  457قطعه زمین ،کاربری تجاری ،و سومین کاربری نیز صنایع با فراوانی  138قطعه زمین میباشد.
عالوه بر کاربریهای مذکور ،کاربریهای مهم از جمله کاربری آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،مذهبی ،تجهیزات شهری و
غیره در حریم رودخانه استقرار یافتهاند .در این حریم همچون حریم رودخانه سطح دو ،شاهد وجود زمینهای درحال ساخت
به تعداد  10قطعه زمین هستیم .نتایج حاصل از بررسی کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح سه در جدول ( )2به
تفصیل قابل مشاهده میباشد.
جدول  :2فراواني كاربريهاي موجود در حرایم رودخانه سطح سه

بررسی مساحت کاربریهای موجود در حریم رودخانه سطح سه که در نمودار ( )2مشاهده میگردد ،نشان داد که کاربری
مسکونی با  362هکتار در حریم اول 7070 ،هکتار در حریم دوم 12394 ،هکتار در حریم سوم 10086 ،هکتار در حریم
چهارم و  6834هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم رودخانه میباشد .عالوه بر این کاربری
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زمینهای بایر کال با  11445هکتار ،مزارع با  1583هکتار ،پایانه با  1134هکتار ،تجاری با  366هکتار و صنایع با 303
هکتار مساحت در حریم رودخانه قرار دارد .همچنین در این حریم  9هکتار زمین درحال ساخت وجود دارد.

نمودار  :2مساحت كاربريهاي موجود در حرایم رودخانه سطح سه

نقشه شماره ( )4پراکنش کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح دو را نشان میدهد .بصورتی که در نقشه مشاهده
میشود مقدار قابل توجه از قطعات مسکونی در حریم طغیانی رودخانه واقع شده است که دارای تعداد طبقات بسیار باال
میباشد که باعث شده این کاربری در حریم رودخانه دارای تراکم بیشتری باشد.

نقشه  :4پراكنش كاربريهاي موجود در حریم رودخانه سطح سه

در بررسی شبکه معابر به لحاظ قرار گیری در حریم رودخانه ،مشاهده گردید که معابر شریانی درجه دو فرعی با 20/16
درصد ،شریانی درجه یک اصلی با  22/46درصد و دسترسی محلی درجه سه با  21/37درصد دارای بیشترین مقدار طولی
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قرار گرفته در حریم آبراهه سطح دو میباشد .در حریم آبراهه سطح سه نیز ،معابر شریانی درجه دو فرعی با  29/29درصد،
دسترسی محلی (مسکونی) با  22/99درصد و درسترسی محلی درجه سه با  19/7درصد دارای بیشترین مقدار طولی در
حریم این آبراهه میباشد.
جدول  :3نوع و طول راههاي قرار گرفته در حریم آبراهههاي سطح دو و سه به كيلومتر

نوع راه
دسترسی محلی درجه یک
دسترسی محلی درجه دو
دسترسی محلی درجه سه
دسترسی محلی (خدماتی)
دسترسی محلی (مسکونی)
جمع کننده و پخش کننده
شریانی درجه دو فرعی
شریانی درجه یک اصلی
مجموع

آبراهه سطح دو
درصد
طول راه
16/26
33/17
11/51
38/19
21/37
66/64
15/03
81/65
14/33
178/1
20/49
35/86
26/16
77/11
22/46
22/95
533/68

آبراهه سطح سه
درصد
طول راه
6/26
12/78
3/77
12/49
6/32
19/7
2/29
12/45
1/85
22/99
1/19
2/08
9/93
29/29
8/34
8/52
120/3

در بررسی کاربریهای موجود در حریم اول چاه مادر قنات ،مشاهده میگردد که  156قطعه زمین مسکونی و  48قطعه
زمین تجاری دارای بیشترین فراوانی در این حریم هستند .در حریم دوم 686 ،قطعه زمین مسکونی و  124قطعه زمین
تجاری واقع شده است .در حریم سوم چاه مادر قنات 1185 ،قطعه زمین مسکونی 69 ،قطعه زمین صنعتی و  179قطعه
زمین تجاری قرار دارد .همچنین به حالت کلی در حریم سه گانه چاه مادر شاهد وجود کاربریهایی هستیم که میتواند این
منبع آبی را به حالت منفی تحت تاثیر قرار میدهد ،که مرغداری و دامداری ،اداری ،گورستان ،حمل و نقل ،تعمیرگاه،
تاسیسات و تجهیزات شهری از آن جملهاند .در حالت کلی کاربری مسکونی با فراوانی  2027و کاربری تجاری با فراوانی
 351قطعه زمین در حریم سه سطحی چاه مادر قنات به ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .در این حریم نیز شاهد
زمینهای درحال ساخت به تعداد  86عدد هستیم .فراوانی کاربریهای دیگر در جدول ( )4به تفصیل مشاهده میگردد.
جدول  :4فراواني كاربريهاي موجود در حریم چاه مادر قنات
كاربري

زیر  50متر

 50الي  100متر

 100الي  150متر

مجموع

آموزشی
باغ
بهداشتی
مرغداری و دامداری
درحال ساخت
درمانی
اداری
فرهنگی
گورستان
حمل و نقل
جهانگردی

1
3
8
1
5
-

1
16
1
1
24
1
11
1

3
21
1
6
54
2
5
2
2
12
3

5
40
2
7
86
2
6
2
3
28
4
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مخروبه
مسکونی
مزارع
مذهبی
متروکه
نامشخص
پارکینگ
پایانه
صنایع
تجهیزات شهری
تعمیرگاه
تاسیسات
تجاری
ورزشی
مجموع

2
156
3
1
4
35
27
7
8
3
48
1
313

4
686
3
3
10
56
38
12
16
124
2
1110

5
1185
9
5
9
111
3
1
69
13
19
1
179
5
1725

11
2027
15
9
23
202
3
1
134
32
43
4
351
8
3048

بررسی مساحت کاربریهای موجود حریم چاه مادر قنات که در نمودار ( )3مشاهده میشود ،نشان داد که کاربری مسکونی
با  399هکتار در حریم اول 9090 ،هکتار در حریم دوم و  32783هکتار در حریم سوم دارای رتبه اول به لحاظ مساحتی
در حریم چاه مادر قنات میباشد .بعد از این کاربری ،زمینهای باغی کال با  986هکتار ،زمینهای درحال ساخت با 396
هکتار ،تجاری با  375هکتار و صنایع با  269هکتار در مراتب بعدی قرار دارد.

نمودار  :3مساحت كاربريهاي موجود در حریم چاه مادر قنات

نقشه شماره ( )5پراکنش کاربریهای موجود در حریم سه سطحی چاه مادر قنات را نشان میدهد .به علت تعداد زیاد قنات
در پهنه شهر تبریز ،تنها به نمایش برخی از قناتها بصورت بزرگنمایی شده اکتفا گردیده است.
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نقشه  :5پراكنش كاربريهاي موجود در حریم چاه مادر قنات

در بررسی کاربریهای موجود در حریم اول مظهر قنات مشاهده میگردد که  290قطعه زمین با کاربری مسکونی دارای
بیشترین فراوانی در این حریم میباشد .در حریم دوم  853قطعه زمین با کاربری مسکونی و  98قطعه زمین با کاربری
تجاری دارای بیشترین فراوانی هستند .در حریم سوم مظهر قنات 1201 ،قطعه زمین با کاربری مسکونی و  207قطعه زمین
با کاربری تجاری بیشترین فراوانی در این حریم را دارا میباشد .بصورت کلی کاربری مسکونی با فراوانی  2344و کاربری
تجاری با فراوانی  331قطعه زمین در حریم سه سطحی مظهر قنات به ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .در حریم
مربوط به مظهر قنات نیز شاهد  75قطعه زمین درحال ساخت وجود دارد که نشان از عدم توجه به حریم این منبع آبی
قدیمی دارد .فراوانی مربوط به کاربریهای دیگر در جدول ( )5به تفصیل قابل مشاهده میباشد.
جدول  :5فراواني كاربريهاي موجود در حریم مظهر قنات

کاربری
آموزش عالی
آموزشی
باغ
مرغداری و دامداری
درحال ساخت
درمانی
اداری
نظامی و انتظامی
ارتباطات
حمل و نقل
جهانگردی

زیر  50متر
1
1
7
1
-

 50الی  100متر
2
1
5
1
29
3
4
-

 100الی  150متر
2
4
7
39
2
3
2
4
1

مجموع
4
6
13
1
75
5
3
2
1
8
1
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مخروبه
مسکونی
مزارع
مذهبی
متروکه
نامشخص
پایانه
صنایع
تجهیزات شهری
تعمیرگاه
تاسیسات
تجاری
ورزشی
مجموع

1
290
1
19
8
26
1
356

1
853
4
1
3
46
27
8
2
98
1
1089

3
1201
1
3
4
78
1
25
4
5
2
207
1
1599

5
2344
5
4
8
143
1
60
12
7
2
331
3
3044

بررسی مساحت کاربریهای موجود حریم مظهر قنات که در نمودار ( )4مشاهده میگردد ،نشان داد که کاربری مسکونی
با  1451هکتار در حریم اول 11364 ،هکتار در حریم دوم و  25833هکتار در حریم سوم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی
در حریم مظهر قنات میباشد .بعد از کاربری مسکونی ،کاربری تجاری کال با  215هکتار ،صنایع با  101هکتار ،زمینهای
درحال ساخت با  61هکتار و مزارع با  29هکتار در مراتب بعدی قرار دارد.

نمودار  :4مساحت كاربريهاي موجود در حریم مظهر قنات

نقشه شماره ( )6پراکنش کاربریهای موجود در حریم سه سطحی مظهر قنات را نشان میدهد.
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نقشه  :6پراكنش كاربريهاي موجود در حریم مظهر قنات

بررسی کاربریهای موجود در حرایم مختلف گسل نشان میدهد در کل  44654قطعه زمین با کاربریهای مختلف در
حریم پنجگانه گسل قرار گرفته است .در حرایم گسل کاربریهای حساس شهری همچون آموزش عالی ،آموزشی ،درمانی
و بهداشتی ،مسکونی و صنایع قرار دارد ،که در صورت وقوع زلزله باعث تشدید خسارت خواهد شد .عالوه بر این امر 1481
قطعه زمین در حال ساخت در حرایم گسل وجود دارد که عدم توجه به مسایل محیطی در ساخت و توسعه شهری را آشکار
میسازد .در حالت کلی کاربری مسکونی با فراوانی  34191و کاربری تجاری با فراوانی  4337قطعه زمین در حریم پنج
سطحی گسل به ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود
در  34191قطعه زمین مسکونی در حریم پنج سطحی گسل 112830 ،نفر در هنگام وقوع زلزله مستقیما مورد تهدید قرار
خواهند گرفت .فراوانی مربوط به کاربریهای دیگر در جدول ( )6به تفصیل قابل مشاهده میباشد.
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جدول  :6فراواني كاربريهاي موجود در حریم پنج سطحي گسل

بررسی مساحت کاربریهای موجود حریم پنج سطحی گسل که در نمودار ( )5مشاهده میگردد ،نشان داد که کاربری
مسکونی با  531057هکتار در حریم اول 699754 ،هکتار در حریم دوم 1143701 ،هکتار در حریم سوم 782730 ،هکتار
در حریم چهارم و  1180959هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم گسل میباشد .بعد از
کاربری مسکونی ،صنایع کال با  51628هکتار ،زمینهای درحال ساخت با  28323هکتار ،تجاری با  16197هکتار ،حمل
و نقل با  2833هکتار ،نظامی انتظامی با  1184هکتار ،نامشخص با  1153هکتار ،آموزشی با  797هکتار ،آموزش عالی با
 770هکتار ،تعمیرگاه با  620هکتار ،ورزشی با  570هکتار ،اداری با  567هکتار و درمانی با  549هکتار در مراتب بعدی
قرار دارد.
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نمودار  :5مساحت كاربريهاي موجود در حریم پنج سطحي گسل

نق شه شماره ( )7پراکنش کاربریهای موجود در حریم پنج سطحی گ سل را ن شان میدهد .بطوری که م شاهده می شود
بخش قابل توجه از حریم گسل را کاربری مسکونی به خود اختصاص داده است.

نقشه  :7پراكنش كاربريهاي موجود در حرایم گسل

نتيجهگيري

توجه به محیط طبیعی در مفهوم عام توسعه شهری و خاص کاربریهای مختلف ،از مهمترین مولفههایی است که حیات
شهری ایمن را تضمین خواهد کرد .متاسفانه به سبب برخی ضعفهای مدیریتی و نظارتی منافع کوتاه و بلند مدت برخی
از افراد بر نفع عمومی ارجحیت یافته است و شاهد عدم رعایت تعادل اکولوژیک میباشیم که این امر باعث به وجود آمدن
هزینههای جانی و مالی برای سکونتگاههای انسانی شده است .از جمله مهمترین مخاطرات سیل و زلزله میباشد ،که به
سبب عدم رعایت حرایم استاندارد مستعد ایجاد میباشد .در این راستا هدف پژوهش "بررسی دخل و تصرف در پهنههای
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آبی (رودخانه و قنات) و گسلی" بود .طی فرایند پژوهش سعی گردید تا بدین سئواالت پاسخ داده شود.1 :کدام یک از
کاربریهای شهری دارای بیشترین فراوانی در حریم پهنههای آبی و گسلی میباشد؟ .2کدام یک از کاربریها دارای
بیشترین مساحت در حریم پهنههای آبی و گسلی میباشد؟  .3وضعیت معابر شهری به لحاظ قرار گیری در حریم آبراههها
به چه صورتی میباشد؟ .با بررسیهای صورت گرفته بر روی حرایم رودخانه سطح دو مشاهده گردید که کاربری مسکونی
با فراوانی  ،29904کاربری تجاری با فراوانی  4442و کاربری صنعتی با فراوانی  1273قطعه زمین در حریم مذکور به
ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .همچنین با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در 29904
قطعه زمین مسکونی در حریم رودخانه سطح دو 98607 ،نفر در هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت .به
لحاظ مساحت نیز کاربری مسکونی با  299606هکتار در حریم اول 560177 ،هکتار در حریم دوم 672488 ،هکتار در
حریم سوم 881096 ،هکتار در حریم چهارم و  961237هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم
رودخانه میباشد .بعد از این کاربری زمینهای بایر کال با  447495هکتار ،مزارع با  51980هکتار ،تجاری با  43242هکتار،
صنایع با  36498هکتار و زمینهای درحال ساخت با  6862هکتار مساحت در حریم رودخانه سطح دو قرار دارد.
بررسی کاربریهای موجود در حرایم رودخانه سطح سه نشان داد که کاربری مسکونی با تعداد  4108قطعه زمین دارای
بیشترین مقدار در حریم رودخانه میباشد؛ دومین کاربری نیز به لحاظ تعداد با  457قطعه زمین تجاری ،و سومین کاربری
به لحاظ تعداد متعلق به صنایع با تعداد  138قطعه زمین میباشد .عالوه بر این با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و
مجموع طبقات موجود در  4108قطعه زمین مسکونی در حریم رودخانه سطح سه 14263 ،نفر در هنگام وقوع سیالب مورد
تهدید قرار خواهند گرفت .به لحاظ مساحتی کاربری مسکونی با  362هکتار در حریم اول 7070 ،هکتار در حریم دوم،
 12394هکتار در حریم سوم 10086 ،هکتار در حریم چهارم و  6834هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ
مساحتی در حریم رودخانه میباشد .بعد از این کاربری زمینهای بایر کال با  11445هکتار ،مزارع با  1583هکتار ،پایانه با
 1134هکتار ،تجاری با  366هکتار و صنایع با  303هکتار مساحت در حریم رودخانه قرار دارد .همچنین در این حریم 9
هکتار زمین درحال ساخت وجود دارد.
با بررسی شبکه معابر به لحاظ قرار گیری در حریم رودخانه ،مشاهده شد که معابر شریانی درجه دو فرعی با  20/16درصد
در حریم آبراهه سطح دو ،و معابر شریانی درجه دو فرعی با  29/29درصد دارای بیشترین مقدار طولی در حریم آبراهه سطح
سه میباشد .به جهتی که این راهها نقش جابجایی و دسترسی دارد ،در هنگام وقوع سیالب موجب خسارت قابل توجه
خواهند شد.
در حریم سه سطحی چاه مادر قنات ،کاربری مسکونی با فراوانی  2027و کاربری تجاری با فراوانی  351قطعه زمین به
ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .همچنین کاربری مسکونی با  399هکتار در حریم اول 9090 ،هکتار در حریم دوم
و  32783هکتار در حریم سوم دارای رتبه اول به لحاظ مساحتی در حریم چاه مادر قنات میباشد .بعد از این کاربری،
زمینهای باغی کال با  986هکتار ،زمینهای درحال ساخت با  396هکتار ،تجاری با  375هکتار و صنایع با  269هکتار در
مراتب بعدی قرار دارد .در حریم سه سطحی مظهر قنات ،کاربری مسکونی با فراوانی  2344و کاربری تجاری با فراوانی
 331قطعه زمین به ترتیب دارای بیشترین فراوانی میباشد .به لحاظ مساحتی کاربری مسکونی با  1451هکتار در حریم
اول 11364 ،هکتار در حریم دوم و  25833هکتار در حریم سوم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم مظهر قنات
میباشد .بعد از کاربری مسکونی ،کاربری تجاری کال با  215هکتار ،صنایع با  101هکتار ،زمینهای درحال ساخت با 61
هکتار و مزارع با  29هکتار در مراتب بعدی قرار دارد.
در حریم پنج سطحی گسل ،کاربری مسکونی با فراوانی  34191و کاربری تجاری با فراوانی  4337قطعه زمین به ترتیب
دارای بیشترین فراوانی میباشد .به لحاظ کاربری مسکونی با  531057هکتار در حریم اول 699754 ،هکتار در حریم دوم،
 1143701هکتار در حریم سوم 782730 ،هکتار در حریم چهارم و  1180959هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به
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لحاظ مساحتی در حریم گسل میباشد .بعد از کاربری مسکونی ،صنایع کال با  51628هکتار ،زمینهای درحال ساخت با
 28323هکتار ،تجاری با  16197هکتار ،حمل و نقل با  2833هکتار ،نظامی انتظامی با  1184هکتار ،نامشخص با 1153
هکتار ،آموزشی با  797هکتار ،آموزش عالی با  770هکتار ،تعمیرگاه با  620هکتار ،ورزشی با  570هکتار ،اداری با 567
هکتار و درمانی با  549هکتار در مراتب بعدی قرار دارد.
در بررسیهای صورت گرفته مشاهده شد که در حرایم تمام عوارض آبی و گسلی ،در وهله اول تسلط با کاربریهای
مسکونی و در وهله دوم با تجاری میباشد .همچنین در حرایم مذکور مساحت زیادی را زمینهای درحال ساخت تشکیل
میدهد ،که اوالً عدم اجرای قوانین از سوی مدیریت شهری را نشان داده و دوماً ،با توجه به فراوانی کاربری مسکونی و
تجاری در این حرایم ،نشانگر اولویت داشتن سود مادی حاصل از این کاربریها به حیات انسانی است ،و سوماً ،نشان دهنده
عدم توجه به عوامل طبیعی در توسعه شهری میباشد .عالوه بر این دو کاربری ،شاهد وجود کاربری درمانی در حرایم فوق
هستیم که در صورت وقوع حوادث طبیعی ،خود این کاربریها مستقیم مورد تهدید قرار دارد.
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