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 چكيده
ریزي و مسائل مرتبط با آن باید به شكلي باشد كه در وضعيت برد برد بين انسان و محيط برنامه

هاي هاي انساني این عمر نادیده گرفته شده كه باعث تحميل هزینهعمل كند. متاسفانه در محيط

هاي آبي )رودخانه و بررسي دخل و تصرف در پهنه"جاني و مالي گردیده است. هدف پژوهش 

هاي پژوهش اعم از مسير از نوع كاربردي است. داده باشد. پژوهشمي "يقنات( و گسل

هاي هاي الزم استخراج گردید. شيپ فایل قناتمنطقه و انجام تحليل DEMها، با تهيه رودخانه

هاي تبریز هم از مهندسان مشاور اي تبریز و شيپ فایل گسلتبریز نيز از سازمان آب منطقه

ها نيز با تهيه شد. تجزیه و تحليل OSMابر شهر تبریز هم از سایت پادیر تهيه شد. شبكه مع

هاي بررسي اعمال حرایم استاندارد براي هر یک از عوارض رودخانه، قنات و گسل انجام شد.

صورت گرفته بر روي حرایم آبراهه سطح دو و سه نشان داد كه كاربري مسكوني، كاربري تجاري 

باشد. به لحاظ مساحتي ها مين فراواني در حریم این آبراههو صنعتي به ترتيب داراي بيشتری

. معابر شریاني درجه استها نيز كاربري مسكوني داراي بيشترین مساحت در حریم این آبراهه

باشد. در دو فرعي نيز به لحاظ طولي داراي بيشترین مقدار در حریم آبراهه سطح دو و سه مي

مظهر قنات، كاربري مسكوني و كاربري تجاري به ترتيب حریم سه سطحي چاه مادر قنات و 

. به لحاظ مساحت، كاربري مسكوني داراي بيشترین وسعت در استداراي بيشترین فراواني 

باشد. در حریم پنج سطحي گسل، كاربري مسكوني و كاربري تجاري به ترتيب این حرایم مي

نيز كاربري مسكوني داراي بيشترین وسعت در . به لحاظ مساحتي استداراي بيشترین فراواني 

 باشد.حرایم گسل مي
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 مقدمه

گوناگونی در مورد رابطه انسان و محیط مطرح گردیده است که به نوعی اثرگذاری انسان و  هایدر ادوار مختلف پارادایم  
اند. در این راستا با مطرح شدن جبرگرایی انسان مقهور طبیعت شناخته شد و با محیط بر یکدیگر را مورد بحث قرار داده

؛ در نهایت با طرح نظریه توسعه پایدار بدین ای در خدمت انسان تلقی گشتگرایی طبیعت به عنوان بردهمطرح شدن امکان
 باشد. به عبارتی این رابطه باید یک رابطه برد بردکه بهترین حالت، رابطه متعادل بین انسان و محیط می گردیدامر قناعت 

باشد. شهر نیز در یک بستر طبیعی واقع شده و بدین جهت ناگزیر به برقراری ارتباط متعادل و منطقی با ظرف محیطی 
باشد. اما متاسفانه رشد شهری در کشورهای درحال توسعه به شیوه ناپایدار به وقوع پیوسته است که شهر تبریز نیز خود می

های مدیریتی و نظارتی منافع کوتاه و بلند متاسفانه به سبب برخی ضعف .(3، 0820، 1توچی) باشداز این قاعده مستنثنی نمی
باشیم که باعث به مدت برخی از افراد بر نفع عمومی ارجحیت یافته است و شاهد عدم رعایت تعادل انسان و محیط می

باشد، که به سبب عدم رعایت وجود آمدن مخاطرات جانی و مالی گردید است. از جمله مهمترین مخاطرات سیل و زلزله می
باشد. طبق گزارش برنامه عمران سازمان ملل، سیالب و زلزله از جمله بالیای طبیعی حرایم استاندارد مستعد ایجاد می

 (. از جهتی که در80 ،1395باشد )موسوی و همکاران، هستند که به لحاظ خسارت مالی و جانی دارای رتبه باالیی می
(، 150 ،1391)عابدینی و مقیمی،  زلزله، کالنشهر تبریز در جایگاه با خطر نسبی بسیار باال قرار دارد بندی نسبی خطرپهنه

گردد. که در این های مختلف وقایع سیلی مختلفی را به خود دیده است، اهمیت بررسی این امر آشکار میو در طی سال
سازهای صورت گرفته در حریم رودخانه، قنات واختهای شهرسازی ناشی از سبررسی مغایرت"راستا هدف پزوهش حاضر 

 ."باشدو گسل می
عابدینی و بهشتی جاوید باشد: های مختلفی در زمینه سیل و زلزله انجام شده است که برخی از آنها بدین شرح میپژوهش

چای با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه  گیری حوضه آبریز لیقوانخیزی و سیل( به ارزیابی وضعیت سیل1397)
بندی مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سیل و زلزله در ( به پهنه1397اند. رجبی و همکاران )و منطق فازی پرداخته

نکارود  بندی سیالب حوضه آبخیز( به تهیه نقشه پهنه1396اند. روستایی و همکاران )های روستایی سقز پرداختهسکونتگاه
( به تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر 1396اند. فیروزجایی و همکاران )پرداخته GIS/RSو  SCS-CNبا استفاده از مدل 

( 1394اند. اصغری سراسکانرود و همکاران )انرژی جریان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی براای رودخانه نکا پرداخته
نژاد و همکاران اند. اسکندریه آبخیز آق القان چای با استفاده از مدل ویکور پرداختهبندی خطر سیالب در حوضبه پهنه

زاده اصل اند. فرجاجتماعی پرداخته-های اقتصادیخیزی حوضه نمرود و تاثیر آن بر ویژگی( به بررسی پتانسیل سیل1394)
های فوق، پرداخته است. عالوه بر پژوهش های استان آذربایجان غربیخیزی در زیر حوضه( به بررسی خطر سیل1391)

(، امیراحمدی و همکاران 1389(، یاراحمدی و نیکجو )1389روستایی )(، 1387کرمی و همکاران )های دیگری توسط تحقیق
(، عابدینی 1395(، جمالی و همکاران )1393و خطیبی ) کرمی (،1393رضایی مقدم و همکاران ) (،1392قنواتی ) ،(1390)

انجام شده  (2017(، صادقی و همکاران )2010) 2(، فرناندز و لوتز1395(، قهرودی تالی و همکاران )1395و سرمستی )
 است.

 یهای آبی )رودخانه و قنات( و گسلبا عنایت به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی دخل و تصرف در پهنه
 :دارددهی به آنها باشد که پژوهش حاضر سعی در پاسخباشد. در این راستا سئواالتی بدین شرح مطرح میمی
 باشد؟می یهای آبی و گسلهای شهری دارای بیشترین فراوانی در حریم پهنهکدام یک از کاربری -
 باشد؟می یآبی و گسل هایها دارای بیشترین مساحت در حریم پهنهکدام یک از کاربری -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tucci 
2 Fernández & Lutz 
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 باشد؟ها به چه صورتی میوضعیت معابر شهری به لحاظ قرار گیری در حریم آبراهه -

 محدوده مورد مطالعه

 38°، 1'،  38°، 9'طول شرقی و  46°، 11'، 45°، 23'هکتار در موقعیت جغرافیایی  24500شهر تبریز با وسعتی حدود 
 (.1379: 146ای به نام جلگه تبریز واقع شده است )اصغری زمانی، تر در جلگهم 1340عرض شمالی با ارتفاع متوسط حدود 

از  هریس، شهرستان به شرقی شمال از شهرستان شبستر، به غرب و غربی شمال از شهرستان ورزقان، به شمال از تبریز
 و کوهستانی ناحیه دو ازتبریز  شهرستان. شده است محدود اسکو به شهرستان جنوب از و آباد،بستان شهرستان به شرق
 متر 2100 کوهستانی بالغ بر مناطق در متر و 1310مناطق دشت  در دریای آن سطح از ارتفاع .تشکیل شده است دشتی

احاطه شده است )اداره امور منابع آب شهر تبریز،  سهند و عینالی هایکوه جنوب، توسط و شمال از شهر این. باشدمی
 دهد.محدوده مورد مطالعه را نشان می ( موقعیت1(. نقشه )1: 1390

 

 
 : موقعيت محدوده مورد مطالعه در سطح كشور و استان1نقشه 

 
 مواد و روش

های پژوهش اعم از باشد. دادهتحلیلی می -های کاربردی است که به لحاظ روش توصیفیپژوهش حاضر از نوع پژوهش
ها با استفاده از های الزم استخراج شد. بعد از استخراج رودخانهمنطقه و انجام تحلیل DEM1ها، با تهیه مسیر رودخانه

بندی گردید. بطوری ها با توجه به شدت جریان خروجی، در چهار طبقه دسته، مسیر رودخانهGlobal Mapperافزار نرم
هش حاضر وضعیت کند، در پژوشود، آبراهه سطح یک، دو و سه از داخل شهر تبریز عبور می( مشاهده می2که در نقشه )

های تبریز نیز از سازمان آب دخل و تصرف در آبراهه سطح دو و سه مورد بررسی قرار گرفته است. شیپ فایل قنات
در نهایت به روزترین شبکه معابر  های تبریز هم از مهندسان مشاور پادیر تهیه گردید.ای تبریز و شیپ فایل گسلمنطقه

ها نیز با اعمال حرایم مربوطه برای هر یک از عوارض رودخانه، تجزیه و تحلیل تهیه شد. OSM2شهر تبریز از سایت 
های موجود و فراوانی آنها در طبقات مختلف مسافتی مورد بررسی و تحلیل قنات و گسل انجام شد. بطوری که کاربری

 باشد:قرار گرفت. حرایم هر یک از عوارض مذکور به شرح زیر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Digital Elevation Model 

2 Open Street Map 
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متری در پنج حریم تقسیم گردید. به جهت عدم  100متر در نظر گرفته شد که در فواصل  500 حریم رودخانه بصورت کلی

های مورد نیاز برای تعیین حریم قنات، از روش شعاع ثابت های ذیربط برای در اختیار قرار دادن دادههمکاری سازمان

جود در محدوده مورد مطالعه یک دایره با شعاع مو قناتدر این روش در اطراف هر برای تعیین حریم آن اقدام شد.  1دلخواه

حریم قنات  (.19: 1392، ریزی و نظارت راهبردیمعاونت برنامه) استآن  شود که تعیین کننده حریممشخص رسم می
بندی گردید. جهت تعیین حریم متر طبقه 150الی  100و  100الی  50، 50برای چاه مادر و مظهر آن در سه سطح، زیر 

متری را جهت هرگونه ساخت و ساز شهری الزامی  2500استفاده شد که در آن رعایت فاصله  2800از استاندارد گسل نیز 
(. در پژوهش حاضر حریم گسل در پنج طبقه بدین شرح 1393دانسته است )مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 

 .25000 الی 2000و  2000 الی 1500، 1500 الی 1000، 1000 الی 500، 500 الی 0بندی گردید: طبقه
 

 
 در مورد محدوده مورد مطالعه ي: پراكندگي عوارض آبي و گسل2نقشه 

 هابحث و یافته

عدد قطعه زمین دارای  29904دهد که کاربری مسکونی با های موجود در حرایم رودخانه سطح دو نشان میبررسی کاربری
عدد  5210متر،  100قطعه زمین مسکونی در حریم زیر  3928تعداد،  باشد؛ از ایندر حرایم رودخانه می فراوانیبیشترین 

واقع  500الی  400عدد بین  7468و  400الی  300عدد بین  7217، 300الی  200عدد بین  6068متر،  200الی  100بین 
در حریم رودخانه قطعه زمین مسکونی  29904اند. با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در شده

قطعه  4442 فراوانیکاربر تجاری با  همچنیندر هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت.  نفر 98607سطح دو، 
باشد که در مجموع کاربری صنعتی می فراوانیسومین کاربری به لحاظ  .باشددومین کاربری در حریم رودخانه می ،زمین
مهم شهری در این  سه کاربری ،عالوه بر این قطعه زمین موجود در حریم رودخانه را به خود اختصاص داده است. 1273

آموزش عالی، آموزشی،  :ها عبارتند ازد؛ از جمله این کاربریکه به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستن حریم قرار دارند
قطعه زمین  659وجود  پژوهش، هاهمچنین نکته قابل توجه در یافته درمانی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات شهری و غیره.

که نشان از عدم توجه مدیریت شهری در معنای عام آن در رعایت عوامل طبیعی در توسعه شهری  ،ستادرحال ساخت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Optional Fix Radial 
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( به تفصیل قابل مشاهده 1در جدول ) سطح دو رودخانه رایمهای موجود در حکاربرینتایج حاصل از بررسی باشد. می
 .باشدمی

 هاي موجود در حرایم رودخانه سطح دو: فراواني كاربري1جدول 

 
نشان داد که کاربری گردد، مشاهده می (1نمودار ) درکه سطح دو  حریم رودخانه در های موجودبررسی مساحت کاربری

هکتار  881096، در حریم سوم هکتار 672488 هکتار در حریم دوم، 560177در حریم اول، هکتار  299606مسکونی با 
 نیهمچن باشد.دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم رودخانه می ،هکتار در حریم پنجم 961237در حریم چهارم و 
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های هکتار و زمین 36498 با هکتار، صنایع 43242 با هکتار، تجاری 51980 با هکتار، مزارع 447495 با کال های بایرزمین

 د.ندر حریم رودخانه قرار دارمساحت هکتار  6862 با درحال ساخت

 
 رودخانه سطح دو یماهاي موجود در حر: مساحت كاربري1نمودار 

بطوری که در نقشه مشاهده  دهد.های موجود در حرایم رودخانه سطح دو را نشان می( پراکنش کاربری3نقشه شماره )
 گردد بخش قابل توجه از کاربری مسکونی در حرایم این رودخانه قرار گرفته است.می

 
 یم رودخانه سطح دواهاي موجود در حر: پراكنش كاربري3نقشه 

قطعه زمین دارای  4108مسکونی با که کاربری  دهدنشان می سههای موجود در حرایم رودخانه سطح بررسی کاربری
بین  قطعه زمین 1051متر،  100در حریم زیر  زمین قطعه 231؛ از این تعداد باشددر حریم رودخانه می فراوانیبیشترین 

 قطعه زمین 674متر و  400الی  300بین  قطعه زمین 940متر،  300الی  200بین  قطعه زمین 1212متر،  200الی  100
قطعه زمین  4108با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در  متر قرار دارد. 500الی  400بین 

دومین کاربری در هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت.  نفر 14263، سهمسکونی در حریم رودخانه سطح 
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 باشد.قطعه زمین می 138 فراوانیصنایع با  نیزسومین کاربری کاربری تجاری، و  قطعه زمین، 457با  فراوانینیز به لحاظ 

 های مهم از جمله کاربری آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، تجهیزات شهری وریهای مذکور، کاربعالوه بر کاربری
های درحال ساخت شاهد وجود زمین دو،رودخانه سطح همچون حریم در این حریم  اند.غیره در حریم رودخانه استقرار یافته

( به 2رودخانه سطح سه در جدول ) های موجود در حرایمنتایج حاصل از بررسی کاربریهستیم.  قطعه زمین 10به تعداد 
 .باشدتفصیل قابل مشاهده می

 سههاي موجود در حرایم رودخانه سطح : فراواني كاربري2جدول 

 
گردد، نشان داد که کاربری ( مشاهده می2که در نمودار ) سهحریم رودخانه سطح  در های موجودبررسی مساحت کاربری

هکتار در حریم  10086هکتار در حریم سوم،  12394هکتار در حریم دوم،  7070هکتار در حریم اول،  362مسکونی با 
کاربری  عالوه بر اینباشد. هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم رودخانه می 6834چهارم و 
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 303 با صنایع و هکتار 366 با تجاری هکتار، 1134 با پایانه هکتار، 1583 با هکتار، مزارع 11445 با های بایر کالزمین

 هکتار زمین درحال ساخت وجود دارد. 9همچنین در این حریم  در حریم رودخانه قرار دارد. مساحتهکتار 

 
 سهرودخانه سطح  یماهاي موجود در حر: مساحت كاربري2نمودار 

 

بصورتی که در نقشه مشاهده  دهد.های موجود در حرایم رودخانه سطح دو را نشان می( پراکنش کاربری4نقشه شماره )
رودخانه واقع شده است که دارای تعداد طبقات بسیار باال  شود مقدار قابل توجه از قطعات مسکونی در حریم طغیانیمی
 باشد که باعث شده این کاربری در حریم رودخانه دارای تراکم بیشتری باشد.می

 
 هاي موجود در حریم رودخانه سطح سه: پراكنش كاربري4نقشه 

 16/20در بررسی شبکه معابر به لحاظ قرار گیری در حریم رودخانه، مشاهده گردید که معابر شریانی درجه دو فرعی با 
درصد دارای بیشترین مقدار طولی   37/21درصد و دسترسی محلی درجه سه با  46/22درصد، شریانی درجه یک اصلی با 
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درصد،  29/29م آبراهه سطح سه نیز، معابر شریانی درجه دو فرعی با باشد. در حریقرار گرفته در حریم آبراهه سطح دو می

درصد دارای بیشترین مقدار طولی در  7/19درصد و درسترسی محلی درجه سه با  99/22دسترسی محلی )مسکونی( با 
 باشد.حریم این آبراهه می

 كيلومتر هاي سطح دو و سه بههاي قرار گرفته در حریم آبراههنوع و طول راه: 3جدول 
 آبراهه سطح سه آبراهه سطح دو 

 درصد طول راه درصد طول راه نوع راه

 26/6 78/12 26/16 17/33 دسترسی محلی درجه یک

 77/3 49/12 51/11 19/38 دسترسی محلی درجه دو

 32/6 7/19 37/21 64/66 دسترسی محلی درجه سه

 29/2 45/12 03/15 65/81 دسترسی محلی )خدماتی(

 85/1 99/22 33/14 1/178 محلی )مسکونی( دسترسی

 19/1 08/2 49/20 86/35 جمع کننده و پخش کننده

 93/9 29/29 16/26 11/77 شریانی درجه دو فرعی

 34/8 52/8 46/22 95/22 شریانی درجه یک اصلی

  3/120  68/533 مجموع

 

قطعه  48قطعه زمین مسکونی و  156گردد که های موجود در حریم اول چاه مادر قنات، مشاهده میدر بررسی کاربری
قطعه زمین  124قطعه زمین مسکونی و  686 ،زمین تجاری دارای بیشترین فراوانی در این حریم هستند. در حریم دوم

قطعه  179و  صنعتی قطعه زمین 69قطعه زمین مسکونی،  1185تجاری واقع شده است. در حریم سوم چاه مادر قنات، 
این  دتوانمی هایی هستیم کهتجاری قرار دارد. همچنین به حالت کلی در حریم سه گانه چاه مادر شاهد وجود کاربریزمین 

دهد، که مرغداری و دامداری، اداری، گورستان، حمل و نقل، تعمیرگاه، منبع آبی را به حالت منفی تحت تاثیر قرار می
و کاربری تجاری با فراوانی  2027ربری مسکونی با فراوانی اند. در حالت کلی کاتاسیسات و تجهیزات شهری از آن جمله

در این حریم نیز شاهد باشد. قطعه زمین در حریم سه سطحی چاه مادر قنات به ترتیب دارای بیشترین فراوانی می 351
 .گردد( به تفصیل مشاهده می4های دیگر در جدول )فراوانی کاربریعدد هستیم.  86های درحال ساخت به تعداد زمین

 
 چاه مادر قنات هاي موجود در حریم: فراواني كاربري4جدول 

 مجموع متر 150الي  100 متر 100الي  50 متر 50زیر  كاربري

 5 3 1 1 آموزشی

 40 21 16 3 باغ

 2 1 1 - بهداشتی

 7 6 1 - مرغداری و دامداری

 86 54 24 8 درحال ساخت

 2 2 - - درمانی

 6 5 1 - اداری

 2 2 - - فرهنگی

 3 2 - 1 گورستان

 28 12 11 5 حمل و نقل

 4 3 1 - جهانگردی
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 11 5 4 2 مخروبه

 2027 1185 686 156 مسکونی

 15 9 3 3 مزارع

 9 5 3 1 مذهبی

 23 9 10 4 متروکه

 202 111 56 35 نامشخص

 3 3 - - پارکینگ

 1 1 - - پایانه

 134 69 38 27 صنایع

 32 13 12 7 تجهیزات شهری

 43 19 16 8 تعمیرگاه

 4 1 - 3 تاسیسات

 351 179 124 48 تجاری

 8 5 2 1 ورزشی

 3048 1725 1110 313 مجموع

 
شود، نشان داد که کاربری مسکونی ( مشاهده می3های موجود حریم چاه مادر قنات که در نمودار )بررسی مساحت کاربری

هکتار در حریم سوم دارای رتبه اول به لحاظ مساحتی  32783هکتار در حریم دوم و  9090هکتار در حریم اول،  399با 
 396های درحال ساخت با هکتار، زمین 986کال با  یباغهای زمینبعد از این کاربری، باشد. در حریم چاه مادر قنات می

 هکتار در مراتب بعدی قرار دارد. 269کتار و صنایع با ه 375هکتار، تجاری با 
 

 
 چاه مادر قنات هاي موجود در حریم: مساحت كاربري3نمودار 

 
دهد. به علت تعداد زیاد قنات های موجود در حریم سه سطحی چاه مادر قنات را نشان می( پراکنش کاربری5نقشه شماره )

 است. اکتفا گردیده ها بصورت بزرگنمایی شدهشهر تبریز، تنها به نمایش برخی از قنات در پهنه
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 هاي موجود در حریم چاه مادر قنات: پراكنش كاربري5نقشه 

قطعه زمین با کاربری مسکونی دارای  290گردد که های موجود در حریم اول مظهر قنات مشاهده میدر بررسی کاربری
قطعه زمین با کاربری  98قطعه زمین با کاربری مسکونی و  853باشد. در حریم دوم در این حریم میبیشترین فراوانی 

قطعه زمین  207قطعه زمین با کاربری مسکونی و  1201تجاری دارای بیشترین فراوانی هستند. در حریم سوم مظهر قنات، 
و کاربری  2344بصورت کلی کاربری مسکونی با فراوانی باشد. با کاربری تجاری بیشترین فراوانی در این حریم را دارا می

در حریم باشد. قطعه زمین در حریم سه سطحی مظهر قنات به ترتیب دارای بیشترین فراوانی می 331تجاری با فراوانی 
 قطعه زمین درحال ساخت وجود دارد که نشان از عدم توجه به حریم این منبع آبی 75مربوط به مظهر قنات نیز شاهد 

 باشد.( به تفصیل قابل مشاهده می5های دیگر در جدول )فراوانی مربوط به کاربریقدیمی دارد. 
 

 مظهر قنات هاي موجود در حریم: فراواني كاربري5جدول 

 مجموع متر 150الی  100 متر 100الی  50 متر 50زیر  کاربری

 4 2 2 - آموزش عالی

 6 4 1 1 آموزشی

 13 7 5 1 باغ

 1 - 1 - دامداری مرغداری و

 75 39 29 7 درحال ساخت

 5 2 3 - درمانی

 3 3 - - اداری

 2 2 - - نظامی و انتظامی

 1 - - 1 ارتباطات

 8 4 4 - حمل و نقل

 1 1 - - جهانگردی
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 5 3 1 1 مخروبه

 2344 1201 853 290 مسکونی

 5 1 4 - مزارع

 4 3 1 - مذهبی

 8 4 3 1 متروکه

 143 78 46 19 نامشخص

 1 1 - - پایانه

 60 25 27 8 صنایع

 12 4 8 - تجهیزات شهری

 7 5 2 - تعمیرگاه

 2 2 - - تاسیسات

 331 207 98 26 تجاری

 3 1 1 1 ورزشی

 3044 1599 1089 356 مجموع

 
گردد، نشان داد که کاربری مسکونی ( مشاهده می4های موجود حریم مظهر قنات که در نمودار )بررسی مساحت کاربری

هکتار در حریم سوم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی  25833هکتار در حریم دوم و  11364هکتار در حریم اول،  1451با 
های هکتار، زمین 101هکتار، صنایع با  215کاربری تجاری کال با باشد. بعد از کاربری مسکونی، در حریم مظهر قنات می

 هکتار در مراتب بعدی قرار دارد. 29هکتار و مزارع با  61ساخت با درحال 

 
 مظهر قنات هاي موجود در حریم: مساحت كاربري4نمودار 

 
 دهد.های موجود در حریم سه سطحی مظهر قنات را نشان می( پراکنش کاربری6نقشه شماره )
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 هاي موجود در حریم مظهر قنات: پراكنش كاربري6نقشه 

های مختلف در قطعه زمین با کاربری 44654دهد در کل های موجود در حرایم مختلف گسل نشان میبررسی کاربری
های حساس شهری همچون آموزش عالی، آموزشی، درمانی حریم پنجگانه گسل قرار گرفته است. در حرایم گسل کاربری

 1481ه باعث تشدید خسارت خواهد شد. عالوه بر این امر و بهداشتی، مسکونی و صنایع قرار دارد، که در صورت وقوع زلزل
قطعه زمین در حال ساخت در حرایم گسل وجود دارد که عدم توجه به مسایل محیطی در ساخت و توسعه شهری را آشکار 

ج قطعه زمین در حریم پن 4337و کاربری تجاری با فراوانی  34191سازد. در حالت کلی کاربری مسکونی با فراوانی می
با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود  باشد.سطحی گسل به ترتیب دارای بیشترین فراوانی می

مورد تهدید قرار  زلزله مستقیمادر هنگام وقوع  نفر 112830، پنج سطحی گسلقطعه زمین مسکونی در حریم  34191در 
 باشد.( به تفصیل قابل مشاهده می6در جدول ) های دیگرفراوانی مربوط به کاربری. خواهند گرفت
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 پنج سطحي گسل هاي موجود در حریم: فراواني كاربري6جدول 

 
گردد، نشان داد که کاربری ( مشاهده می5های موجود حریم پنج سطحی گسل که در نمودار )بررسی مساحت کاربری

هکتار   782730هکتار در حریم سوم،  1143701هکتار در حریم دوم،  699754هکتار در حریم اول،  531057مسکونی با 
بعد از باشد. هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم گسل می 1180959در حریم چهارم و 

هکتار، حمل  16197هکتار، تجاری با  28323های درحال ساخت با هکتار، زمین 51628با کاربری مسکونی، صنایع کال 
هکتار، آموزش عالی با  797هکتار، آموزشی با  1153هکتار، نامشخص با  1184هکتار، نظامی انتظامی با  2833و نقل با 

هکتار در مراتب بعدی  549ر و درمانی با هکتا 567هکتار، اداری با  570هکتار، ورزشی با  620هکتار، تعمیرگاه با  770
 قرار دارد.
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 پنج سطحي گسل هاي موجود در حریم: مساحت كاربري5نمودار 

شماره ) شه  شان می( پراکنش کاربری7نق سل را ن سطحی گ شاهده می دهد.های موجود در حریم پنج   شودبطوری که م
 اختصاص داده است.بخش قابل توجه از حریم گسل را کاربری مسکونی به خود 

 

 
 هاي موجود در حرایم گسل: پراكنش كاربري7نقشه 

 گيرينتيجه

هایی است که حیات از مهمترین مولفه ،مختلفهای توجه به محیط طبیعی در مفهوم عام توسعه شهری و خاص کاربری
های مدیریتی و نظارتی منافع کوتاه و بلند مدت برخی متاسفانه به سبب برخی ضعف .کردشهری ایمن را تضمین خواهد 

وجود آمدن  اعث بهب این امر که باشیممی اکولوژیکاز افراد بر نفع عمومی ارجحیت یافته است و شاهد عدم رعایت تعادل 
باشد، که به است. از جمله مهمترین مخاطرات سیل و زلزله می شده های انسانیهای جانی و مالی برای سکونتگاههزینه

های بررسی دخل و تصرف در پهنه" در این راستا هدف پژوهشباشد. سبب عدم رعایت حرایم استاندارد مستعد ایجاد می
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.کدام یک از 1بدین سئواالت پاسخ داده شود:  تاسعی گردید طی فرایند پژوهش  بود. "یگسلآبی )رودخانه و قنات( و 

ها دارای .کدام یک از کاربری2باشد؟ می یگسلهای آبی و های شهری دارای بیشترین فراوانی در حریم پهنهکاربری
ها وضعیت معابر شهری به لحاظ قرار گیری در حریم آبراهه .3 باشد؟می یگسلهای آبی و بیشترین مساحت در حریم پهنه

کاربری مسکونی  کهمشاهده گردید  سطح دو های صورت گرفته بر روی حرایم رودخانهبا بررسیباشد؟. چه صورتی میبه 
قطعه زمین در حریم مذکور به  1273با فراوانی  کاربری صنعتیو  4442، کاربری تجاری با فراوانی 29904با فراوانی 

 29904با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و مجموع طبقات موجود در  همچنین باشد.ترتیب دارای بیشترین فراوانی می
به در هنگام وقوع سیالب مورد تهدید قرار خواهند گرفت.  نفر 98607قطعه زمین مسکونی در حریم رودخانه سطح دو، 

هکتار در  672488هکتار در حریم دوم،  560177هکتار در حریم اول،  299606کاربری مسکونی با  لحاظ مساحت نیز
هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم  961237هکتار در حریم چهارم و  881096حریم سوم، 
هکتار،  43242 با هکتار، تجاری 51980 با هکتار، مزارع 447495 با های بایر کالباشد. بعد از این کاربری زمینرودخانه می

 قرار دارد.سطح دو در حریم رودخانه  مساحت هکتار 6862 با های درحال ساختمینهکتار و ز 36498 با صنایع
قطعه زمین دارای  4108که کاربری مسکونی با تعداد  دادهای موجود در حرایم رودخانه سطح سه نشان بررسی کاربری

تجاری، و سومین کاربری  قطعه زمین 457؛ دومین کاربری نیز به لحاظ تعداد با باشدبیشترین مقدار در حریم رودخانه می
با در نظر گرفتن بعد خانوار شهر تبریز و باشد. عالوه بر این قطعه زمین می 138به لحاظ تعداد متعلق به صنایع با تعداد 

در هنگام وقوع سیالب مورد  نفر 14263، سهقطعه زمین مسکونی در حریم رودخانه سطح  4108مجموع طبقات موجود در 
هکتار در حریم دوم،  7070هکتار در حریم اول،  362کاربری مسکونی با  به لحاظ مساحتی ر خواهند گرفت.تهدید قرا

هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به لحاظ  6834هکتار در حریم چهارم و  10086هکتار در حریم سوم،  12394
پایانه با  هکتار، 1583 با هکتار، مزارع 11445 با ایر کالهای بباشد. بعد از این کاربری زمینمساحتی در حریم رودخانه می

 9همچنین در این حریم  در حریم رودخانه قرار دارد. مساحت هکتار 303 با صنایع و هکتار 366 با تجاری هکتار، 1134
 هکتار زمین درحال ساخت وجود دارد.

 درصد 16/20که معابر شریانی درجه دو فرعی با  شدشبکه معابر به لحاظ قرار گیری در حریم رودخانه، مشاهده  بررسیبا 
درصد دارای بیشترین مقدار طولی در حریم آبراهه سطح  29/29در حریم آبراهه سطح دو، و معابر شریانی درجه دو فرعی با 

 ها نقش جابجایی و دسترسی دارد، در هنگام وقوع سیالب موجب خسارت قابل توجهبه جهتی که این راه باشد.سه می
 خواهند شد.

قطعه زمین به  351و کاربری تجاری با فراوانی  2027در حریم سه سطحی چاه مادر قنات، کاربری مسکونی با فراوانی 
هکتار در حریم دوم  9090هکتار در حریم اول،  399مسکونی با  کاربری ینهمچن باشد.ترتیب دارای بیشترین فراوانی می

بعد از این کاربری، باشد. تبه اول به لحاظ مساحتی در حریم چاه مادر قنات میهکتار در حریم سوم دارای ر 32783و 
هکتار در  269هکتار و صنایع با  375هکتار، تجاری با  396های درحال ساخت با هکتار، زمین 986کال با  یباغهای زمین

و کاربری تجاری با فراوانی  2344در حریم سه سطحی مظهر قنات، کاربری مسکونی با فراوانی  مراتب بعدی قرار دارد.
هکتار در حریم  1451کاربری مسکونی با  به لحاظ مساحتی باشد.قطعه زمین به ترتیب دارای بیشترین فراوانی می 331
هکتار در حریم سوم دارای اولین رتبه به لحاظ مساحتی در حریم مظهر قنات  25833هکتار در حریم دوم و  11364اول، 

 61های درحال ساخت با هکتار، زمین 101هکتار، صنایع با  215کاربری تجاری کال با کاربری مسکونی،  باشد. بعد ازمی
 هکتار در مراتب بعدی قرار دارد. 29هکتار و مزارع با 

قطعه زمین به ترتیب  4337و کاربری تجاری با فراوانی  34191در حریم پنج سطحی گسل، کاربری مسکونی با فراوانی 
هکتار در حریم دوم،  699754هکتار در حریم اول،  531057کاربری مسکونی با به لحاظ  باشد.بیشترین فراوانی میدارای 

هکتار در حریم پنجم دارای اولین رتبه به  1180959هکتار  در حریم چهارم و  782730هکتار در حریم سوم،  1143701



 113 ...هاي آبيبررسي وضعيت دخل و تصرف در حریم پهنه

 
های درحال ساخت با هکتار، زمین 51628ونی، صنایع کال با بعد از کاربری مسکباشد. لحاظ مساحتی در حریم گسل می

 1153هکتار، نامشخص با  1184هکتار، نظامی انتظامی با  2833هکتار، حمل و نقل با  16197هکتار، تجاری با  28323
 567اری با هکتار، اد 570هکتار، ورزشی با  620هکتار، تعمیرگاه با  770هکتار، آموزش عالی با  797هکتار، آموزشی با 
 هکتار در مراتب بعدی قرار دارد. 549هکتار و درمانی با 

های تسلط با کاربری له اولهو، در یگسلتمام عوارض آبی و  یماحرهای صورت گرفته مشاهده شد که در در بررسی
ساخت تشکیل های درحال را زمین زیادیمساحت همچنین در حرایم مذکور  باشد.تجاری می با له دومهودر  مسکونی و

، با توجه به فراوانی کاربری مسکونی و دوماً داده وعدم اجرای قوانین از سوی مدیریت شهری را نشان  اوالًکه  ،ددهمی
، نشان دهنده سوماًو  است، به حیات انسانی هاحاصل از این کاربریمادی داشتن سود  اولویتنشانگر تجاری در این حرایم، 

درمانی در حرایم فوق  عالوه بر این دو کاربری، شاهد وجود کاربری باشد.در توسعه شهری می به عوامل طبیعی توجهعدم 
 .قرار داردها مستقیم مورد تهدید هستیم که در صورت وقوع حوادث طبیعی، خود این کاربری

 

 منابع
  ،سیمای منابع آب شهر تبریز.1390اداره امور منابع آب شهر تبریز ، 
 اثیر خیزی حوضه نمرود و ت، بررسی پتانسیل سیل1394نژاد، فاطمه؛ مرتضی اف، اکتم؛ موسی اف، ارتوبلسکی، اسکندری

های ژئومورفولوژی کمی، سال اجتماعی منطقه و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن، پژوهش-های اقتصادیآن بر ویژگی
 .89-75، صص 1چهارم، شماره 

 ارشد،  شهر تبریز، پایاننامه کارشناسی :موردی ایران؛ مطالعه نشینیحاشیه روند در ، پژوهشی1379اکبر،  زمانی، اصغری
 تبریز. دانشگاه

  ،بندی خطر سیالب در حوضه آبخیز آق القان چای با ، پهنه1394اصغری سرسکانرود، صیاد؛ پیروزی، الناز؛ زینالی، بتول
 .231-245، صص 3های ژئومورفولوژی کمی، سال چهارم، شماره استفاده از مدل ویکور، پژوهش

 بندی خطر سیالب در محدوده شهر نیشابور در پهنهریز ، 1390، طیبه ؛ احمدی،صغری ،کرامتی؛ ابوالقاسم .امیراحمدی
 .110-91، صص 7ریزی شهری، سال دوم، شماره ، پژوهش و برنامهراستای توسعه شهری

 های آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری، 1395العابدین؛ کردوانی، پرویز، جمالی، میثم؛ مقیمی، ابراهیم. جعفرپور، زین
، صص 48های جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره شیراز، پژوهش در خشک رود: موردی هعمطال شهری بر حریم رودخانه

591-602. 
  ،بندی مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی  ، پهنه1397رجبی، معصومه؛ حجازی، میراسداهلل؛ روستایی، شهرام؛ عالی، نگین

های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره وهشهای روستایی شهرستان سقز، مطالعه موردی سیل و زلزله، پژسکونتگاه
 .183-195، صص 2

 بررسی 1393زاده کامران، خلیل؛ مختاری اصل، ابوالفضل، پور، فرهاد؛ ولیرضایی مقدم، محمد؛ اندریانی، صغری؛ الماس ،
علویان، خیزی و دبی رواناب؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز سد اثرات تغییر کاربری و پوشش اراضی بر روی سیل

 .57-41، صص 1هیدروژئومورفولوژی، سال اول، شماره 

  ،های مختلف اراضی شهری، جغرافیا و توسعه، سال نهم، بندی خطر گسل تبریز برای کاربری، پهنه1389روستایی، شهرام
 .41-27، صص 21شماره 

  ،ندی سیالب حوضه آبخیز نکارود با ب، تهیه نقشه پهنه1396روستایی، شهرام؛ موسوی، رمضان؛ علیزاده گرجی، غالمرضا
 .108-118، صص 1های ژئومورفولوژی کمی، سال ششم، شماره ، پژوهشGIS/RSو  SCS-CNاستفاده از مدل 

 سطحی. آبهای کیفی حریم تعیین ، دستورالعمل1384ایران،  آب منابع مدیریت سهامی شرکت 



 1398زمستان ، 3 هشمار سال هشتم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 114

 
  ،گیری حوضه آبریز لیقوان چای با خیزی و سیل، ارزیابی وضعیت سیل1397عابدینی، موسی؛ بهشتی جاوید، ابراهیم

، صص 1های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و منطق فازی، پژوهش
179-162. 

  ،شهر تبریز در برابر خطر زلزله و برآورد تلفات پذیری کالنضریب آسیب ، ارزیابی1395عابدینی، موسی؛ سرمستی، نادر
 .35-56، صص 32انسانی، جغرافیای طبیعی، سال نهم، شماره 

 نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کالنشهر تبریز بهمنظور ، 1391، ابراهیم؛ مقیمی، عابدینی، موسی
 .147-166، صص 1شماره ریزی محیطی، هبهینه، مجله جغرافیا و برنام کاربری

 های غربی، پژوهشهای استان آذربایجانخیزی در زیر حوضه، بررسی خطر سیل1391زاده اصل، منوچهر، فرج
 .59-68، صص 1ژئومورفولوژی کمی، شماره 

  ،ه خطر سیل مبتنی ، تهیه نقش1396فیروزجایی، محمد کریمی؛ عبداللهی کاکرودی، عطاءاله؛ جلوخانی نیارکی، محمدرضا
های ژئومورفولوژی کمی، بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، مطالعه موردی: رودخانه نکا، پژوهش

 .159-175، صص 4سال پنجم، شماره 
 ( ،1392قنواتی، عزت اله ،)جغرافیا و مخاطرات طبیعی، سال کرج با استفاده از منطق فازی سیالب شهر بندی خطرپهنه ،

 .132-113، صص 8دوم، شماره 
  ،موردی شهری؛ مطالعه سیالب از ناشی پذیری، آسیب1395قهرودی تالی، منیژه؛ مجیدی هروی، آنیتا؛ عبدلی، اسماعیل :

 .35-21، صص 17کن، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال پنجم، شماره  تا درکه تهران،

 ای؛ های زمین لرزه، بررسی گسلش فعال و خطر گسترش شهرها در پیرامون گسل1393خطیبی، مریم،  کرمی، فریبا؛ بیاتی
 .20-1، صص 3ریزی محیطی، سال بیست و پنجم، شماره های شمال تبریز، جغرافیا و برنامهمطالعه موردی: حوضه

  ،از جمعیتی مراکز پذیریریسک تحلیل و لرزه زمین ، خطر1387کرمی، فریبا؛ بیاتی خطیبی، مریم؛ مختاری کشکی، داود 
 .77-96، صص 23شرقی، تحقیقات جغرافیایی، سال چهارم، شماره  آذربایجان آباد، بستان شهرستان :نمونه زلزله؛ مورد

  ،2800ها در برابر زلزله، استاندارد ، آیین نامه طراحی ساختمان1393مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. 
 621، نشریه شماره زیرزمینی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای، 1392، یزی و نظارت راهبردیرمعاونت برنامه. 
 ،خطر بندیپهنه و ارزیابی ،1395 محسن، زاده، سیدحیدر؛ حسین مقدم، رخشانی سعید؛ نگهبان، معصومه؛ سیده موسوی 

 باغملک، مخاطرات شهر آبخیز یحوضه: موردی ؛ مطالعهGIS محیط در TOPSIS فازی منطق از استفاده با خیزیسیل
 .98-79 ، صص10طبیعی، سال پنجم، شماره  محیط

  ،صوفی حوضه در هاسیالب وقوع بر اراضی کاربری تغییرات تاثیر ، بررسی1389یاراحمدی، جمشید؛ نیکجو، محمدرضا-

 .169-151، صص 39ریزی، سال شانزدهم، شماره چای، جغرافیا و برنامه
 Fernández, D.S., Lutz, M.A., 2010, Urban flood hazard zoning in Tucumán Province, 

Argentina, using GIS and multicriteria decision analysis, Engineering Geology, 3, pp, 90-

98. 

 Sadeghi, A., Nouri, J., Mansouri, N., Kia-Lashaki, A., 2017, an indexing approach to 

assess flood vulnerability in the western coastal cities of Mazandaran, Iran, International 

Journal of Disaster Risk Reduction, 22, pp. 304-316. 
 Tucci, C.E.M., 2007, Urban Flood Management, World Meteorological Organization, 

NO. 1372. 
 
 
 


