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 ی کالنشهر تبریز......................ژمخاطرات هیدروژئومورفولوچکیده طرح    

                   
                                                        

چکیده:-              

پدیده های مورفودینامیک)          Morphodynamic ( فعال لغزش، ریزش، سقوط سنگها)بویژه در

ن زمین لرزه ها(، سیالبهای مخرب هر از چند گاهی موجب خسارت مالی و جانی زیادی در شهر زما

تبریز می شوند. عمدتٌا اغلب خسارتها ناشی از زلزله و... مربوط به نوع، کیفیت و مقاومت سازه ها و 

یر مصالح و طراحی و معماری نیست بلکه بخشی مهمی از آنها مربوط به ویژگیهای بستر طبیعی)ز

ساختها مانند ویژگی سازند های سطحی،تشکیالت و سنگهای زیربنائی مراکز شهری( و با دخالت غیر 

( شهر تبریز در سطوح توپوگرافی هموار siteمستقیم پدیده های ژئومورفولوژی است. هسته اولیه)

شهر شکل گرفته ولی به مرور زمان شهر،فضاهای های خالی حواشی را اشغال نموده است. اخیراٌ 

غربی با موانع و مسائل توپوگرافی و  –تبریز با رشد و توسعه کریدوری در جهت شرقی

اجه شده است. در شهرک هیدروژئومورفولوژی بالفعل و بالقوه زیادی مو

کیلومتر است. این  170باغمیشه،رشیدیه،ولیعصر،گلپارگ ،فهمیده گسل فعال شمال تبریز به طول 

ریشتری، حکایت از منطقه پر ریسک دارد. از طرفی  7/7گسل با سوابق زمین لرزه های متعدد و حتی 

ی مارنی قرمز میوسن آهکدار و منطقه باالشهر تبریز از لحاظ زمین شناسی دارای تناوبی از الیه ها

نمکدار ،کنگلومرا،ماسه سنگ و میان الیه های آهکی است. سازند های ناپایدار منطقه)مطابق 

آزمایشات و نتایج میدانی از لحاظ انحالل پذیری،فرونشست و حد خمیرائی باال( به همراه شیب الیه 

ی را به پر مخاطره ترین بخش ها،و فعالیت گسل اصلی تبریز و میکرو گسلها، این منطقه شهر

مسکونی در شمالغرب کشور مبدل نموده است. عموماٌ در این منطقه برج سازی و ساخت آپارتمانهای 

بلند مرتبه بعنوان منطقه باال شهر و ثروتمند نشین اولویت دارد. امروزه شهر تبریز در بن بست فضای 

منطقه فاجعه آمیز بدون آینده نگری و توپوگرافی مناسب و هموار است، ولی گسترش شهر در یک 

شناخت مسائل هیدروژئومورفولوژی صورت میگیرد. نشست سازه ها،ترک برداشتن دیوارها و غیره 

 شواهدی است از ناپایداری زیر ساخت و مقر بخش باغمیشه،فهمیده،ولیعصر و گل پارک است . 

ات هیدروژئومورفولوژی،توسعه پایدارشهر تبریز، مورفودینامیک ، زیرساخت ، مخاطرکلید واژه ها:    
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 مقدمه-1-1

فضاهای مصنوعی انسانساخت و مناطق استقرار سکونتگاههای شهر و روستائی و تمام تاسیسات و 

می باشند. » وند، در ارتباط با زمین و مسائال ژئومورفولوژی اشخطوط ارتباطی  که توسط انسان احداث می

،هیدرولوژی( شناسیزمین بدین مفهوم که هم کامال تحت تاثیر عوامل محیطی) بویژه ژئومورفولوژی ،

هر چقدر فضای انسانساخت . هستند و هم موجب تغییر رفتار طبیعی عوامل محیطی مذکور را می شوند

بصورت یکدست سطوح ی با الکولوژی طبیعی را بیشتر اشغال کند به همان نسبت یک اکولوژی مصنوعی 

تل می نماید.  با توجه به رشد  شتابان ایجاد نمود و روابط سستیم های اکولوژیکی موجود را در طبیعت مخ

و بسیارسریع جمعیت شهرها ،فقدان قوانین دقیق نظارتی برساخت و سازها و بعالوه فقدان نظام مدون شهر 

سازی و و برمانامه ریزی شهر در اغلب کشورهای جهان سوم و درحال توسعه و در کشورمان ایران، توسعه 

ت. توسعه و رشد  قارچی، بی توجهی به وضعیت شهرها با بی برنامگی شدید مواجه اس

هیدروژئومورفولوژی شهری موجب بروز مخاطرات محیطی خطرناک بعد از مرحله ساخت و سازها  

(. از طرفی به موازات تشدید نیازهای بشری در محدوده شهری بر روی 1388تشدید می شود)عابدینی،

ریب اراضی کشاورزی،تغییرات سریع ژئو زمین چه برای تامین غذا و مصالح ساختمانی موجب تخ

مورفولوژیکی و آلودگی آبهای زیر زمینی می شود. به عنوان نمونه زمین لغزش در کوی افسران و نگین 

واحد مسکونی شد و  20( موجب تخریب بیش از  1370و  1369پارک شهرک ولیعصر تبریز در سال) 

(. رشد انفجاری 1376د )علیپور و کمک پناه، واحد دیگر در معرض خطر ویرانی قرار گرفتن 60قریب 

از زیاد برداری جعمیت شهر تبریز عمدتًا بدلیل مهاجرت از روستاها و شهر های اقماری  موجب   بهره

  اسیسات اقتصادی و صنعتی و خدماتی  شده است. و ت مساکنمناطق اطراف شهر برای ایجاد 

مشکل را دو چندان کرده است و اکثر بناها با  داریصنعتی شدن جوامع و گسترش اقتصاد سرمایه

در کشورهای در حال توسعه به علت تنگناهای اقتصادی، این شود. اندیشه و تعمق بیشتر روی زمین بنا نمی

پیشرفته برای پیشگیری و حل مشکالت های مشکل چشمگیر است و هنوز هم در این مناطق از تکنولوژی

که بالیای طبیعی همه ساله جان هزاران  این امر باعث گشته است شود.انسانها بطور مطلوب استفاده نمی

وقوع سیل، زلزله، رانش  نفر انسان بیگناه را بگیرند و خسارات هنگفتی به اقتصاد این کشورها وارد کند.

زمین در کشورهایی مثل ژاپن و ایاالت متحده آمریکا همانند کشورهای ایران و هندوستان عملکرد ندارد) 

 (. 1385ستائی و همکاران،رو

( اصولی تریتن معیار برای تعیین قلمروهای برنامه ریزی در مقیاس 1387به عقیده رجائی،

منطقهۀ،ناحیه، یا کشور ، در درجه اول عوامل محیطی می باشند که شرایط نسبتا همگن و مشابهی را به 

شود، بلکه دگرگون می را مینکند، نه تنها سطح زوجود می آورند. همچنانکه شهر توسعه پیدا می

های پر شده و ها و مراتع تخریب شده، درهلندفرمهای جدیدی از قبیل زمینهای احیاء شده ساحلی، جنگل



 بانی تئوریک طرحم...................... 

 

 4 

های لخت بلند و سطوح انداز جدیدی را با دیوارلذا ساخت یک شهر چشم آورد.غیره را به دنبال می

های مصنوعی یا طبیعی بعضی اوقات به وسیله آبراهه آورد کهمسطح، هموار، باریک و طوالنی به وجود می

باعث تغییر و تبدیل وسیعی  یاندازظهور اینچنین چشم گردند.مستقیم یا شبکه آبهای تزئینی جدید قطع می

های زمین و ژئومورفولوژی اثرات آن در تحریک و حتی تغییر فرآیند شده و در بیالن انرژی، آب و مواد

 (.1383یی )روستا شودمنعکس می

توسعه شهر سبب گسترش مساحت سطوح غیرقابل نفوذ شده و آبهای سطحی ناشی از بارشها به 

پیوندد که همه ساله خسارات هنگفتی به ساختمانها و معابر سرعت پخش شده و پدیده سیالب به وقوع می

نفوذ، امروزه شاهد شهری وارد می کند. با توجه به شیب توپوگرافی شهر تبریز و توسعه سطوح غیر قابل 

 براه افتادن سیالبهای شهری در مواقع بارشهای زمستانی و بهاری هستیم.

کند. از طرفی توسعه آسفالت و سنگفرش در محدوده شهرها، وضعیت گرمائی آنها را حادتر می

نوبه  وضعیت گرمائی شهر در مکانیسم تولید باران و هچنین میزان ذوب برف موثر بوده که این عامل نیز به

دهد. از سوی دیگر شهرسازی مجاور خود میزان آب ورودی به رودخانه داخل شهر را تحت تاثیر قرار می

رودخانه و دشتهای سیالبی سبب می شود که آب با سرعت زیادی در داخل شهرها جریان یابد. )لئوپولد 

وان در چهار عنوان خالصه ،به ئنقل از روستائی( اثرات هیدرولوژیک شهرنشینی و توسعه شهر را میت1968

 نمود:

 تغییر حجم کل رواناب -1 

 دگرگونی ویژگیهای اوج جریان -2 

 کاهش کیفیت آب -3 

 هاتغییرات در سازگاری هیدرولوژیک رودخانه -4 

به این تغییرات در سیستم هیدرولوژیک، باید شبکه جمع آوری آب، افزایش مواد آن، انتقال آب، 

و توزیع سیستم ذخیره آب شهری، نهرهای سرپوشیده، آبروها، مجاری ها و مجاری تنظیم لوله

ها، مجاری آب و فاضالب شهری و سیستمهای زهکشی سیالب را اضافه فاضالب، زهکشها، لوله

 (1970)دوپون  کرد.

ای از مواد به داخل شهر، گردش آن در داخل شهر و برگشت توسعه شهر باعث نقل و انتقال توده

گیرد. حرکت خاک چرخه گردد. این فرایند نقل و انتقاالت حرکت خاک را نیز دربر میمجدد از شهر می

سازد. فرآیند ساختمان طبیعی آب سطحی و زیرزمینی و مواد محلول داخل مناطق شهری را دگرگون می

دهد و روابط تغییر یافته بین انرژی سازی شهری، طبیعت پوشش زمین را بطور موقتی ویادائمی تغییر می

ها را تحریک می کند. این روند به نوبه خود قطرات باران نازل شده و میزان رسوب حمل شده به رودخانه

گردد که نتیجه آن در ثبات مجاری ودخانه میباعث افزایش یا کاهش تحویل بار رسوب آب به مجاری ر
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رود و در نتیجه تغییر الگوی فرسایش مجاری پائین دست رودخانه یا بصورت تجمع رسوب مجاری 

شود. بنابراین یک مجموعه از نتایج مربوط به هم شهرنشینی وجود دارد که به توجه بیشتر نیاز منعکس می

ق دور از دسترس پائین دست دره و پائین دست رود برجای دارد، چون آنها حتما اثراتی را در مناط

 (.1383گذارند )روستائی می

بیشتر عوارض زمین با محیط فعلی خود سازگار نیستند. اغلب آنها تحت یک مجموعه آب و هوائی 

ه اند. این عوارض ممکن است تا زمانی پایدار باقی بمانند کیا شرایط دیگری از قبیل یخچالها بوجود آمده

به وسیله گیاهان پوشیده شوند و یا تحت شرایط غالب بارش یا زهکشی قرار گیرند. با وجود این اگر این 

 .(Thaupson & Mc Gregor,1995)بشود. پایداری به هم بخورد ممکن است شرایط جدیدی ایجاد 

با رشد و توسعه سریع کالبد شهر تبریز در بخشهای شمالی ،شمالشرق و حتی جنبوغر و غرب 

تنگناها و مسائل هیدروژءومورفولوزی زیاد ی مواجه شده یا منجر به تشدید برخی از پدیده های 

 مورفودینامیک نظیر زمین رانش و نشست شده است.

محل استقرار شهرها ممکن است نسبت به زمان تغییر یابد، بنابراین موقعیت محیطی سکونتگاههای 

ها در اثر فی نباشند. عوامل طبیعی مانند انسداد بستر رودخانهموجود ممکن است برای نیازهای امروزی کا

های ارتباطی ، سیل و عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند تغییر مسیر جادهته نشست رسوبات، لغزشها، زلزله

 ممکن است موقعیت شهرها را عوض کند. 

ند نحوه کاربری زمین مقر شهرها ممکن است به وسیله فرایندهای طبیعی و فعالیتهای انسانی مان

عوض شود. در اکثر مواقع چنین تغییراتی باعث از رونق افتادن و در نهایت ویرانی شهر شده است. به 

( برخی از سکونتگاههای انسانی ممکن است با گذشت زمان رشد کنند بدون اینکه در 1371عقیده )فرید، 

 اثر توسعه اقتصادی گسترش یابند.  موقع و مقر آنها تغییر ایجاد شود، این شهرها ممکن است در

کیلومتر می باشد  170استقرار شهر تبریز در مجاورت گسل بزرگ در شمال تبریز)طول گسل حدود 

در مارنی  ماهوری با سازند ناپایدار و سست هایی تپه، استقرار مناطق مسکونی در رو( گذردکه از شهر می

مناطق مسکونی و مراکز خدماتی و صنعتی شهرتبریز در عصر ،رشدیه و بارنج ،بعالوه  توسعه ولیشهرک 

محدویت به دلیل  )ائل گلی(گلیشاه تپه های گسل دار باغمیشه و دره و چای لیقوانیخچالی  داخل دره

فضائی سایت شهری است. لذا کمبود فضای هموار و نسبتا پایدار برای گسترش شهر منجر به کاربری و 

با پتانسل مخاطرات محیطی باال شده است.  استقرار اجباری بصورت استقرار شهر در فضاهای جدیدی

نحوه اشغال زمین باید اصولی و منطبق با ویژگیهای طبیعی سایت شهری و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از 

دخالت ها و تغییرات محیطی باشد. برداشتن تپه ها،پرکردن دره ها )نظیر منطقه باغمیشه و برخی از منطقه 

و غیره( ،دفن زباله و پوشاندن روی آنها با خاک جهت ایجاد زمین شهری و ساخت و سازه ها اصال  بارنج

مناسب نیستد. ولی در اغلب شهرهای بزرگ ایران محدویت های  فضائی )کمبود زمین( منجر به اقداماتی 
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ل به عهده غیر اصولی فوق الذکر می شود.در مطالعات ویژگیهای طبیعی محیط پرداختن به مسائل ذی

 (.1387متخصصان جغرافیای طبیعی است)رجائی،

 ویژگیهای آب و هوایی محدوده شهری و رابطه آن باتوسعه شهری و تراکم جعمیتی -

 ویژگیهای آبهای سطحی و زیر زمینی و تاثیر آنها بر گسترش شهری  -

 ویژگیهای توپوگرافی و نحوه گسترش ناهمواریها و اثرات ان در برنامه ریزی شهری -

 ویژگیهای ژئومورفولوژی محدوده شهر و اثرات تنگنائی آنها در توسعه شهری  -

ویژگیهای زمین ساختی محدوده شهری و نقش پدیده های زمین شناختی نظیر  زلزله  و آتشفشان  بر  -

 شهر ها

 ویژگیهای خاکها و انواع آنها -

 ویژگیهای پوشش گیاهی و ارتباط آن با محیط شهری -

 ایر منابع طبیعی قابل دسترسمعادن و س -

یک بررسی و مطالعه  محلی ، براساس اندازه و ماهیت تحقیق یا پروژه مهندسی در نظر گرفته شده  1اهداف

 متغییر بوده ولی معمواًل شامل یک یا چند مورد از موارد زیر میباشد:

 مناسب بودن ساختگاه جهت پروژه مورد نظر 

 شرایط ساختگاه و خواص زمین 

 و ناپایداریهای بالقوه زمین و ... مشکالت 

 .داده های زمینی که منجر به طراحی ابنیه می شود 

برنامه های مربوطه به بررسیها جهت تعیین داده های مورد نیاز بایستی بر اساس سه جنبه گوناگون از 

 شرایط زمین جهت گیری شود: 

 های رسی چسبنده ، که نیاز به شرایط و ویژگیهای خاک و مواد غیر متراکم به ویژه در مورد خاک

 آزمونهای آزمایشگاهی و کاربرد تکنیکهای مکانیک خاک دارند.

 .مرز سنگی، که عمق آن جهت حفاریها و پی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

  ،سنگ بستر، که ویژگیهای مقاومتی و تنوع های ساختمانی و احتمااًل وجود  غارهای مدفون آن

 ( به نقل از والت هم، آنتونی کالیو(.1380گردند.) قاضی فرد،  و  امامی ،همگی بایستی مشخص 

در تحقیق حاضر نگارنده با مشاهدات و مطالعات میدانی و نیز  با استفاده از منابع تحقیقاتی مرتبط بعمل 

 آمده در شهر تبریز ،به بررسی مسائل هیدروژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی پرداخت نموده است. 

 

                                           
 Objectives  (1  
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 مسئلهبیان ـ 2-1

درصد از شهرهای ایران بر روی خط گسل و یا در امتداد آن واقع شده اند و به جزء  6/16بیش از        

شهر تبریز  (.1383ریشتر را تجربه کرده اند)زمردیان  6یکی دو مورد انگشت شمار، اکثراً زلزله های بیش از 

زمین شناسی جدی گریبانگیر است.این شهر از  نیز چند دهه ای است که با تنگناهای ژئومورفیک و

شماشرق،جنوب و بویژه از سمت شمال با ارتفاعات عون ابن علی محصور شده است. بخش غرب آن نیز 

دارای سازند های سطحی سست رسی است و سطح آبهای زیرزمینی نیز در مناطق از شهر ،باال است. لذا 

ح آنها و گسترش وسیع سازند های ریز دانه ،عوامل کنترل نوسان شدید آبهای زیر زمین و باال بودن سط

کننده و محدویت جدی برای توسعه شهر به سمت غرب یا دریاچه اورمیه است. در شمال شهر نیز گسل 

می باشد. شیب زیاد   معروف شمال تبریز جزوهای گسل های فعال )با شاخه های فرعی در بستر شهر(

خه های فرعی آن،سازند های مارنی نیز بر ناپایداری شدید نشستگاه شهر دامنه ها،فعالیت گسل تبریز و شا

در مناطق شرقی و شمالی شهر می افزایند. گسله های فعال، که به صورت شکستگی و در مقیاس کوچک 

در سطح زمین برون زدگی دارند. چنین گسله هایی را میتوان در طول بخش شمالی شهر تبریز مشاهده 

اع زیاد و ناگهانی شهر تبریز، بخصوص در نواحی شرقی و شمال شرقی و با میانگین نمود.اختالف ارتف

یکی از  "متر(، 2187عون ابن علی)عینالی( و مورو)"متر با نزدیکترین پرتگاههای گسلی 1360ارتفاعی 

شهر تبریز میباشد، که نتیجه جنبشهای امتداد لغز و  بارزترین شاخص مخاطری آمیزی شدید در گستره مقر

تا حدودی قائم در راستای سیستم گسل شمالی شهر است. همچنین، وقوع لغزشها و ریزشها و دیگر 

فرایندهای متاثر از فعالیت سیستم گسلش و سیالبهای فصلی از خطرات اصلی شهر تبریز محسوب میشود. 

سطوح شیبدار شهر بویژه با دخالت انسانها پیچیده تر و مخاطره آمیز مسائل هیدروژئومورفولوژی  از طرفی

 تر می شود.

 

 فرضییه ها:-3-1

 سازند های مارنی و آهکی در بخش شمالشرق شهر برای توسعه شهر مخاطره آفرین هستند. -

ای زیر عدم توسعه کالبدی شهر تبریز به سمت غرب، در ارتباط با سازند های زمین شناسی و نوسان آبه - 

 زمینی می باشد.

 .نقش مورفوتکتونیکی گسل فعال تبریز در ناپایداری بالفعل و بالقوه این شهر قابل تشخیص است -
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 :سواالت پژوهش-4-1

آیا شیب توپوگرافی با شیب زمین شناسی در محل نشستگاه سطوح پر شیب شهر با هم انطباق   -1

 دارند؟ 

 ر ناپایداری بستر شهر چگونه می باشد؟آثار مورفوتکتونیکی گسل تبریز و نقش آن د -2

آیا بین ساختمان زمین شناسی ، عملکرد گسلی شمال تبریز و گسل های فرعی و هیدرولوژی  -3

 ناحیه ارتباطی وجوددارد؟

 علل اصلی تغییر روند رشد و توسعه کالن شهر تبریز از حالت کریدری به حالت قطاعی چیست؟ -4

 

 ـ هدف از اجراء:5-1

 :عبارت ازن تحقیق ایاصلی اهداف -

بررسی مخاطرات هیدروژئومورفولوژی کالن شهر تبریز از قبیل مسائل خاک،زمین شناسی،سازند  -1    

های سطحی،ژئودینامیک درونی و بیرونی)با تاکید بر مورفوتکتونیک و مورفودینامیک(، توپوگرافی ،اقلیم، 

ق پایدار و ناپایدار مقر و موقع شهر برای جهت تفکیک مناط در ارتباط با توانهای محیطی آنهیدرولوژی 

 توسعه اصولی ساخت و سازها. 

ارائه الگوهای توسعه و تعیین جهات آن با استفاده از داده های مختلف علوم مرتبط با آینده نگری )با -2

 از اهداف اصلی طرح تحقیقی پیش رو می باشد. بررسی بستر های طبیعی شهر( 

 . صورت زیر مد نظر تحقیق پیش رو استاهداف فرعی نیز ب -       

 ترسیم نقشه های مختلف )اوروهیدرگرافی،شیب،لیتولوژ ی و کاربری اراضی( برای کالن شهر تبریز -      

 با آینده نگری.برای کالن شهر تبریز ارائه پیشنهادات و راهکارهای منطبق با ویژگیهای طبیعی  -      

 طرح: ـ دالیل توجیهی و ضرورت انجام 4-1

 

 50کیلومتری جلفا و  150کیلومتری تهران و  619شهرتبریـز مرکز استان آذربایجان شرقی و در     

  36َتا     45ْ   50َکیلومتری شمال غرب کوههای سهند واقع شده است. این شهر در مختصات جغرافیایی 

ه است. مساحت این شهر عرضهای شمالی واقع شد 38   29َْتا    37ْ   42َطولهای شرقی  و   46  ْ

متر میباشد. شهر تبریـز از  1350کیلومترمربع بوده و ارتفاع متوسط آن از سطح آبهای آزاد  19/2167

شمال به شهرستان مرند و اهر، از مشرق به شهرستان سراب و میانه، از جنوب به شهرستان هشترود و 

د. این شهر در مسیر مناسب ترین و مراغه و از غرب و جنوب غرب به دریاچه ارومیه محدود میباش

تهران( و  -قزوین -آستارا( و شرق )میانه -کرانه خزر -مهمترین راههای ارتباطی با شمال شرق )اردبیل

تفلیس( قرار گرفته است. از  -باکو -ایروان -جلفا -خوی( و شمال )مسیر مرند -غرب )امتداد مرند
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مواره مرکز استان و یکی از شهرهای استراتژیک و ُپر روزگاران قدیم تبریـز به علت موقعیت ممتاز، ه

جمعیت کشور بوده است. این شهر در جلگه تکتونیکی وسیع و در بستر مالیم مهران رود و دره آجی 

کیلومتر مربع وسعت دارد. این شهر از تمام جهات به  300چای قرار گرفته است، که این جلگه  حدود 

با توجه به واقع  بهای تندی به ارتفاعات اطراف محدود می شود. جز در جهت غرب و شمال غرب با شی

شدن شهر در منطقه فعال تکتونیکی و عبور گسل فعال از شمال شهر تبریز،وضعیت آبهای زیر 

زمینی)غرب شهر و  شیب متغیر توپوگرافی و زمین شناسی ،خطر بالقوه محیطی شهر باال است. لذا 

ت هیدروژئومورفولوژی بستر طبیعی شهر و تفکیک مناطق با خطر تحقیق پیش رو در صدد تعیین وضعی

 بالقوه محیطی باال از مناطق نسبتاًٌٌ کم خطر  می باشد.

های متناسب شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای کاربری *تفکیک و ممیزی اراضی نسبت به نوع 

 .غیر اصولی

ده نشستگاه شهر تبریز )مقر( و نیز موقع *دادن آگاهی از حساسیتهای محیطی بالقوه و بالفعل در محدو

 شهر)محدوده آتی توسعه آن(.

* ارائه دور نمای گسترش آتی شهر متناسب با توانهای محیطی آن و تبدیل شهر بی روح آسفالت و آجر 

  به شهر متعادل اکولوژیکی)بوم شهر(.

 وهش پژروش -6-1

()نمونه برداری،اندازه Surveveyانی)( و میدDucumentتحقیق پیش رو با ماهیت اسنادی)        

گیری های میدانی، مصاحبه و پرسشنامه( در شهر مورد نشستگاه کالن شهرتبریز بعمل خواهد آمد. جمع 

آوری داده های اولیه کافی عمدتًا بستگی به  همکاری ادارات و سازمانهای مربوط در مرکز استان 

، زمین  1:250000، 1:50000نقشه های توپوگرافی جهت انجام طرح پیش رو از آذربایجانشرقی دارد. 

و نیز عکسهای هوائی در مقیاس های   1:55000و عکسهای هوائی  1:250000  - 1:100000شناسی 

منطقه و از منابع منتشر شده با موضوع مشابه  متفاوت در صورت موجود بودن، داده های ماهواره ای

تحقیق ، شیوه آن بصورت کارهای میدانی)نمونه برداری از  استفاده خواهد شد. با توجه به ماهیت موضوع

پرسشنامه(،اسنادی )کتب ،مقاالت،پایاننامه ، رساله و سایت های  -خاکها و سنگها (،مصاحبه ها )حضوری(

اینترنتی مرتبط( و تجربی خواهد بود. در این راستا از ابزار ها و داده های علوم طبیعی )برنامه ریزی 

زمین شناسی( و منابع علوم انسانی و معماری شهر سازی تا حد  ژئومورفولوژی و ،خاکشناسی -شهری

 امکان از  مهندسی عمران استفاده خواهد شد.

الزم به ذکر است که ابتداً بر مبنای مشاهدات ،اندازه گیری و نمونه برداریهای مورد نیاز جهت تعیین       

خاک انجام خواهد   PHصد رس، بافت  و ساخت ،در  نوع سازند ها،ضخامت،شیب،ویژگیهای روانی،

به طبقه بندی سپس با انطباق داده ها با نقشه مذکور و استخراج داده های الزم تخصصی اقدام گرفت. 



 بانی تئوریک طرحم...................... 

 

 10 

وپردازش  آنها خواهد شد.در بررسی و تجزیه و تحلیل پروسه تحقیق از روشها و تکنیکها و مدلهای کمی 

( استفاده خواهد شد.  در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم و آماری منابع جدید )عمدتًا خارجی

نقشه های مر بوط به لیتولوژی،هیدرولوژی و یا نقشه پیشنهادی و نمودارهای الزم  با استفاده از نرم 

(  و در Arc viewو آرک ویو ) (Spss)،اس پی اس اس (Excel)  اکسل  (Word)افزاهای ورد

( بهره خواهیم گرفت.بعالوه در محیط نرم افزار سور  Harward graphگراف)     صورت نیاز  هاروارد 

        ( اقدام به ترسیم بلوک دیاگرام سه بعدی منطقه خواهد شد.. Surferفر )

  

 پیشینه تحقیق -7-1

 در دهه های اخیر در داخل و خارج کشور تحقیقات زیادی در مورد کاربری اراضی شهری با تاکید بر    

مسائل هیدروژئومورفولوژی بعمل آمده و می آید.  در طرح تفضیلی شهر تبریز توسط وزارت مسکن و 

( به توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در 1385) تبریزشهر سازی)سازمان مسکن و شهر سازی استان 

 (،Clueو)با استفاده از مدل کل 1400تحقیقی تحت عنوان مدلسازی کاربری اراضی شهر تبریز در افق 

موثر در این تغبیرات، شبه سازی ( به تغییرات کاربری اراضی در طی دهه اخیر و تعیین عوامل 1386بابائی )

 پرداخته است. 1400الگوی کاربری اراضی و مدلسازی آن بر روند های گذشته و عوامل موثر در افق 

ر توسعه فیزیکی شهر تبریز تحقیقی تحت عنوان بررسی ژئومورفولوژیک گسل شمال تبریز و نقش آن د

( بعمل آمده که در نوع خود مشابهت زیادی با موضوع پیش رو دارد . ایشان اثرات  1386توسط زارع)

ژئومورفیک )تغییرات در وضعیت توپوگرافی و ناپایداری های حاصل از تغییرات را  عمدتاً بررسی نموده 

 اند .

( در فصولی از کتاب خود تحت 1373رجائی)شهر تبریز در باره ناپایداری مناطق شمال و شمالشرق     

عنوان ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی و عمران ناحیه ای مطالب مفیدی را آورده اند. محققینی 

( در مورد زمین لغزش منطقه نگین پارک ولیعصر تبریـز یک کار موردی  1383اسماعیلی  و اسدی ) نظیر 

در باره  مورفوتکتونیک بخشی از گسل شمال تبریـز بـا نگرش ویـژه بـر شاخص . ارزنده ای انجام داده اند

( مطالعاتی را بعمل آوردند که به مسائل ناپایداری تکتونیکی 1382های مورفومتریک ،نجف زاده نوبر)

( در یک پروژه تحقیقی تحت 1381حسامی ) نشستگاه شهر در منطقه شمال آن بیشتر پرداخته  شده است. 

ان بررسی های دیرینه لرزه شناسی گسل شمال تبریـز به اثرات و فعالیتهای تاریخی گسل و نقش آن در عنو

( تحقیقی در باره پراکندگی گسلهای استان 1382محمدزاده)شهر تبریز توجه ویژه ای داشته اند. هم چنین 

که مشابهت و ارتباط  آذربایجان شرقی و نقش آن در مورفوژنز و مورفودینامیک منطقه انجام داده است

 تنگانگی با موضوع طرح پیشنهادی اینجانب دارد.
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( تحقیقاتی را در مورد  بافت تاریخی شهر تبریز بعمل آورده اند 1385محققینی مانند عمرانی و  اسمعیلی) 

 شاید کار بسیار ارزند ه ای باشد و کامال مرتبط به موضوع تحقیق پیش رو می باشد. –که در نوع خود 

مورد پهنه بندی مخاطرات محیطی موثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز  روستایی  و  ساری صراف در 

( تحقیق جامع تری را انجام داده اند که در بین تحقیقات انجام گرفته مشابهت خاصی با تحقیق 1385)

ومتری سازند اینجانب دارد.      با وجود این در اغلب تحقیقات بعمل آمده به برخی مسائل)نظیر،گرانول

 ها،حدخمیرائی،نوسان آبهای زیر زمینی و...( پرداخت نشده و یا بصورت سطحی توجه شده است.

( در 1387( و  عابدینی )1385از تحقیقات موضوعی مرتبط  نظیر ژئومورفولوژی شهری تالیف دکتر مقیمی)

یطی و ارائه راهکارهای بهینه طرح تجزیه و تحلیل روند توسعه شهر توریستی اردبیل با توجه به توانهای مح

         توسعه ،طرح پژوهشی اتمام یافته در دانشگاه محقق اردبیلی، استفاده خواهد شد.

دادها و اطالعات مفیدی در ارتباط با موضوع این طرح دارد که در پروسه  1385کتاب آمارنامه استان تبریز 

مورد حاشیه نشینی مانعی اثر گذار در ارائه ی خدمات در  تحقیق از آنها استفاده خواهد شد. از نتایج تحقیق

( به لحاظ مشابهت زیاد با موضوع تحقیق مورد نظر 1384و امنیت شهری اصفهان توسط خوب آیند )

(در مقاله خود اصول و موازین معماری پایدار شهر را با مستندات 1382احمدی ) استفاده خواهد شد. 

ویژگیهای بوم شهر را تا حدوی بهتر ترسیم نموده اند که تحقیقی  (1384)پرهیزکار جدید، آورده اند بعالوه 

( در مورد برنامه ریزی شهرهای جدید کتاب ارزنده ارائه نموده اند که به 1378 زیاری) قابل توجه می باشد.

مقوله  توسعه پایدار شهری در برنامه ریزی اهمیت داده شده است و هاکذا در کنفرانس برنامه ریری 

در کار جدید مقاله خود به تحلیل مسائل برنامه  1385یریت شهری دانشگاه فردوسی شهر مقدس مشهد مد

Paul Waddell: (2006 )ریزی شهری پرداخته اند که قابل استفاده در پروسه تحقیق است. محقیقی نظیر

ژادی، فقر و ..تحقیق توجه ویژه ای به تعیین سکونت ها در ارتباط با فاکتورهای مهم اثر گذار نظیر قومی ن

نموده است و معتقد است که در انتخاب محل سکونت ، نظر اعضا خانوار و نیز کیفیت محل مسکونی از 

تراکم ساختمانی دسترسی به بازار و..در تحقیق -وضعیت اقتصادی و شغلی-لحاظ همسایگی )تعداد خانوار

 Alan Borning, Paulدیگر خارجی نظیر مورد نظر ایشان بسیار موثر و تعیین کننده بوده اند.محققین 

Waddell, and Ruth Förster (2006 در باره تصمیم گیری و انتخاب از روی تعمد و آگاهی )

( به بررسی تحلیل منطقه ای شهر 1380دادوران)شهروندان را در مورد سکونت و غیره بررسی نموده اند . 

نقش روند کالبدی شهر تبریز در ( 1387ظاهری ) برد.در مراحل مطالعه شهر تبریز نیز بهره خواهم تبریز 

بعالوه کار پور محمدی  ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومه شهر و روستاهای حوزه نفوذ،کار کرده است. 

( بصورت یک مقاله نیز در ارتباط با میزان توسعه یافتگی نواحی ایران بر اساس شاخصهای مختلف 1384) 

در ارتباط با کاربری در مجموع  قرار گرفته است. 8ی کشور و تبریز در رتبه از لحاظ باسوادی استانها

 - 1382صحیح اراضی شهری به لحاظ مشابهت موضوعی کارهای زیادی نظیر )پورمحمدی،
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پوراحمد و  -1384فرهودی و محمدی،-1384جوان،– 1384پرهیزکار،-1370فرید-1373شکوئی،حسین،

 & Register,2002.( Beriteos .( Haughton and et al , 1996) (1384عظیمی، -1384فالحیان،

Gospodini,2004 و Alan Borning, Paul Waddell, and Ruth Förster(2006)...  بعمل

 آمده است که هر کدام در نوع خود قابل استفاده است.

 

 ...................... شنهاداتینتیجه گیری و پ   

 

شنهادات:ینتیجه گیری و پ -  

 یاد از استانهایل مهاجرت زیر بدلیاخ ینفر در دهه ها 0000514لغ بر ات بیز  با جمعیکالن شهر تبر   

ن توسط یزم یواگذار یآن بشدت در حال توسعه است . طرحها یاقمار یژه شهرهایمجاور و بو

ز موانع، ین عامل آن نیشهر است مهمتر یوسته به بدنه اصلیو ناپ یمربوطه اغلب صورت قطاع یاسازمانه

شهر  یدر حواش یدیو تول یع و مراکز تجارین واقع شدن صنایک و همچنیفرو مسائل ژئومو یتوپوگراف

ن و یهجوم مهاجر یز جوابگویسازمانها مربوطه ن یباشئد. اغلب طرحها یل میا حایبصورت حد فاصل 

با  یو گاه یل عدم کنترل جدیبدل یر اصولیغ یست لذا ساخت و سازهایت خود شهر نیش جمعیافزا

ک،متراژ و فروش یمراکز و دفاتر اقدام به تفک یبخ ین بصورت نادرست)گاهین و مسئولیتوافق مامور

ر یت در مسین سند مالکیچند ین دارایک قطعه زمی یرد. گاهیگیصورت م یر قانونیند( و غینما ین میزم

د مرزداران در ین منطقه  و شهرک جدیباشد. در ضمن ا یبزگ کندلج م یتهران منطقه روستا -زیجاده تبر

با آبرفت  ی، آهک یمارن ین شناسیزم یاد در سازند هایفعال ز یگسل ها یه داراین ناحیمجاورت هم

با کمپلکسی از  یی آبرفتل گسترش رسوبات و نیز نهشته های قدیمیبدلافته است یم نیجوان تحک یها

اد، با ماتریس ریزدانه)رسی، مارن،لیمون( کمتر در شمالغرب یمتوسط و درشت ز یدرصد پاره سنگها

ل فرودگاه یبعد از رد شدن از حا یشهر بصوت قطاع یتوسعه آت یبرا یمرند بستر مطمئن–ز یفرودگاه تبر

و رسوبات  یآبرفت یاتوبان سازند ها یحواشان در یرا در محل نشستگاه فرودگاه تا شهر صوفیباشد. ز یم

ن رس بصورت سیمانی تعادل نسبی خود را کسب نمود اندو بستر یدرشت دانه با درصد پائ یمیقد

ز برای عبور جاده ها ،ایجاد تاسیسات استراتژیک و یدر اقلیم نیمه خشک  تبر یو پایدار یمناسب

هستند. یشهر یون سازه هایفونداس  

درجه، تناوب  25الی 10ز )سطوح شیبدار بین یدر بخش شمال تبر یعون ابن عل یکوههادر دامنه  -     

در زمان بارشهای سنگین و نیز تکانهای زمین  یو نمکدار ،آهکدار و ماسه سنگ کنگلومرائ یمارن یه هایال

ا شدن لرزه ها موجب ناپایداری و جابجائی توده ای )گسیختگی،لغزش،فواراژ،سولیفلکسیون و نیز روانگر
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از طرفی دراین  آنها )پدیده تیکسو تروپی( خواهد شد و به فونداسیون بنا ها آسیبهای جدی خواهد رساند.

ت و کاهش یریمد یروش ها و راهکارهالذا   -منطقه گسل فعال تبریز با شاخه های فرعی وجود دارد

:ـزیتبر ی کالن شهرمنطقه گسل مخاطرات محیطی ناشی از فعال گسل در  

میزی مناطق متاثر از فالیت گسل م -الف  

مناطق مستعد مخاطرات مسائل مورفودینامیکی ناشی از فعالیت گسل)شناخت بررسی و  -ب

ی( ه در منطقه گسلیثانو  

مسائل شیب و نیز مدلسلزی واکنش سازند های زمین شناسی و  یشناخت اصولبررسی و  -1

قوع زلزله و جابجائی آنی گسل ناپایداری دامنه ها و تغییرات ژئومورفولوژی، به هنگام و

 تبریز و مخاطات محیطی آن

در  یجد یت هایاحداث ساخت و سازها و اعمال محدود ینامناسب برا یشناخت مکان ها -2

 نگونه مناطقیا

ا یحائل  یوارهایتوان با احداث دیزه ها، میو کاهش خطرات وار یریجلوگ ین برایهمچن -3

توان ی، مین شناسیزم یبر اساس نوع سازندها یزفل یق تورهایا از طریدامنه ها و  یسکوبند

 دات را گرفت.یتهد یجلو یتاحد

ز جزء نواحی غیر یتبر یجنوب یشرق و در بخشهالو شما ینهشته های دامنه ای در بخش شمال  -

متناسب و ناپایدار برای ایجاد ساختمانها محسوب می شوند. اغلب این سازند ها مختلف الجنس و اندازه 

، در سطح ر داخل این نهشته ها ماتریس ریز دانه )رس ،لیمون و سیلت( در حد کافی نباشدهستند و د

زا) یدامنه های شیبدار در زمان وقوع زلزله جابجا می شود. امروزه نشستگاه شهر تبر Site در اثر توسعه )

ه دار  دروژئومورفولوژی متنوع و عمدتا مسئلیت هیتوپوگرافی و وضع با  یع موجب اشغال اراضیسر

شود:  یر ارائه میبصورت ز یشنهاداتیج مطالعات مختصر بعمل آمده پیشده است. لذا با توجه به  نتا  

ش استحکام یمناسب جهت افزا یلگرد هایهمراه با م یض بتونیق و عریعم ینوار یونهایجاد فونداسیا- 

که نشستگاه) یژه در مناطقین لرزه )بویبناها در مقابل فرونشست،زم Site  یشهر یسازه هاون یفونداس(  

فعال قرار دارد(. یگسلها یز در مجاورت ورویدار نیسازند سست و ناپا یبررو  

را بار یفعال. ز یگسلها ین مرتفع در جوار و رویسنگ یز از ساخت و سازه هایدر صورت امکان پره-

 یگ،کنگلومرائنمک و آهک(ماسه سن ی)حاویمارن یه هایبدار با تناوب الین در منطقه شیسنگ یگذار

گردد. یم یدروژئومورفولوژید مخاطرات هیده و..، نه تنها به به تشدیه و فهمیعصر و رشدیشهرک ول

ب منجر به یدر جهت ش یه ایو حرکات ال یحالت روانگرائ یقو ین لرزه هایبعالوه در مواقع بروز زم

ب بناها خواهد شد.یتخر  

 یر در روینفوذ پذ یه هایکه الیدرصد در صورت 25 یال 10ن یب یبهایم در شیعظ یجاد بناهایز از ایپره-
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 یرا با تجمع سازند ها در روین مقاوم بکر. زیآذر یا سازند هایر مارن و رس یر  نظینفوذ پذ یه هایال

 یآنها امکان کج شدگ یروانگرائو  یرائیاد و اشباع باال رفتن حد خمینسبتاً ز یبهایر در شیه نفوذ پذیال

شود.  یشتر مین لرزه ها بیب آنها در مواقع زمیتخرب یونشست و حت،ترک برداشتن فر  

زدانه بواسط یخبندان و ذوب مجدد یخ صورت و یر یخزش پیوسته و یکپارچه سازند های سطحی خاک

 یبهایز در اثر تناوب خیس شدن )تورم( و خشک شدن)انقباض(، نیز منجر به خزش بطئی الیه ای در شین

خبندان و یر عمق موثر یونها به زیاست. لذا با بردن عمق فونداس یو جنوب یشرق یژه در دامنه هایتند بو

 یطیتوان مخاطرات محیبدار میبناها در سطوح ش یحواش یز اراضیون و نیاز نفوذ آبها به فونداس یریجلوگ

ده را کاهش داد.ین پدیا  

را مشخص  یشهر یه هارد. طرح جامع محدودیپذیگسترش شهرها امروزه بر اساس طرح جامع انجام م

 یمنطقه گسل یـز بر روین رابطه گسترش شهر تبریکند. در این مییمختلف را تع یاراض یز کاربریکند و نیم

ن گونه از مناطق یاز ساختارمند بودن ا یست، چرا که شاهد درصدیه نیرو یکامالً ب یـز گسترشیشمال تبر

ن و مسکن یزم یمتوال یسازمانها یکه از سو یا طراحیکند بر اساس طرح جامع و یم که مشخص میهست

که  ییز شهرکهایو ن یخط گسل یقاً بر روینسبتًا بلند دق یرفته است. ساخت برجهایکته شده انجام پذید

از برنامه  یشهر ادامه دارد حاک یشمال یدامنه کوهها یشتر گسترش آنها به پایهنوز هم با شدت هرچه ب

ن گسترش توسط مردم و ین که، ایاز محالت(. پس فرض ا یعداددارد)بجز ت ین گسترشیمند بودن چن

است  ین مسئول کسیشود، بنابرایرد م یرفته تا حدودیانجام پذ ین توسعه شهریبدون در نظر گرفتن قوان

ط بروز یت بحران در شرایریدهد. مدتهاست که بحث مدین مناطق را میکه اجازه ساخت و ساز در ا

به عمل آمده نشان داده که  یها یل به بحث روز شده است. بررسیر مترقبه از جمله زلزله تبدیحوادث غ

، یصوت یهوا و حت یها یل و آلودگین لغزش، سین خطر عمده مانند: زلزله، زمیـز از جانب چندیشهر تبر

شتر یز بیناز زلزله بزرگتر و خسارات آن  یان خطرات مذکور دامنه خطر ناشیدر معرض خطر است. از م

شتر یل بین و سیرد. خطرات رانش زمیگیرا در بر م یخواهد بود و در صورت بروز، شعاع عملکرد بزرگتر

کنند. ید میرا تهد یبوده و فقط مناطق خاص یمنطقه ا  

ار باال و یخطر بس یها یباشد و شامل پهنه بند یمحدوده م 5ـز در یشهر تبر یانجام گرفته برا یپهنه بند

گردد که اکثر محالت یشهر، مشاهده م ین است. با توجه به مورفولوژین و پائییسط و نسبتًا پاباال و متو

ار یـز در پهنه خطر بسی، از کانون زلزله شمال تبریباً موازیره و به حالت تقریم دایک نیبه صورت   یشمال

رار گرفته اند و تنها ق ییژه در شرق و غرب منطقه در خطر باالیر محالت شهر به ویقرار دارند. سا یقو

ل آباد و یزیو د یمحالت قراملک و تراکتور ساز یعنیشود، ین محدوده خارج میچند محله از شهر، از ا

 ین و ادامه محله تراکتورسازین چند محله و منطقه، در پهنه خطر نسبتاً پائیستگاه راه آهن و... ، که ایا یحت

توان ین نکات میبوده و با توجه به ا یحالت عمدتاً صنعتن میرند. ایگیدر منطقه خطر متوسط قرار م یحت
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رغم عدم  یاز خطر صورت گرفته است)عل یث دوریاز ح یمناطق صنعت یبرا یابین مکان یگفت که بهتر

وسف یده لو و ی،ا یشه و قربانیر، شهرک اِرم و باغمیت شهر نظیتوجه به جهت باد غالب( محالت پُر جمع

ن یار خطرناک قرار دارند و هم از نظر کانون زلزله در ایظر خط گسل در پهنه بسآباد و احمدآباد، هم از ن

عصر، یول یشه، کوین محالت مورد نظر است. شهرک باغمیب گسترده در ایباشند و انتظار تخر یپهنه م

 شه برینکه شهرک باغمیباشند. با توجه به ایار خطرناک میه از لحاظ گسل در پهنه بسی، رشدیابان عباسیخ

ژه در یباشد. به ویم یاز حرکات گسل ین خطر ممکن، ناشیبنا شده است، عمده تر یستم گسلیک سی یرو

رد. منطقه یک قرار گین عمران و تکتونین مطلب مدنظر مهندسید ایاحداث سازه ها و ساخت ساختمانها با

 یسازندها یبر رو ایار خطرناک قرار دارد و یکه از لحاظ خطرات گسلش و کانون زلزله در پهنه بس یا

چگاه در ین هیزم یدهند مقاومت نسبیز نشان مین یخیتار یرد، چنان که شواهد زلزله هاینسبتاً مقاوم قرار گ

توسعه مناسب  یح برایت صحیرینشان نداده اند. عدم وجود مد یرانگر زلزله تحمل مناسبیمقابل امواج و

کرد در یـز عبور میشهر تبر یلومتریک 3از  یانکه زم یگذشته باعث شده است که خطواره گسل یدر سالها

وسف آباد، احمدآباد و یامر،  یشه، ولیباغم یاز محالت شهر محسوب شود. شهرکها یکیحال حاضر جزء 

ـز احداث شده اند. یگسل شمال تبر یروند اصل یقاً بر روی، دقید مدنیشه یه  و کویه و امریاِرم و رشد

کارشناسان علوم  یاست که بشدت از سو یم امریمحکم بساز یم، ولیم بسازیخواهینکه هرکجا میفرض ا

ط خاص و یمحل گسلش شرا یکیده است که در نزدیق مشخص گردین تحقیشود. چرا که در این رد میزم

اد همانند آنچه که در یار زی، حاکم است که از جمله شتاب قائم بسیکینامیو د یازلحاظ مورفولوژ یژه ایو

ر ییجاد تغیل ایبلند به دل یک بر ساختمانهاینزد یار مخرب زلزله هایر بسیز تاثیم و نیزلزله بم شاهد بود

ران یا یم خطر گسل هاینه حریکه در زم یقین تحقید ترین سازه ها. بر اساس جدیاد در ایار زیمکان بس

ده است. ین گردییلومتر تعیک 2م حداقل ین حریرفته است ایانجام پذ  

ر و یسک خطر و طبق تدابیت کـه، امروزه تـوسعه نامناسب شهرها و همراه با رـرفیـد پـذین بـایهمچن

(.2005چولز  یرا به دنبال دارد)ج.م.ن یادیع و تلفات زینادرست دولتمردان، فجا یهایزیبرنامه ر  

 

زش، لغزش، رانش( منـطقه از جمله ی)ریدامنه ا یندهایفراشواهد زمین شناسی و ژئومورفولوژی نظیر 

ر شاخص ها نشان یز عدم تقارن آبراهه ها به همراه سایو ن یدره ها و عدم تقارن توپوگراف یژمرفـولو

 یو سرخاب گشته است. به طور کل ینالیارتفاعات ع یو جنوب غرب یجبهه جنوب یدهنده تحول و پسرو

د، یآ یب مار فعال بوده و جزء مناطق نا آرام به حسایک بسینامیک و مورفودیمنطقه از منظر مورفوتکتون

م ید در حرید اوالً نبایشهر با یکیزیدر ساخت و توسعه ف یطیزان محیشگران و برنامه ریجه، آمایپس در نت

به عمل آورند.  یسازه ها اقدام جد یاً نسبت به مقاوم سازیرد و ثانیصورت گ یگسل  
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م، بعد از فاجعه، یر مستقیغ ین لرزه ها و خسارتهایم، در اثر زمیجاد شده مستقیا یهمواره خسارتها

م، اما ین خسارتها هستینقاط جهان شاهد تکرار ا یران و اقصیمشخص و تجربه شده هستند و متاسفانه در ا

ن یعصر و نگین لغزش که در منطقه ولیچون زم ییمعمول سازه ها خسارتها یـز عالوه بر خرابیدر شهرتبر

رود، یـز بعد از فاجعه انتظار میکه در شهر تبر یگریه دیم وجود دارد. خطرات ثانویپارک، شاهد آن بوده ا

توسعه . ـز است یدر مجاورت شهر تبر یمیشگاه و پتروشیز پاالیگاز و ن یبر اثر لوله کش یخطر آتش سوز

ون نفر( در یلیک به دو میت ساکن در آن )نزدیش جمعیز افزایو ن یو کالبد یکیزیز در ابعاد فیکالنشهر تبر

واقع در  یستم گسلیطلبد. تمرکز و تراکم س یمدت را م یطوالن یزیک برنامه ریاز به یچند سال گذشته ن

د مناطق یرا عا یفراوان یکی، مخاطرات ژئومورفولوژیم لرزه ایمنطقه مورد مطالعه، عالوه بر اثرات مستق

تًا رات نسبیز تاثیو ن یمنف یر گذاریتوان تاث یسات و اماکن خاص شهریک از تاسیکرده و به هر  یمسکون

را دارد. یجداگانه ا  

 یصورت گرفته )هر چند در حد محدود( از مصب و پادگانه ها یهایات برداشت و خاک برداریعمل

آن را دگرگون ساخته  یعیو بستر طب یکیزیه شن و ماسه، شکل فی، جهت تهیچا یرودخانه آج یمیقد

 است.

 یپست یدارا یب، ناهمگن و به عبارتیدر حال تخر ین گونه اراضیا یکیچشم انداز مورفولوژ یبه طور کل

ن است، یکه ساختار و جنس آن آذر یدر مناطق یباشد. ولیآن انسان م یاست که عامل اصل ییهایو بلند

ب یباً مرتفع و با شیتقر یچشم انداز یدارا ییهمواره مقاومت خود را حفظ کرده و بجز در موارد استثنا

د، به یبا جد یمیقد ییهوا یسه عکس هایبا مقا یان به راحتتوین اطالعات را میباشد. ا یقابل توجه م

 دست آورد.

 

در  که شودیشنهاد میپ ی اغلب از طرف متخصصینت دارد که حتیچنان اهم یژئومورفولوژ مطالعاتنقش 

کار کنند. ییو اجرا یدر کنار مهندسان مسئول امور شهر یتوسعه، متخصصان ژئومورفولوژ یه طرحهایته  

ان مدت و یم یداشتن برنامه ها یاز توسعه شهر به سمت خطوط گسل یریجلوگ یبرا یاسپس راهکار اس

باشد و در  یشهر م یو شمال شرق یه شمالیدر حاش یسبز و درخت کار یاحداث فضا یبلند مدت برا

د یتواند مفیساکن در مناطق خطرناک، م یسکونت خانواده ها یو اماکن مناسب برا یص اراضیضمن تخص

. واقع شود  
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An investigation Hydro-geomorphologic hazard’s on the Tabriz 

metropolis  city . 

 

 Abstract :  

The morph-dynamoic phenomena such as land slide, rock fall, 

rockslide(specially in occurrence of earth quick) and some times flashy 

flood caused to financial and casualties damage. Almost certain damage 

from earth quick not related to the quality of instatement or designing 

and so on, but more of themes related to the  natural city site 

characteristic such as superficial, and geological formation influential by 

geomorphic factors. Primary the Tabriz urban site formed on the relative 

flat topographic space and with gradually developing occupied rural 

lands. To day this city with corridoric developing in west and east 

wards, contacted with very topographic and geomorphic limitations and 

problems. In the Tabriz,the town of Buage Meseh, Rosdeh,Golpark and 

so on, are very high risk regions ( because of Tabriz active fault and 

unrsistant marls formation).Tabriz active fault with deferent earth quick 

in past (also 7.7 Richter) indicated this zone is very high risk zone in the 

north west of Iran.The geology formation of north and northeast of city 

is deferent layers of, Ca co3 and Cl Na Miocene Marls. According 

unresistan formation and the result of subsidence, liquefaction limit and 

high gradient lyres, active  faults ,this zone is the very high risk residual 

zone in the north west of Iran. Almost at the this region very sky Kraft 

,high urban  modern building construction take place. 

To day Tabriz city located in the topography limitations ,but city 

building construction development in the high risk region from point of 

hydro geomorphology. Building wall subsidence, crack ,water sepagein 

building grand floor and so on indicated unrsistant of city site and some 

hdrogemorphic problem with establishing of construction in the future 

intensified. 

 
Key words: Tabriz metropolis city-hydro-geomorpholy  environmental 

hazardous- morpodynamic phenomenaanagement  

 


