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  مقدمه

در  هجمله مباحث مهمي است كه امروز نحوة مكاني، رشد و گسترش شهر از

 هبشهري است كه  ةشود. اين موضوع يكي از ابعاد توسعمطالعات شهري بررسي مي

 هبرها هت ششده و به افزايش اهمي مكاني و جمعيتي شناخته -عنوان فرايندي زماني

                 هاي اقتصادي و اجتماعي اشاره دارد عنوان نقاط تمركز جمعيت و فعاليت

در  وسازهاي جديدشهري يا گسترش افقي و ساخت ة). شكل پراكند97: 2009 بهتا،(

اين  است.لغزه و مستعد زلزله شدههاي پرخطر زمينشهر، باعث گسترش شهر در پهنه

 هان رخكشور ج 75زلزلة مرگبار در  1100طول قرن بيستم حدود در حالي است كه در 

اثر اين  رميليون نفر جان خود را ب 5/1داده و عالوه بر خسارات مادي عظيم، حداقل 

  ).137: 2005 (نيكوالس، انددادهدست رويداد طبيعي از

ي شود. طبق آمار رسمخيزترين كشورهاي جهان محسوب ميايران نيز جزء زلزله

برابر  3هاي مخرب جهان به كشور ما تعلق دارد. اين رقم بيش از درصد زلزله 6/17

ال سدرصد) است. بر پاية آمارهاي رسمي هر ده  1/7هاي مخرب كشور ژاپن (زلزله

 7تا  6ين بلرزه با بزرگي زمين 3/1سال  ريشتر و هر 7لرزه با بزرگي بيش از يك زمين

 و كنگي، داده است (آبساالنرويريشتر در ايران  6تا  5زمين با بزرگي  10ريشتر و 

اشي از ندرصد از تلفات جاني كشور  6سال اخير،  25كه باعث گرديده در  ؛)1: 1393

  ).23: 1392 زلزله باشد (خاكپور و ديگران،

در  سوم وسعت كشور دهد بيش از دولرزه خيزي نشان ميهاي زمينبندي نقشهپهنه

 استايرگرفته كه بيشتر شهرهاي پرجمعيت نيز در  ري قرارلرزه خيز پرخطمحور زمين

مق عاند و شدت اند؛ يعني مناطقي كه بيشتر تحت تأثير فعاليت گسليافته آن استقرار

تا  ،)21: 1392 عمق و سطحي است (شايان و ديگران،ها نيز كمآنلرزه در كانون زمين

اند پذير گشتهريشتري آسيب 5/5درصد شهرهاي كشور در برابر يك زلزلة  90جايي كه 

هاي فعال كشور ). با در نظر گرفتن طول گسل118: 1387(پورمحمدي و مصيب زاده،

ا خطر درصد از مساحت ايران ب 35ها)، كيلومتر اطراف گسل 20ها (آنو منطقة خطر 

  ).40: 1384 لرزه مواجه است (نگارش،جدي زمين
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 هراند -خوردههاي چيناي بين كوهحيهعنوان دومين شهر ايران در نا شهر مشهد به

ز اشدة بينالود  رانده -خوردههاي چينداغ از سمت شمال و شمال شرق و كوهشدة كپه

هاي منطقه حكايت از لرزهگرفته است. بررسي زمين سمت جنوب غرب قرار

ري ويژه در قرن هجدهم ميالدي و برقرا هاي گذشته، بههاي شديد در قرنفعاليت

و در  فعال در دو طرف دشت هاي توانمند وآن دارد. وجود گسل از ش نسبي بعدآرام

است.  نطقهلرزه در اين مدهندة پتانسيل زياد خطر زمينفاصلة اندك از شهر مشهد نشان

 100كه شهر مشهد از شرق و جنوب شرقي با يك گسل به طول حدود طوريبه

 90ود وب غربي با گسلي به طول حدكيلومتر و از جنوب و جن 20كيلومتري تقريباً 

  ه دارد.كيلومتر فاصل 2كيلومتر كمتر از 

تاده لرزه اتفاق افلرزه و زمين ريز 275، در مجموعة شهري مشهد 1385در سال 

لرزة ها زمينآنترين ريشتر بوده است و مهم 5/4زلزله باالي  3است كه از اين تعداد 

). 15: 1391 ست (اكبري مطلق و ديگران،در مقياس ريشتر بوده ا 6/6مشهد باقدرت 

هاي خودرو و قديمي در دل مناطق اي و همچنين وجود بافتوجود چنين مسئله

هاي اصلي مختلف شهر كه پايداري اندكي در برابر مخاطرات طبيعي از مشخصه

هاي شهري مناطق پذيري بافتهاي شهري است، موجب تشديد آسيبگونه بافتاين

  ).4 :1390 است (خاكپور و همكاران،مختلف شهر شده

عنوان عاملي براي  فزايندة شهرنشيني و جمعيت شهري به روند رو به رشد و

هاي ويژه زلزله است. گسترش شبكه خسارات زياد به هنگام بروز بالياي طبيعي به

طرف و بدون برنامه بودن رشد و توسعة شهر  يك هاي شهري ازارتباطي و زيرساخت

آورد يگر زمينة ايجاد خسارات زياد در زمان وقوع زلزله را فراهم مياز سوي د

). اين در حالي است كه 23: 1388 ، قائد رحمتي و حيدري نژاد،11: 1382 (عبدالهي،

 2700هزار نفر به  45برابر (از  60، جمعيت در شهر مشهد 1270- 1390در دورة زماني 

 2245هكتار) شده و در آن  30000ار به هكت 750برابر (از  40هزار نفر) و مساحت آن 

هكتار بافت فرسوده وجود دارد. با توجه به اينكه اين شهر قطب گردشگري مذهبي 

ميليون زائر و گردشگر به آن وارد  20ساله بيش از  شود و هركشور محسوب مي
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احتمال با د، در اين صورت گردميشوند كه باعث تراكم بيشتر جمعيتي در اين شهر مي

قوع زلزله خسارات زياد و غيرقابل جبراني برجا خواهد ماند و ريسك سرماية انساني و

تواند فاجعة و مالي زيادي در ميان خواهد بود و در صورت بحران، اين شرايط مي

  انساني را دامن بزند. 

ژه الگوي وي فضايي شهر، به -زمينة رشد و توسعة كالبدي هاي بسياري درپژوهش

 است. درشده گسترش افقي شهر با پراكندگي شهري در داخل و خارج كشور انجام

 »ندگينيروهاي بازار زمين و نقش حكومت در پراك«يكي از اين مطالعات با عنوان 

 كه حاصل) 2000 شده (زانك، بر روي شهرهاي چين انجام» نينگ وي ژانگ«توسط 

هر و شده بين م از بين رفته با تغيير كاربري دادهميليون هكتار زمين كشاورزي  8/5آن 

كندگي، اثر الگوي گسترش افقي و پرا پنجم آن بربوده كه يك 1375تا  1365 هايموم

 باگر ). در پژوهشي دي7: 1386 (زنگنه شهركي، است آمده تحت ساختارهاي شهري در

فاهيم يت رشد و مهاي مديرسياتل: واكنش ةسال سابقة پراكندگي در منطق 25«عنوان 

ه الگوي كشده با اين نتيجه  انجام )2004 رابينسون،(» لين رابينسون«توسط  »حفاظت

وحش و ها شده و حياتقطعه شدن زيستگاهپراكندگي شهري در سياتل سبب قطعه

  ط را در معرض خطر قرار داده است.محي

ن آهار پژوهش ديگري نيز توسط صديقه لطفي، ايوب منوچهري مياندوآب و حس

فضايي شهر مراغه با استفاده از  -) جهت بررسي الگوي گسترش كالبدي1392(

اء مد اجزاي ديگر، رضا مختاري، محدر مطالعه ،همچنين ؛استشده ي انجامهاي كممدل

هاي كمي ) الگوي گسترش شهر بهشهر را بر اساس مدل1391شكوهي و ياسر قاسمي (

ودن بتوازن تحليل قرار داده است كه در آن به نام و اي مورد تجزيهريزي منطقهبرنامه

 .ه استات شهري بهشهر پرداختها در سطح محّلمراتبي كاربريتوزيع مكاني و سلسله

عنوان  بااي له) در مقا1390لرزه نيز، خاكپور و همكاران (بررسي پيرامون زمين منظوربه

خيزي به همشهد از ديدگاه زلزل شهر 9 ةپذيري فيزيكي كالبدي منطقتحليل ميزان آسيب

 قرار اي با خطر متوسطخيزي در منطقهنظر زلزله اند كه شهر مشهد ازاين نتيجه رسيده

  گرفته است. 
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 »رالاسپ«قرن اخير در قالب اي است كه در نيمگسترش افقي و پراكنش شهري واژه

ثر است و امروزه موضوع محوري اكشده هاي شهري وارددر ادبيات پژوهش

اسط ه اوكاربرد اين اصطالح ب ةيافته است. سابقسمينارهاي شهري در كشورهاي توسعه

 ةسعو تو رويه از اتومبيل شخصيبي ةگردد. زماني كه در اثر استفادمي قرن بيستم بر

: 1390 (زنگنه شهركي، ها، بسط فضاهاي شهري در آمريكا رونق گرفتسيستم بزرگراه

17و  افقي ها و فضاهاي كالبدي يك شهر در ابعادي كاربريي و كيف). به افزايش كم

فيزيكي اطالق نمود  ةتوان توسعگيرد ميعمودي كه در طول زمان انجام مي

يزيكي فبرنامه باشد به تنسيق ) و اگر اين روند سريع و بي38: 1372 آبادي،(زنگي

 اي شهري را بهانتيجه سامانه متعادل و موزون فضاهاي شهري نخواهد انجاميد و در

  ).18: 1384 مشكالتي مواجه خواهد ساخت (فردوسي،

ت هاي خدماتي و اشتغال شهري اسكم تراكم در وراي محدوده ةگستردگي، توسع

كنند و هاي كار، خريد، آموزش و تفريح زندگي ميكه مردم در محلي جداي از محل

ه كي است شهر ةاز توسعآمد بين مناطق هستند و الگويي  و نيازمند اتومبيل براي رفت

ر دنيافته آنچه بايد باشد گسترده است؛ زيرا قطعات توسعه تر ازشهر در سطحي وسيع

سعة . اين نوع تو)56: 2004 رابينسون،( شوندشده پراكنده مي بين قطعات ساخته

 )،123: 2000 زانگ،(ناموزون شهري كه اصوالً در اراضي آماده نشدة شهرها اتفاق افتاد 

باز،  استفاده، افزايش سهم فضاهايبدون هاي جمله افزايش زمين بسياري از نتايج

ي هاي شهري و جدايي گزيني اجتماعي را در پكاهش تراكم جمعيت، گسيختگي بخش

  .)2: 2001 هيس،( داشت

هاي در اكثر شهرهاي بزرگ جهان افزايش سهم زمين هر خانوار شهري در طي سال

 1970تا  1940هاي مثال بين سال عنوان است. به مختلف گوياي رشد وسيع شهرها

. در )3: 2000 هادلي،( جمعيت پرتلند دو برابر شد اما سطح شهر چهار برابر گرديد

توسعه، در شهرهاي اصلي فضاي مفيد كافي براي ساكنان  بسياري از كشورهاي درحال

در حاشية شهرها وساز بنابراين، افزايش فضاي مفيد به توسعه و ساخت؛ وجود ندارد

شهرها كمتر است، افراد قادر به  ةكه هزينة خريد امالك در حاشي انجامد. ازاينجاييمي
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نشان ساخت كه  وجود، بايد خاطر اين با ؛شهرها هستند ةخريد زمين بيشتري در حاشي

شود. در اين رابطه تراكم جمعيت از افزايش فضاي زندگي هميشه به پراكنش منجر نمي

برابر  3توسعه  اي برخوردار است. تراكم جمعيت در كشورهاي درحالژهت وياهمي

  .)3: 2010 زانگ،( يافته استبيشتر از كشورهاي توسعه

، وقفهيكنواخت بي ةرويه از زمين، توسعبي ةپراكنش افقي در اين زمينه استفاد

 طور به ).35: 2001ناكارآمد از زمين است (پيسر،  ةغيرمتداول جهشي و استفاد ةتوسع

حد  از كلي پراكندگي شهري باعث فقدان فضاهاي باز، ترافيك انبوه، مصرف بيش

شهرها  ةعقرن اخير، شهرنشيني و توس نيم ). طي76- 79: 1388 گردد (زياري،انرژي مي

 ووند رهاي جمعيتي مبتني بر بينيدر جهان و ايران رشدي شتابان داشته است و پيش

بخش اعظم جمعيت  2000هاي پس از دهد كه تا سالنرخ رشد جمعيت نشان مي

ني و رنشيجهان در شهرها زندگي خواهند كرد. ايران نيز دقيقاً اين روند شتابان شه

ست اخير داشته ا ةفيزيكي و جمعيتي طي چند ده ةشهرها را از جهت توسع ةتوسع

  ).50: 1383 پاد، (مهندسان مشاور هامون

وامل عكنندة اين رشد، رشد شهرها ارگانيك و تعييندر كشور ما تا زماني كه الگوي 

كرده و يهاي سنتي شهري را كفايت ماند، زمين شهري نيز كاربريزا و محلي بودهدرون

 طور ارگانيك حسب مورد شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شهر، فضاي شهر را به

زا برون شهرها ماهيتيداده است. ليكن از زماني كه مبناي توسعه و گسترش سامان مي

 گذاريبه خود گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزريق شد، سرمايه

ين، زم ةضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنام در زمين شهري تشديد شد و اين نقطه

). نهايتاً 6: 1378 (ماجدي، الگوي توسعة بسياري از شهرهاي ايران را ديكته كرده است

سيعي خش وعث نابساماني بازار زمين شهري و مخصوصاً بالاستفاده ماندن باين امر با

                      است از اراضي داخل محدوده و عارضة منفي گسترش افقي شهرها شده

  ).36: 1379 (اطهاري،

هاي توسعة شهري در ايران، به دليل توان گفت الگوي سنتي طرحواقع مي در

هاي طبيعي و توجهي به نقاط قوت و ضعف پتانسيلبي نداشتن نگرش دستگاهي و
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گسترش  بنابراين،)؛ 78: 1390(تقوايي و موسوي،  انساني شهر ناموفق بوده است

 برداري اصولي و بربرنامگي در بهرهفيزيكي شهري در اغلب شهرهاي كشور ناشي از بي

  مبناي علمي از زمين شهري است.

  شناسيها و روشداده

ها و تحليلي است. داده -شده در اين مطالعه از نوع توصيفي نجامروش تحقيق ا

 اي برگرفته ونياز براي انجام تحقيق از طريق عمليات ميداني و كتابخانه اطالعات مورد

اي و هاي مطالعات پايكه با بررسي اسنادي و كتابخانه طوري است. بهشده پردازش

تي آنالين، روند گسترش فيزيكي و جمعيهاي اطالعاتي موضوعي شهر مشهد و بانك

و  هاي كمي آنتروپي شانونشهر مشهد در ادوار مختلف تاريخي به كمك مدلكالن

فقي امنظور تحليل چگونگي تأثير گسترش به ،همچنين ؛آنتروپي هلدرن مشخص گرديد

يز له نشهر در برابر مخاطرة زلزپذيري اين كالنشهر مشهد بر آسيب ةو بدون برنام

  شود.است كه در ادامه به آن اشاره ميشده هايي ارائهتحليل

  شهر مشهدفضايي كالن -تحليل گسترش كالبدي

وامل تواند يكي از عكه آگاهي از فرم فضايي و شكل شهر مي توجه به اين امروزه با

 ةآيند وگويي به نيازهاي حال ريزان شهري جهت پاسخمؤثر در ميزان موفقيت برنامه

ان، چون مدل آنتروپي شانون، هلدرن، ضريب مورهاي مختلفي همباشد، مدليشهر م

 ژوهشپردازند كه در اين پها به بررسي سنجش فرم شهري ميضريب گري و مانند اين

از دو مدل آنتروپي شانون و هلدرن جهت تحليل گسترش فيزيكي شهر مشهد در 

باشند كمك منطقه مي 13و  12كدام به ترتيب داراي  كه هر 1392و  1375هاي سال

  است.شده گرفته

  مدل آنتروپي شانون

گردد. ه ميشهري استفاد ةقواررشد بي ةتحليل مقدار پديد و از اين مدل براي تجزيه

  )129: 1385ساختار كلي مدل به شرح زير است (حكمت نيا و موسوي، 

×  
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لي شده (تراكم ك نسبت مساحت ساخته Pپي، مقدار آنترو  Hكه در اين رابطه:

ست. مجموع مناطق ا nشدة مجموع مناطق و  كل مساحت ساخته به I ةمسكوني) منطق

نگر توسعة است، كه در آن مقدار صفر بيا ln(n)تا  مدار آنتروپي شانون از صفر ارزش

يزيكي ف بيانگر توسعة ln(n)فيزيكي خيلي متراكم و فشرده است؛ در حال كه مقدار 

باشد،  بيشتر ln(n)واقع زماني كه ارزش آنتروپي از مقدار  پراكندة شهري است. در

  شهري (اسپرال) اتفاق افتاده است. ةقواررشد بي

  1375گانة شهر مشهد در سال  12محاسبة ارزش آنتروپي مناطق  -1جدول 
 Pi Ln(pi) Pi*ln(pi)  مساحت  مناطق

1  5/1611 07298/0  61756/2 -  19102/0 -  

2  6/2261  10242/0  27867/2 -  23338/0 -  

3  9/1255  05687/0  86698/2 -  16304/0 -  

4  2/657  02976/0  51459/3 -  10459/0 -  

5  4/892  04041/0  20867/3 -  12966/0 -  

6  2/1280  05797/0  84782/2 -  16508/0 -  

7  3130  14175/0  95369/1 -  27693/0 -  

8  1340  06068/0  80214/2 -  17003/0 -  

9  3275  14831/0  90845/1 -  28304/0 -  

10  3517  15927/0  83715/1 -  29260/0 -  

11  2540  11503/0  16256/2 -  24875/0 -  

  - 06135/0  - 23429/4  01449/0  320  ثامن

  8/22080  جمع
  

31947/2 -  
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  1392شهر مشهد در سال ة گان 13ارزش آنتروپي مناطق ة محاسب -2 جدول

 Pi Ln(pi)  Pi*ln(pi)  مساحت  مناطق

1  8/1497  04564/0 08697/3 - 14088/0 - 

2  6/3243 09885/0  31415/2 -  22875/0 -  

3  4/3111  09482/0  35577/2 -  22337/0 -  

4  1340  04083/0  19833/3 -  13058/0 -  

5  3/1403  04276/0  15215/3 -  13478/0 -  

6  8/1465  04467/0  10845/3 -  13885/0 -  

7  4882  14878/0  90528/1 -  28346/0 -  

8  6/1609  04905/0  01491/3 -  14788/0 -  

9  2/4433  13510/0  00174/2 -  27043/0 -  

10  7/2303  07020/0  65640/2 -  18647/0 -  

11  2/1575  04800/0  03655/3 -  14575/0 -  

12  3/5588  17031/0  77013/1 -  30147/0 -  

  - 04922/0  - 51991/4  01089/0  6/357  ثامن

  1/32812  جمع
  

38173/2 -  

ر براب 1375دهد كه مقدار آنتروپي شهر مشهد در سال نشان مي 3و  2جداول 

است. نزديك  Ln(12)=2/48490كه حداكثر ارزش  حالي بوده است، در 31947/2

پرال) (اس ةپراكند )، نشانگر رشد48490/2بودن مقدار آنتروپي به مقدار حداكثر (

هر شتوجه به گسترش شهر و تفكيك اين  با 1393گسترش فيزيكي شهر است. در سال 

 محاسبه 38173/2گانه، مقدار آنتروپي برآورد شده در اين مناطق، برابر  13به مناطق 

بوده است كه اين محاسبات  Ln(13)=2/56494كه حداكثر ارزش  شده، درحالي

  بهكه طي اين چند سال اخير، گسترش فيزيكي شهر، كامالًدهندة اين هستند نشان

  صورت پراكنده و غير متراكم بوده است.

  مدل هلدرن

قوارة شهري استفاده از هاي اساسي براي مشخص ساختن رشد بييكي از روش

توان مشخص ساخت كه چه مقدار از روش هلدرن است. با استفاده از اين روش مي
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معيت و چه مقدار ناشي از رشد بدقوارة شهري بوده است. رشد شهر ناشي از رشد ج

  .)131:1385(حكمت نيا و موسوي، 

  
  شود:شهر مشهد متغيرهاي هلدرن بدين شرح جاي گذاري ميدر مورد كالن

  

  

  
0/82 + 0/18 = 1  

لة دهد كه در فاصشهر مشهد نشان ميآمده از مدل در مورد كالن دستنتايج به

 درصد از رشد فيزيكي شهر، مربوط به رشد جمعيت 82حدود  1392-1335هاي سال

اهش درصد رشد مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر بوده است كه نتيجة آن ك 18و 

 فقيگسترش ا ي و نهايتاًناخالص زمين شهر ةتراكم ناخالص جمعيت و افزايش سران

  شهر مشهد بوده است.بدقوارة (اسپرال) كالن

  قيققلمرو جغرافيايي تح

مشهد، شهري در شمال شرقي ايران و مركز استان خراسان رضوي است. اين 

ول شمالي و ط ةدقيق 2درجه و  37دقيقه تا  43درجه و  35هاي شهر بين عرضكالن

توسط اين است. ارتفاع مشده دقيقة شرقي واقع 38درجه و  60دقيقه تا  2درجه و  59

ست. اكيلومترمربع  328حدود  1392ال متر و وسعت آن در س 943شهر از سطح دريا 

است شده هاي كپه داغ و بينالود واقعكوهفاصل رشته اين شهر در دشت مشهد در حد

  ).20: 1392(آمارنامة شهر مشهد،

هاي مسطح امكان گسترش شهر را در اطراف موقعيت دشتي و مكان گزيني در زمين

كند مناطق مرتفع و حدود ميفراهم كرده است. عامل طبيعي كه رشد اين شهر را م

كوه بينالود در غرب و جنوب غرب شهر است. از سوي ديگر، اين شهر كوهستاني رشته

باير، و از شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق عمدتاً با  هايزمين از شمال غرب با

نظر جمعيتي، در نخستين سرشماري رسمي در  جوار است. ازاراضي كشاورزي هم
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نفر، چهارمين شهر پرجمعيت ايران بوده  241989، مشهد با جمعيت )1335ايران (

نفر، دومين شهر پرجمعيت ايران بوده  2772287مشهد با جمعيت  1390است. در سال 

  ).1393 است (مركز آمار ايران،

  
  موقعيت شهر مشهد -1شكل 

ش دهد كه اين شهر داراي گستربررسي روند تاريخي گسترش شهر مشهد نشان مي

هاي شهر در مقايسة نقشه ،همچنين ؛ريجي، پيرامون حرم امام رضا (ع) استتد

 ) كه جهت غالب رشد شهر به سمت شمال2(شكل  دهدهاي اخير نيز نشان ميدوره

                                ميليون زائر و گردشگر  23غرب بوده است. ورود ساالنه بيش از 

ه اين ها و صنايع و توجه دولت ب، وجود سرمايه)170: 1393 مشهد، (آمارنامة شهر

ه آورد هاي مختلف خدماتي، صنعت و گردشگري را فراهمشهر، شرايط اشتغال درزمينه

  شود.نتيجه گسترش شهر مي است. اين عوامل موجب جذب جمعيت و در
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  ة گسترش شهر مشهدنقش -2شكل 

  بحث

ت و جهت رشد گسترش شهر مشهدبررسي شد   

ت سي روند گسترش رشد شهري شهر مشهد  بايد دو مقولة جمعيت و مساحدر برر

د ز رشاگذشته  را در نظر گرفت و نتيجة اين بررسي حاكي از آن است كه اين شهر در

تا  1524هاي كه در فاصلة سال طوري جمعيت و فضاي آرامي برخوردار بوده است، به

ا ابتد ن بدون تغيير مانده و درميالدي، يعني نزديك به چهار قرن، جمعيت آ 1901

ماني، زنفر جمعيت داشته است، البته در خالل اين دورة  50000اين دوره  انتهايو

 ه استهزار نفر هم رسيد 250ها تا جمعيت آن در حال تغيير بوده و بعضي از دوره

  ).97: 1380 (حاتمي نژاد،

بوده  (ع) حرم امام رضاشهر،  ةليازنظر كالبدي نيز در آن دوران، هستة اصلي و او

ة نوغان، قري تدريج از به هم پيوستن سه كانون يعني شهر كه به ؛)8: 1372(ثامني،  است

نة دو يافته است. حرم مطهر ميا (ع) گسترش سناباد و مجموعة حرم مطهر حضرت رضا

ز در ابتداي كيلومتر قرار داشته است. شهر نوغان ني 5/1فاصلة تقريبي  كانون ديگر با

 بوده و ردارلية شهر نسبت به دو كانون ديگر از اعتبار بيشتري برخوگيري هستة اوشكل

در  راييدر شمال حرم مطهر قرار داشته است. با آغاز دورة شهرنشيني جديد و تجددگ

 كشور، سرعت شهرنشيني در مشهد نيز افزايش يافت و بر اساس اولين سرشماري

نفر و مساحت آن  242000حدود  1335رسمي كشور، جمعيت شهر مشهد در سال 

  است.هكتار برآورد شده 1600تقريباً 
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ود ر حدبر اين اساس ميزان سرانة شهري و تراكم جمعيت در اين دوره به ترتيب د

شته است و بر هكتار بوده و شهر در اين دوره گسترش آرامي دا نفر 151مترمربع و  66

 اشت. دريي دبتاً فشرده بوده و تراكم باالدهد كه در اين دوره شهر، نسالبته نشان مي

هاي بعدي توسعه، درصد رشد وسعت شهر از درصد رشد جمعيت پيشي گرفته دوره

فر به ن 167600هكتار به مساحت و تعداد  800حدود  1345كه تا دهة  طوريه است، ب

 حالي يافته، اين دربرابر افزايش 2است. مساحت شهر حدود شده جمعيت شهر اضافه

معيتي ج) و تراكم 6/1است (است كه جمعيت شهر در اين دهه حتي دو برابر هم نشده

هة بعد هم داست. اين روند در نفر در هكتار مواجه شده 128با كاهش بارزي به ميزان 

سيد و به رنفر در هكتار  5/85به  1355تا  1345هاي ادامه يافت و تراكم شهر در سال

برابر شده  4/2حدود  1345نسبت به سال  1355عبارتي مساحت شهر در سال 

دود حكه افزايش جمعيت مجدداً  حالي هكتار)، در 7800(مساحت شهر در اين دهه، 

  .) بوده است667800برابر ( 6/1

هر نُه آبادي را در ش 45-55هاي برنامة شهر در سالرشد و گسترش سريع و بي

 اضي،هي به نحوة استفاده از ارتوجادغام كرد و مشكالت ناشي از رشد جمعيت، بي

ر دتوسعة نامنظم و ساير مشكالت عمومي، سبب شد كه تهية طرح جامع شهر مشهد 

يش بيني افزاپيش به مهندسان مشاور ابالغ شود. در طرح جامع با توجه به 1346سال 

يندة آ، گسترش 1370هزار نفر در سال 1465به  1345نفر در سال  409616جمعيت از 

ز اصورت پيوسته در جهت غرب شهر پيشنهاد شد. در اين طرح، وسعت شهر  شهر به

 شدة شهر در طرح بينياينكه وسعت پيش يافت. بامترمربع افزايش ميكيلو 170به  4/33

اي شديد اندازه مربع بود، سرعت رشد شهر بهمتركيلو 170، حدود 1370جامع تا سال 

بيش از  به 1365از زمان مقرر، يعني در سال شد كه وسعت واقعي آن پنج سال زودتر 

ميزان  به كمترين 1355-65هاي كيلومترمربع رسيد و تراكم جمعيتي شهر در سال 220

رابري و ب 4/1نفر در هكتار رسيد؛ چنانكه ميزان مساحت شهر، رشد  5/66خود، يعني 

نهاد، فر (مهندسان مشاوربرابر مواجه بوده است  2/1ا رشدي ميزان تراكم جمعيت ب

1388 .(  
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هاي جمله عواملي كه موجب افزايش رشد جمعيتي و فضايي شهر مشهد در سال از
د كه شد، جنگ ايران و عراق و تحوالت افغانستان همساية شرق ايران بو 65-1355

مد درآ مهاجرت آوارگان خارجي به شهر مشهد را در پي داشت. اين مهاجران به دليل
كه  و مسكن در داخل شهر، مجبور شدند در حاشية شهرپايين و قيمت باالي زمين 

برنامه قيمتي داشت، سكونت كنند و با اسكان غيررسمي خود، رشد بي هاي ارزانزمين
ئوالن برنامه، مسگذاري كردند. اين توسعة بيروية شهر مشهد را پايهو گسترش افقي بي

امع مشهد ج، طرح 1370ر سال اي باشند و سرانجام دآن داشت تا در انديشة چاره را بر
تا  بعدهاي توسط مهندسان مشاور مهرازان تهيه شد و با اجراي آن رشد شهر در دوره

  حدي كنترل شد.
د كاهش اي از عوامل، ماننمجموعه 1390و  1385، 1375در دو دهة بعد، يعني سال 

، شانشهري، بازگشت مهاجران جنگي به شهرهاي محل سكونت -هاي روستامهاجرت
كاهش درصد رشد طبيعي جمعيت و غيره، موجب شد درصد رشد جمعيت و درصد 

 نفر در هكتار 92به  1385گسترش مساحت، كاهش يابد و تراكم جمعيت در سال 
نزولي  تراكم وجود افزايش تراكم جمعيت در دو دهة اخير، روند كلي با براين،ابن ؛برسد

 4/92به  1335نفر در هكتار در سال  150ي كه از تراكم نسبتاً باال طوري بوده است؛ به
 مجموع رشد و گسترش فيزيكي شهر رسيده است. در 1390نفر در هكتار در سال 

يي داشته و تقريباً حد باال 1390تا  1335مشهد نسبت به رشد جمعيت اين شهر از سال 
 1390كه جمعيت شهر در سال  طوريه است. بهيچ نظمي در اين روند ديده نشده

  .استبرابر شده 7/18برابر و رشد گسترش فيزيكي شهر  10، 1335سبت به سال ن

  مشخصات جمعيت و مساحت شهر مشهد -3جدول

  رشد مساحت  رشد جمعيت  مساحت  جمعيت  سال

45-35  242000  1600  4/5  2/7  

55-45  409600  3200  01/5  3/9  

65-55  667800  7800  16/8  9  

75-65  1463500  18500  58/2  5/3  

85-75  1887400  26100  54/2  4/1  

  ـــــــــ  54/2  30000  2427300  90-85

  )1391طرح جامع مشهد، مهندسان مشاور فرنهاد،  (مأخذ:
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  هاي اطراف شهر مشهدها و گسللرزهبررسي زمين

هاي لرزهاي شهر مشهد حكايت از آن دارد كه اغلب زمينهاي لرزهارزيابي كاتالوگ

هر روي شدهد؛ اما قرارگيري اين كيلومتري رخ مي 18تا  10محدودة اين شهر در عمق 

د هاي آبرفتي كواترنري باعث گرديده كه در اغلب مواردشتي پوشيده از نهشته

د در محدودة شهر غيرقابل احساس باش MN=3/5هاي با بزرگي كمتر از لرزهزمين

اي تواند پايهميهاي فعال بررسي و شناخت گسل ). امروزه2: 1393 (آبساالن و كنگي،

 هاي جنب و باهاي منطبق با واقعيت باشد. در زير مشخصات گسلبراي ارائة تحليل

هاي فعال در اين ترين گسلاست. مهمشده توان جنبايي در شهر مشهد ارائه

كه همگي در  اندتسنگ بس - هاي طوس، كشف رود و شانديزبندي، گسلتقسيم

  مجاورت شهر مشهد قرار دارند.
  هاي شهر مشهدمشخصات گسل -4جدول                        

  بزرگي  )KM( طول  نام گسل
شتاب 

  افقي

  67/0  3/7  100بيش از  جنوب مشهد

  13/0  8/6  62  كشف رود

  43/0  2/7  85  بست سنگ شانديز/

  21/0  4/7  100  بينالود

  07/0  4/7  8050  شمال نيشابور

  017/0  4/7  50  نيشابور

  52/0  8/6  60  طوس

  65/0  2/7  100بيش از   فريمان

  )17: 1387 مهندسان مشاور فرنهاد، مأخذ:(
رند هايي را كه در محدودة قانوني و حريم شهر مشهد قرار دادر شكل زير گسل

ودة گسل در فاصلة اندكي از محد 12گسل در محدودة قانوني و  9دهد كه نشان مي

هاي فعال در ترين گسلبين مهم ينا شهر مشهد قرار دارند. درقانوني و در حريم كالن

اند كه همگي در سنگ بست -هاي طوس، كشف رود و شانديزبندي، گسلاين تقسيم

  مجاورت شهر مشهد قرار دارند.
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  هاي شهر مشهدگسل ةنقش  -3شكل 

 را لهپذيري مختلف در شهر مشهد در برابر زلزهاي با ميزان آسيبپهنه )4(شكل 

ر مشهد درصد) از كل سطح شه51هكتار ( 15252ها بيانگر آن است دهد. يافتهنشان مي

ي در حاشية هزار نفر در پهنة با خطر نسبي خيلي زياد يعن 450ميليون و  با جمعيت يك

 ،همچنين ؛گرفته است ارتفاعات جنوبي و قسمت شمالي تا شمال غربي شهر قرار

زياد  پهنة با خطر نسبي هزار نفر در 750درصد) با جمعيت ساكن  27هكتار ( 8234

  است.شده واقع

  
  پذير شهر مشهد هنگام وقوع زلزلهفضاهاي آسيب -4شكل 

عنوان عاملي براي  روند رو به رشد و فزايندة شهرنشيني و جمعيت شهري به

: 1391 خسارت زياد به هنگام بروز بالياي طبيعي است (قائد رحمتي و قانعي بافقي،
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صورت  هاي شهري و شهرها اگر بهي و زيرساخت). گسترش شبكة ارتباط188

قاعده، بدون داشتن طرح و برنامه و عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و بي

گردد. اين امر زماني پذيري شهرها ميها باشد، باعث افزايش آسيبسازي سازه مقاوم

                         شود ها باشد، تقويت ميكه جهت گسترش شهرها در محدودة گسل

). اين در حالي است كه بر اساس اعالم مسئوالن 128: 1385 آبادي و تبريزي،(زنگي

 درصد ابنية 65ريشتر،  4شهرداري مشهد، در صورت بروز زلزلة احتمالي بيش از 

  موجود در شهر آسيب خواهند ديد.

عاع شد، شهپذيري شهر مبراي انجام تحليل بهتر و نشان دادن ميزان آسيب بنابراين

طور  است. همانشده هاي اطراف شهر مشهد مشخصكيلومتري از گسل 2و  5/1،  5/0

                  ي شود براي ارزيابي خطر زلزله در شهر مشهد، الگومشاهده مي )3( كه در شكل

ز ادهد، بيش شود. نتايج نشان ميخيزي در اين شهر ديده نميساني در وضعيت لرزهيك

ن قرار دارد؛ طوري كه اي شعاع مستقيم گسل وسعت شهر مشهد در محدودة سوميك

ر طي قرار نداشته و با گسترش شه شعاع مستقيم گسل در محدودة 1335شهر تا سال 

حدودة به بعد، قسمت وسيعي از اين شهر در م 1360ادوار مختلف و باألخص از دهه 

ز د بيش اكه از همين دهه به بع طوري گرفته است. به شعاع خطر زلزله احتمالي قرار

  است. يافته دوسوم شهر در پهنة با خطر زياد و خيلي زياد گسترش

ين اهاي گوناگوني دارد. موضوع گسترش شهر بدون توجه به خطرهاي زلزله جنبه

ترش تأسيسات فعلي شهر در محدودة گس ها وامر باعث شده كه بسياري از ساختمان

صورت گسيختگي آبرفت به سطح زمين،  ر گيرد كه درهاي بزرگ و كوچك قراگسل

ون آورد. ديگر اينكه چها و تأسيسات به وجود ميمشكالت بسيار جدي براي سازه

اب ة شتتوسعة شهر بدون توجه به خطوط گسل صورت گرفته و با توجه به اينكه بيشين

اكم ها و ترنتوان احتمال داد كه بافت ساختماهاي شهر بيشتر بوده، ميدر برخي بخش

خود باعث افزايش ها متناسب با سطح شتاب نباشد كه اين موضوع خودبهآن

  گردد.ها ميآنپذيري آسيب
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  گيرينتيجه

اي شهر پذيري لرزهعنوان عامل افزايش آسيب ترين علتي كه در اين مقاله بهمهم

 ست. باهااست، گسترش افقي بدون در نظر گرفتن حريم امن گسلشده مشهد شناخته

هاي يبافزايش آس زمينة اثرات گسترش پراكندة شهر بر شده در توجه به مباحث مطرح

 وسازهايچون ساختلرزه، در شهر مشهد رفتارهاي غيراصولي افراد همحاصل از زمين

ية وساز در حاشبندي نامناسب، ساختغيراستاندارد، استفاده از مصالح نامرغوب، پي

شود، ر و ... كه سبب رشد ناهماهنگ و غيراصولي شهر ميهاي شهها و مسيلكانال

  در افزايش آسيب مؤثر خواهد بود. وجود دارد كه

رچه هاي عملياتي يكپااز سوي ديگر همچنين مشكالت مديريتي و نبود توانمندي

اي شود در صورت وقوع زلزلهزمينة مديريت بحران، نقش دارد كه موجب مي در

ان ناپذيري به شهر مشهد وارد گردد. در اين ميجبران هايشديد، تلفات و آسيب

ري يشگيپترين نهاد مسئول در كاهش آثار زلزله و مسئول بررسي ابعاد شهرداري، مهم

از، ب، گآناشي از صدمات زلزله است؛ اما در كنار آن ادارات راه و شهرسازي، برق، 

ر ... د پرورش و و شمهندسي، آموز نشاني، سازمان نظاماحمر، آتش جمعيت هالل

 انساني كاهش خطرات ،روازاين ؛فرايند كاهش آثار و ابعاد پيشگيرانه نقش مؤثري دارند

 ربط و همچنينهاي ذيلرزه، اهتمام جدي همة دستگاهو اقتصادي ناشي از زمين

رساني، كند و اين دو قبل از هر چيز نيازمند اطالعمشاركت فعال مردمي را طلب مي

  سازي است.ي و ظرفيتسازفرهنگ

 وجود صورت پراكنده بوده است و با با توجه به الگوي موجود شهر كه بيشتر به

عنوان  شهر به ةمنظور جلوگيري از رشد هر چه بيشتر پراكندمشكالت ناشي از آن، به

 پذيري شهر مشهد هنگام بروز زلزلةالگوي رشد آتي آن جهت كاهش ميزان آسيب

  گردد:ايي ارائه ميهاحتمالي، پيشنهاد

شهد ها هماهنگ با كاربري مسكوني و جبران كاستي شهر مرشد و توسعة ساير كاربري -

 .جهت رشد متعادل شهري

 .در ايجاد خطر هاي نزديك يا مؤثرتهية بانك اطالعاتي گسل -

 . گرفتگي و ...سوزي، نشت گاز ، آبمديريت خطرات ثانويه مانند آتش -
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 .ا، بدون به كار بردن ضوابط و استانداردهاي زلزلههجلوگيري از احداث سازه -

 .ربطهاي ذيهمكاري و تعامل همة سازمان -

 .گران و مردمريزان)، پژوهشايجاد زمينة مشاركت بين مسئوالن (برنامه -

 راه حل. عنوان يك هاي مسكوني در نواحي با تراكم كم بهايجاد مجتمع -

هاي با خطر كي شهر در پهنهمشكل مسكن شهري و محدود كردن گسترش فيزي -

 .لرزهزمين

ه ضي بروية شهر منجر شده، اقدامات و تفكيك اراو در نهايت عاملي كه به گسترش بي -

صورت كارشناسي است، كه سبب گرديده شهر به  دست افراد به شكل خصوصي و غير

، هاي گوناگون رشد يابد. در چنين گسترشيپراكنده و بدون برنامة قبلي در جهت

ل تعادهرنشيني مقدم بر شهرسازي است و براي اينكه شهر مشهد از روند و گسترشي مش

  برخوردار گردد الزم است شهرسازي بر شهرنشيني مقدم شود.
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