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  هاي جایی در سکونتگاه هاي نیازمند جابهارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه

  ها در شهر بندرعباس) غیررسمی (نمونه موردي: محله چاهستانی

  

  چکیده

هاي هاي غیررسمی شده است. سکونتگاهرشد روز افزون جمعیت و افزایش شهرنشینی موجب گسترش سکونتگاه

هاي شهري در معرض انواع خطر و سوانح طبیعی هستند. غیررسمی در کشورهاي در حال توسعه بیشتر از سایر بافت

ها با توجه به نبود برنامه مشخص و عدم اعتنا به ضوابط و مقررات و بدون توجه به مخاطرات معموال این نوع از سکونتگاه

هاي غیررسمی در شهر بندرعباس باعث به وجود آمدن مشکالتی هیابند. گسترش سکونتگاطبیعی بسط و گسترش می

هاست. در این  براي شهر و مدیریت شهري شده است. یکی از مهمترین محالت غیررسمی در این شهر، محله چاهستانی

استفاده 1یمراتب سلسله تحلیل روشجایی از منظر عوامل تأثیرگذار طبیعی، از  هاي نیازمند جابهمطالعه براي تشخیص پهنه

 نقشۀ عوامل، از یک هر وزن یکم مقادیر به توجهشده است. ابتدا به بررسیعوامل طبیعی تأثیرگذار پرداخته شد، سپس با 

 یک هر به مربوط ضریب وزنی و وزنی هايالیه از استفاده پذیري با آسیب نقشۀ تهیۀ نهایت به در تهیه و عامل وزنی هر

 Arc GISافزار  نرم Arc Sceneجایی، از محیط  هاي نیازمند جابهشده است. پس از آن براي تدقیق پهنه اقدام عوامل از

هاي نیازمند استفاده شد و سرانجام با استفاده از توپوگرافی سه بعدي محله و پس از بازدیدهاي میدانی و تدقیق نتایج، پهنه

شرقی محله از هاي شمالی و شمالدهد که بخشن تحقیق نشان میاند. نتایج به دست آمده از ایجایی مشخص شده جابه

گذارد. هاي جبران ناپذیري را بر جاي مینظر محیطی در محدوده خطر باالیی قرار دارند و در صورت بروز خطر، آسیب

آنها، وجود  زیاد عمر و هاساختمان در رفته کار به مصالح کم مقاومت سازها، و ساخت بودن نامناسب قبیل عواملی از

محله  به مشرف هايدامنه ناپایداري باالخره زیاد و شیب نامقاوم، و منفصل عناصر روي بر استقرار معابر تنگ و باریک،

عوامل  به توجه اساس، این کند. برمی تشدید را محله این پذیري آسیب اي،توده حرکات خطر و هاي شرقیدر بخش

 هاساماندهی این نوع از سکونتگاه هاي طرح تهیه که به هاییگیري تصمیم در مرفوژنیک هايپدیده تأثیر محیطی و

  دارد.  ضرورت شود،منجر می

   جایی هاي جابههاي غیررسمی، پهنهمراتبی، سکونتگاه سلسله ها، تحلیل محله چاهستانیهاي کلیدي:  واژه

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
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  مقدمه

 است شده موجب اخیر دهه چند طی در رشد شهري از جدیدي هايمقیاس گیريشکل و شهرنشینی ابعاد فزاینده رشد

شهرها،  مدیریت و ریزيبرنامه تاکید و توجه میان این گردد. در مواجه نوینی هايچالش با شهرسازي معاصر و شهر که

. 1)1993است (فریدمن، شده متوجه زندگی شهري ملموس ابعاد و ترپایین سطوح به دیگري زمان هر از بیش

 - اي است که به دنبال تحوالت ساختاري و بروز مسائل و مشکالت اقتصادي اسکان غیررسمی پدیدهنشینی و  حاشیه

ویژه هاي روستایی لگام گسیخته در بیشتر کشورهاي جهان؛ به اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت

 رشد از سریعتر رشدي با سمیغیرر اسکان و نشینیحاشیه نیز ایران کشورهاي جهان سوم پدیدار گردیده است. در

ها در ایران داراي شرایط ). این نوع از سکونتگاه179: 1384آبادي و همکاران، بوده است (زنگی شهرنشینی مواجه

هایی همچون: ساختار شبکه ارتباطی ناکارآمد و ناکافی، فقدان محیطی بسیار نامناسبی در وضع موجود هستند و با ویژگی

شوند. این ها و ... مشخص میشهري، فرسوده بودن بناها، کمبود فضاهاي باز، عدم مقاومت سازهتأسیسات و تجهیزات 

هاي غیررسمی در برابر عوامل طبیعی هاي وارده به شهرها؛ بویژه سکونتگاهعوامل نقش بنیادي در افزایش میزان آسیب

هاي هاي نامبرده خطرهاي طبیعی در بافتیژگی).با توجه به و33: 1376؛ احمدي، 25: 1385دارد (احدنژاد و همکاران، 

  ). 65: 1383هاي شهري است (ابلقی،اي و غیررسمی شهرها بسیار بیشتر از سایر محالت و بافتحاشیه

هاي غیررسمی عالوه بر ناامن و غیراستاندارد بودن، با کمبودهاي زیرساختی و خدماتی نیز مواجه هستند. سکونتگاه

 چنین سایۀ ). در3: 1383جایی ساکنان امري ناگزیر است (وزارت مسکن و شهرسازي،  از موارد جابهبنابراین، در بسیاري 

شود. آنچه در اینجا مورد می مشخص با سازوکارهاي مؤثر آنها ثباتیبی نحوة و ناپایدار و پایدار هايزمین مطالعاتی

هاي مختلف انجام هاي غیررسمی از جنبه ونتگاههایی است که امروزه بر اثر مداخله در سک توجه بوده، جابه جایی

اي از شهر و به جهت ارتقاي استانداردهاي  سازي محله یا منطقه خاطر سالم ها ممکن است به جاییپذیرد. این نوع جابه می

هاي  هاي غیررسمی و قدیمی و یا به علت تصویب و اجراي پروژه محیطی اجرا شود، یا جهت نوسازي سکونتگاه- زیست 

  ). 178: 1390هاي جدید شهري(پرداراز، ظیم و طرحع

ها در هاي غیررسمی در ارتباط با قرارگرفتن این نوع از سکونتگاهها در سکونتگاهجایی یکی از مهمترین نوع جابه

ها، قرارگرفتن در مسیر حرکت محدوده خطرهاي طبیعی است. قرارگیري در حریم گسل، قرارگیري روي ترانشه

ها  جایی این نوع از سکونتگاه ها شده و لذا جابه. باعث به وجود آمدن خسارات زیادي به سکونتگاهرودخانه و ..

  ). 46: 1371ناپذیر است (رهنمایی،  اجتناب

هاي فقیرنشین را آغاز نموده است. هدف اصلی این برنامه  دولت اندونزي تخلیه اجباري سکونتگاه 2002در سال 

هاي شهري مانند کنترل سیل و... است؛ به عبارت دیگر، وجود محالت فقیرنشین  اجراي پروژهایجاد شهري بدون زاغه و 

هاي نامبرده الزم است که این محالت  کند و جهت اجراي پروژههاي مهار سیل موانعی ایجاد می در محل اجراي پروژه

میلیون نفر از مردم کراچی در  5/4هاي انجام شده گیر و خطرناك پاکسازي شوند. بر پایه تخمیناز مناطق سیل

کنند. بیش از یک میلیون نفر از آنها در مناطق خطرناکی مانند کنار بستر رودخانه، هاي غیررسمی زندگی میسکونتگاه

                                                
1- Friedman 
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اي و فقیر را جایی بعضی مناطق زاغه دولت پاکستان جابه 1992اند. از سال آهن، کمربند ساحلی و... پناه گرفته خطوط راه

  ).185: 1382زاده بزاز،کراچی آغاز کرد (هاديدر شهر 

 آنها، اثرگذار دامنه و شدت وقوع، مکان بینیپیش براي که اي استگونه به طبیعی هايپدیده از بسیاري اهمیت

 الزم راهکارهاي و هاسیاست بندي،پهنه هاينقشه و برآنها تکیه با تا است مختلف اطالعاتی هايالیه از استفاده نیازمند

  ). 26: 1384گردد(کرمی، اتخاذ انسانی هايسکونتگاه بر طبیعی، بالیاي از ناشی منفی اثرهاي متعادل ساختن منظور به

پایه  کاشمر پرداخت. بر منطقه در انسانی هايسکونتگاه استقرار و درونه ) به بررسی گسل194: 1387عنابستانی(

 ایجاد منطقه در را مخربی هايزلزله و شده ایران محسوب فعال هايگسل از درونه گسل اینکه با شده مطالعه انجام

 اند.یافته استقرار گسل این مجاور مناطق یا و حواشی در هادرصد سکونتگاه 80 از بیش کاشمر منطقه است، در کرده

 همراه ژئومرفیک حرکات دیگر و زلزله با که گسلی مناطق در زمین پیامدهاي حرکات از جلوگیري براي بنابراین،

 براي حریم تعیین ها،ساختمان سازيمقاوم جمعیت، کم هايسکونتگاه جایی است و در نهایت راهکارهایی از قبیل: جابه

آنها توسط  جایی جابه ضرورت و گسل فعالیت از روستایی هايسکونتگاه پذیريپیشنهاد کرد. آسیب آن مانند و گسل

 تهدیدکنندة خطر ترینمهم که دهدمی نشان تحقیق آنها شد. نتایج ) در شمال غرب کشور بررسی71: 1384مختاري (

 و گسل احتمالی هاي فعالیت خطر آن، فرعی هاي شاخه و میشو شمالی مجاورت گسل یا مسیر در واقع روستاهاي

 رفته کار به مصالح کم مقاومت سازها، و ساخت بودن نامناسب قبیل از دیگري است. عوامل آن از حاصل هايلرزش

 سازندة مواد شدن سیالی خطر و زیاد شیب نامقاوم، و منفصل عناصر روي بر استقرار زیاد آنها، عمر و ها ساختمان در

 روستاها این پذیري آسیب اي، توده حرکات خطر و روستاها به مشرف هاي دامنه ناپایداري و باالخره روستاها نشستگاه

شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند و ) به بررسی تأثیر عوامل زمین5: 1383(زاده و همکاران کند. ابراهیممی تشدید را

ها در سیستان پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که عوامل جایی سکونتگاه نقش تاریخی آن در جابه

جایی رودخانه  سبب جابه تري نسبت به سایر عوامل در این فرایند ایفا نموده وپذیري در منطقه نقش محسوسفرسایش

  هاي نزدیک آن شده است. هیرمند و سکونتگاه

ها در برابر مخاطرات طبیعی، از معیارهاي پذیري محله چاهستانیبراي به دست آوردن معیارها و زیرمعیارهاي آسیب 

) در پژوهشی 2007لز (ها و شرایط محیطی منطقه مورد مطالعه استفاده شد. والنی و اوبه کارگرفته شده در سایر پژوهش

هایی، از قبیل: دوري و نزدیکی به گسل، مقاومت پذیري و ریسک در محیط زیست از شاخصبه عنوان ارزیابی آسیب

هاي ) شاخص2002لود (. ویال و مک1)8: 2007ها و واحدهاي اراضی استفاده کردند (والنی و اولز،خاك، ساختمان

گیري در زمینه ریزي و تصمیمشیب، ارتفاع و تیپ اراضی را براي برنامهفاصله از گسل، مقاومت خاك، شیب، جهت 

هاي خاك و زادگان و فتحی شاخص. شریف2)336: 2002لود،پذیري را بیان کردند (ویال و مکهاي آسیبشاخص

ساخت و سازها خیزي، توپوگرافی، شیب و توسعه شناسی، لرزه قابلیت اراضی، اکولوژي گیاهی و جانوري، اقلیم، زمین

گانه  هاي سهاي در حوزهریزي منطقهمحیطی براي برنامه -پذیري زیسترا به عنوان معیارهاي اصلی ارزیابی آسیب

آبادي و همکاران ). زنگی1384زادگان و فتحی، اند (شریفمحیطی البرز به روش سلسله مراتبی در نظر گرفته - زیست

                                                
1- Vellani & owles 
2- Villa & McLeod 
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پذیري مساکن شهري در برابر زلزله (نمونه مورد: مساکن شهر اصفهان)، آسیب هاياي با عنوان تحلیل شاخصدر مطالعه

هاي سنگ شناسی، مورفولوژي ساختمان زیربنایی شهر، ویژگیاي زمین، شرایط زمینهاي لرزهعواملی از قبیل ویژگی

ها، تراکم واحد واريها یا رعایت همجبستر، توپوگرافی و شیب، کمیت و کیفیت شبکه معابر، توزیع انواع کاربري

ساختمانی در سطح، طرح ساختمان، تراکم جمعیت، مدیریت بحران و وضعیت مالی ساکنان را به عنوان متغیرهاي مؤثر 

 1382). عسگري و همکاران در سال 67: 1387آبادي و همکاران، اي شهرها بر شمردند (زنگیپذیري لرزهبر آسیب

یتی، ضریب اشغال بنا و تراکم ساختمان، عمر ساختمان و نوع سازه آنها و عرض معیارهاي فضاي باز عمومی، تراکم جمع

) GISپذیري خطرات زلزله (با ریزي شهر (کاربري زمین) در کاهش آسیبهاي برنامهشبکه معابر را براي کاربرد روش

اي جهت و اکبري در مطالعه). عزیزي 69: 1382تهران را به کار گرفتند (عسگري و همکاران،  17مطالعه موردي: منطقه 

پذیري شهرها در برابر زلزله از معیارهاي تراکم جمعیت، دسترسی به معبر، نوع سازه و عمر سازه، دسترسی به آسیب

  ). 32:  1387فضاي باز، شیب زمین، جنس خاك و فاصله از گسل استفاده نمودند (عزیزي و اکبري، 

ها  نفر در محله چاهستانی 15504جمعیتی بالغ بر  که است یثح این از تحقیقی چنین انجام ضرورت و اهمیت

 اقدام ترین ). بنیادي1390کنند و از نظر موقعیت طبیعی در معرض خطرات بسیاري هستند(مرکز آمار ایران، زندگی می

ساختار  ویژه به شناسی و موقعیت طبیعی منطقه؛ زمین ساختار و کیف از کم آگاهی خسارات، این از جلوگیري براي

هاي ویژگی به توجه هاي موجود باسکونتگاه پذیري آسیب میزان تا است شده سعی تحقیق این در .است آن تکتونیکی

شود و در  مطالعه و بررسی هاساختمان در رفته کار به مصالح نوع و توپوگرافیکی ژئومرفولوژیکی، شناختی، زمین

 جایی ارائه شوند.  هاي نیازمند جابهنهایت، مدلی براي تشخیص پهنه

  

  محدوده مورد مطالعه

شهر بندرعباس در حاشیه جنوب ایران و سواحل شمالی خلیج فارس قرار گرفته و از جمله شهرهاي مهم جنوب کشور و 

مرکز استان هرمزگان است. وضعیت ناپایدار و نامساعد محیطی، ظرفیت و آستانه پذیرش جمعیت در منطقه بندرعباس را 

هاي قبل از نواحی برخوردار شهري شده است (ستاد ملی هاي گسترده طی دهه داده و باعث بروز مهاجرتبسیار کاهش 

هاي غیررسمی متعددي در این شهر شکل گرفته  ). به این ترتیب، سکونتگاه1382هاي غیر رسمی، توانمندسازي سکونتگاه

طور تقریبی در بخش میانی شمال شهر بندرعباس جاي رود. این محله به ها از جمله آنها به شمار میکه محله چاهستانی

ها در بخش شرق ها و درههایی با تناوب تپهگرفته است. مهمترین عوارض طبیعی و توپوگرافی در محله وجود ناهمواري

ها و ایسینی  و شمال محله و مسیل خور گورسوزان در غرب آن است. خور گورسوزانباعث جدایی دو محله چاهستانی

زهکش آبهاي سطحی در این بخش از شهر را به عهده دارد. با مراجعه به نقشه توپوگرافی این محله از شهر  شده و

هایی از شرق و شمال آن مشکالتی را به دنبال دارد. گردد که بویژه در بخشبندرعباس تناوبی از دره و یال مشاهده می

  دهد.هر بندرعباس را نشان میها در ش ) موقعیت محالت غیررسمی و محله چاهستانی2شکل( 
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  منطقه مورد مطالعهموقعیت  )1شکل 
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  ها در شهر بندرعباس موقعیت محالت غیر رسمی و محله چاهستانی )2شکل 

  

  شناسی پژوهش روش

جایی به لحاظ عوامل محیطی است، در بررسی  هاي نیازمند جابهبا توجه به اینکه در این پژوهش هدف، تشخیص پهنه

 سلسله ارزیابی تحلیلی هاي غیررسمی، روش تحلیل سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. مدلپذیري سکونتگاهآسیب

 همزمان کارگیري به با تواند که می ،)126-119: 1386همکاران،  و شادفر(شود می تشکیل اصلی مرحله چهار از1مراتبی

 مواجه مشکل با را انتخاب شرایط متعدد، گیري تصمیم هاي شاخص که شرایطی در و کیفی و کمی هاي شاخص

 تعیین را مختلف هاي شاخص بین بندي اولویت نحوه و اهمیت مراتب سلسله و شده واقع مؤثر سازند، می

  ).46: 2،1994ساعتی(نماید

 مصاحبه و هاي غیررسمیسکونتگاه استقرارگاه ژئومرفولوژیکی وضعیت میدانی هايهمچنین، از آنجایی که بررسی

 اطالعات آید.می شمار به تحقیق یکی از مراحل مهماین منطقه، پیشینه مخاطرات طبیعی در مورد در محله ساکنان با

 همچنین، و منطقه هوایی هايو عکس شناسی زمین و هاي توپوگرافینقشه هايداده با میدانی، مطالعات از حاصل

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
2-Saaty 
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از  کدام هر از هاي محلهسکونتگاه پذیريآسیب و شده داده مطابقتآن  خیزيلرزه سابقه و منطقه ساختیزمین جایگاه

  است. شده ارزیابی محیطی کنندة تهدید عوامل

عوامل  ،رسان یا به عبارت دیگر اقدام به شناسایی عوامل آسیب محیطیپذیري  در اولین قدم به منظور ارزیابی آسیب

مشابه  ها محله چاهستانی کارشناسان مجرب صورت گرفته است.این شناسایی از طریق روش دلفی با نظر  د.شساز  بحران

 و ساز شامل زلزله، سیل شوند که مهمترین عوامل بحران سایر نواحی کشور تقریبا از چند عامل عمده دچار آسیب می

 هايظرساز با استفاده از منابع معتبر موجود و ن در دومین مرحله بعد از تعیین عوامل بحران .استاي  حرکات دامنه

 ساز شد. ساز اقدام به تعیین معیارها براي هریک از عوامل بحران کارشناسان مجرب در خصوص هریک از عوامل بحران

 پس شود.ساز شناسایی و استفاده  مؤثر در ایجاد عوامل بحران  در تعیین معیارها سعی گردید تا حد امکان تمام معیارهاي

بین هر یک از عوامل صورت گرفت و همچنین گذاري  مرحله ارزش املي هر یک از عوو معیارها عواملاز تعیین 

گذاري  ارزش  . مرحلهشده است گذاري ارزش ساز گذاري بر روي عوامل بحران هریک از معیارها برحسب میزان تأثیر

هریک صورت گرفته، و  Expert choiceافزار  و نرم 1مراتبی سلسله ارزیابی تحلیلی با استفاده از مدل عوامل و معیارها

، تا میزان تأثیرگذاري هریک از معیارها نسبت به سایر معیارها به سیستم هاز معیارها دو به دو با سایر معیارها مقایسه شد

 مشخص خطر عواملدر ارتباط با  مراتبی سلسله ارزیابی تحلیلی مدلدر یک از معیارها  وزن هر نکهیا از پس شود.  معرفی

 را یکارشناس يخطا ب،یضر نیا که باشد 1/0 از شتریب دینبا زین آن مقدار که کند یم اعالم ییخطا بیضر مدل گردید،

در گام بعدي  .دهد یم نشان را یکارشناس يباال دقت امر نیا که بود 01/0 يخطا زانیم تحقیق نیا در .کند یم یمعرف

معیارهاي هر  Arc GISدست آمده هر یک از معیارها را در الیه مشخص ضرب کرده و با استفاده از نرم افزار  ارزش به

هاي هر عامل  خروجی ،در نهایتدست آمده است.  هم گذاشته و خروجی نهایی هر یک از عوامل به  عامل را روي

پذیري  انجام شده و نقشه آسیب Arc GIS وزن هر عامل توسط نرم افزارها با توجه به  گذاري الیه هم وسیله روي هب

نرم افزار  Arc Sceneه است. در این زمینه همچنین با استفاده از محیط دست آمد هب ها محله چاهستانیمحیطی  - زیست

Arc GIS پذیري محله،  بجایی صورت گرفت. در نهایت پس از به دست آمدن میزان آسی هاي نیازمند جابهتدقیق پهنه

جایی انتقال  هاي نیازمند جابهپذیر و در معرض خطر اقدام گردید و نتایج بر روي نقشه پهنه هاي آسیب به بازدید از پهنه

) فرایند و مراحل تشخیص  3جایی مشخص شد. در شکل(  هاي نیازمند جابهیافت و با توجه به همه عوامل ذکر شده، پهنه

  داده شده است.  جایی توضیح هاي جابهپهنه

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
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  ) مراحل انجام کار 3شکل

  هاي پژوهش  یافته

هاي قبلی، در این قسمت ابتدا به بررسی سه مخاطره طبیعی در محدوده مورد با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش

نهایت به تشخیص پذیر و در  بندي مناطق آسیبمطالعه پرداخته شده و با روي هم گذاري نتایج این سه مخاطره به پهنه

  دهد.  ) وزن معیارها و زیرمعیارهاي مدل به کار رفته را نشان می1جایی پرداخته شده است. جدول( هاي نیازمند جابه پهنه
  

  ) وزن معیارها و زیرمعیارهاي مدل1جدول

 وزن زیرمعیارها وزن معیارها

  278/0 تراکم ساختمانی 4/0 زمین لرزه

 196/0 شبکه معابر

  159/0 شیب

 137/0 زمین شناسی

 123/0 مقاومت خاك

 106/0 تیپ اراضی

 297/0 شیب 28/0 سیل

 204/0 جهت شیب

 152/0 مسیل ها

 114/0 شبکه معابر

  096/0 تراکم ساختمانی

 074/0 کاربري اراضی

 066/0 خاك شناسی

 304/0 شیب 32/0 اي حرکات دامنه
 196/0 تیپ اراضی

 166/0 جهت شیب

 105/0 تراکم ساختمانی

 087/0 شبکه معابر
 072/0 زمین شناسی

 072/0 کاربري اراضی
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بندرعباس و  شهر محدوده کشور، یشناس زلزله یالملل نیب پژوهشگاه توسط شده هیته ران،یا يا لرزه خطر نقشه پایه بر

معیارهاي  لرزه زمین نظر از پرخطر هاي پهنه شناسایی . برايردیگ یم قرار باال یلیخ يریپذ خطر طهیح در ها محله چاهستانی

) 4شکل( .است شده مقاومت خاك، تیپ زمین، زمین شناسی، تراکم ساختمانی، عرض شبکه معابر و شیب بررسی

ر زمین لرزه بندي خطدهد. در نهایت، به پهنهرا نشان می لرزه زمین ایجاد در مختلف پارامترهاي دویی به دو مقایسه

هاي  دهد. بر اساس این نقشه محدودهها را نشان می بندي خطر زمین لرزه در محله چاهستانی )پهنه 5پرداخته شد. شکل(

هاي جنوبی کمترین میزان خطر را  شرقی، شمال شرقی و میانی محله در معرض خطر زیاد زمین لرزه جاي دارند و بخش

  دارند. 

  
  لرزه زمین تشدید خسارات درمؤثر  مختلف پارامترهاي دوییبه دو مقایسه) 4شکل

  ها در محله چاهستانی لرزه زمین خطر بندي ) پهنه5شکل 
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 جهت زمین، شیب مسیل، اطالعاتی هاي الیه و معیارها از آبگیري و آبگرفتگی منظر از پرخطر هاي پهنه شناسایی براي

 ایجاد در مختلف پارامترهاي دویی به دو مقایسه) 4شکل( .است شده شبکه راه ها و تراکم ساختمانی استفاده شیب،

  دهد.آبگیري و آبگرفتگی را نشان می

ها شناخته شده است. هرچه شیب بیشتر باشد،  شیب به عنوان مهمترین عامل در وقوع آبگیري در محله چاهستانی

شود. البته، باید اشاره ر آبگیري کمتر میاحتمال خطر آبگیري زیاد خواهد بود. هرچه این میزان کمتر باشد، میزان خط

آورند. به علت جاري نشدن آب و تجمع آب، هاي کم نیز مشکالتی از قبیل آبگرفتی را به وجود میکرد که شیب

توانند چنین حالتی داشته درصد می1هاي کمتر از کند. در نتیجه شیبمانداب تشکیل شده و عبور و مرور را مشکل می

هاي شرقی و شمالی  شود، بیشترین میزان خطر آبگیري در بخش )مشاهده می 6. همان طور که در شکل( )6باشند (شکل 

  هاي میانی و جنوبی بیشترین گسترش را دارند. شود و خطر آبگرفتگی در بخش ها دیده می محله چاهستانی

  
  تشدید خساراتسیل و آبگیري معابر در مختلف پارامترهاي دویی به دو مقایسه) 6شکل

  

ها زیاد است؛  اي در محله چاهستانیبا توجه بازدیدهاي میدانیو مطالعات صورت گرفته، احتمال وقوع حرکات دامنه

هاي شمالی و به خصوص شود. در بخشها این مسأله به وضوح دیده میبه طوري که در شمال شرقی محله چاهستانی

ها در رخداد این پدیده اشاره نمود. براي شناسایی به شیب زیاد، زمین شناسی و دستکاري انسان توان شمال شرق محله می

ها و هاي اطالعاتی جهت شیب، شیب، تیپ اراضی، شبکه راه اي معیارها و الیه هاي خطرخیز از بعد حرکات دامنه پهنه

  ).8کار گرفته شده است(شکل تراکم ساختمانی به
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  خطر سیل وآبگرفتگی معابر محله چاهستانیهابندي  ) پهنه7شکل 

ها دارد. البته، باید اشاره کرد  بر اساس شکل میزان شیب بیشترین تأثیر را در رخداد ریزش و لغزش در محله چاهستانی

ها بسیار مؤثر است. در این مناطق به علت غیررسمی بودن و عدم  که دستکاري انسان در ایجاد و افزایش این شیب

) 9کنند. شکل(ها میها و تپهافراد کم درآمد بدون توجه به امکان بروز خطر اقدام به ساخت و ساز و کندن کوهنظارت، 

  دهد.ها را نشان می بندي خطر لغزش و ریزش در محله چاهستانی پهنه

 

  
  ریزش و لغزش ایجاد در مختلف پارامترهاي دویی به دو مقایسه) 8شکل
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  ها خطر ریزش و لغزش محله چاهستانی یندي ) پهنه9شکل 

  

بندي  ها، به پهنه تک مخاطرات طبیعی (زلزله، آبگرفتگی، ریزش و لغزش) در محله چاهستانی بندي تک پس از پهنه

ها  هاي مخاطرات طبیعی پرداخته شد. در این مورد، ابتدا کلیه الیه پذیري محیطی با استفاده از همپوشانی الیه آسیب

هاي زلزله، آبگرفتگی، گذاري الیه پذیري محیطی با روي همبندي نهایی آسیبو سپس محاسبه پهنه مقیاس شدند هم

هاي کمی معیارهاي ها از جمع ارزشپذیري محیطی محله چاهستانی ریزش و لغزش صورت گرفت. بنابراین، نقشه آسیب

با وجود نقشه آسیب پذیري و تعیین  به دست آمد. در این مرحله GISاصلی محاسبه شده در مراحل قبل در محیط 

هاي  هایی از پهنه ها اقدام گردید. در این بررسی بخش جایی، به بازدیدهاي میدانی و تدقیق پهنه هاي نیازمند جابه پهنه

 جایی بودند، مشخص گردید. عالوه بر این، براي اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده از پذیر که واقعا نیازمند جابه آسیب

به دست آمد و سپس الیه  Arc GISافزار  نرم Arc Sceneمطالعات، ابتدا نقشه سه بعدي توپوگرافی محله در محیط 

هاي نیازمند  پذیري نهایی به دست آمده بر روي این توپوگرافی سه بعدي قرار گرفت و در نهایت، به پهنه آسیب

  ). 10جایی از نظر عوامل تأثیرگذار محیطی به دست آمد(شکل  جابه

 386جایی هستند. از تعداد قطعات فوق  اند که نیازمند جابه قطعه در پهنه آسیب پذیر جاي گرفته 394، 9طبق شکل 

ها ها در حال ساخت هستند. متأسفانه، با اینکه این محدودهتجاري است و بقیه پالك -قطعه مسکونی 2قطعه مسکونی، 

ساخت و سازها در این محدوده ادامه دارد. این ساخت و سازها بدون در معرض خطر شدید محیطی قرار دارند، هنوز 
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جایی بیشتر در  هاي نیازمند جابهاي گسترش یافته است و نشان از غیررسمی بودن این محله دارد. گسترش پهنههیچ ضابطه

خل و کنار مسیلی است شود. نوار شمالی این پهنه در داها دیده می شرقی و شمال محله چاهستانیهاي شرقی، شمالبخش

  کند.ها عبور میکه از شمال شهر و محله چاهستانی

   

  ها تحت تأثیر عوامل محیطی جایی در محله چاهستانی هاي نیازمند جابه ) پهنه10شکل 

  

هایی که در این محدوده ساخته شده، بدون توجه به مسیل و مخاطرات آن شکل گرفته است. از طرفی دیگر، خانه

هاي شرقی و شمال ا در حریم بزرگراه شهید رجایی قرار دارد و بنابراین، باید از این حریم خارج شوند. بخشهاین خانه

اند. شرقی محله به علت توپوگرافی نامناسب، شیب زیاد، کیفیت پایین تراکم ساختمانی و معابر با عرض کم جاي گرفته

  دهد. ایی قرار گرفته را نشان میج هاي نیازمند جابههایی است که در پهنه) پالك11شکل(
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  ها جایی در محله چاهستانی هاي نیازمند جابهاي از پهنه) نمونه11شکل 

  

جایی براي کاستن از مخاطرات طبیعی محتمل کافی نبوده، باید اثرهاي اجتماعی و  هاي نیازمند جابهتنها تشخیص پهنه

 448نفر و  1796ها تعداد  اقتصادي نیز مورد توجه قرار گیرد. براساس نتایج مطالعات انجام شده، در محله چاهستانی

یی قرار دارند. این ارقام اگرچه در نگاه اول جا درصد از کل خانوارهاي ساکن)، در معرض جابه4/11خانوار (حدود 

جایی کاري سخت بود و اثرهاي اجتماعی و اقتصادي  ممکن است ناچیز به نظر رسد؛ اما واقعیت امر این است که جابه

توان گفت  جایی می ها براي مشارکت در جابه زیادي را به دنبال خواهد داشت. عالوه بر این، در ارزیابی ظرفیت سازمان

جایی را  ها امکان جابه  هاي محدود سازمان ها و ظرفیت هاي اجتماعی ـ اقتصادي آن، اتکا صرف به توان توجه به هزینه با

هاي اجرایی ضروري  سازي سازمانی و اعتبارات الزم براي دستگاه فراهم نخواهد کرد. بنابراین در این زمینه نیاز به ظرفیت

جایی (تملک و آزادسازي زمین) لزوم مشارکت مردم در این عملیات الزم و  جابه است. همچنین به دلیل باال بودن هزینه

جایی که این بخش از محالت هدف اغلب اقشار  ضروري است. با در نظر گرفتن توان اقتصادي خانوارهاي نیازمند جابه

  شوند دستیابی به سرپناه قابل قبول اولویت حیاتی دارد.  فرودست و کم درآمد محسوب می
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  گیري تیجهن

 تحت مواردي در مخاطرات این است. محیطی ریزانبرنامه رويپیش مهم عوامل از یکی به عنوان طبیعی مخاطرات

گردد(گل شیري اصفهانی و شده و باعث وارد شدن خسارات زیادي می تشدید انسانی نادرست تأثیر عملکرد

غیررسمی در کشورهاي در حال توسعه بیشتر از سایر هاي ). از طرفی دیگر، به دالیلی سکونتگاه25: 1388همکاران،

 تهیۀ و مخاطرات طبیعی ها نقشهاي شهري در معرض انواع خطر و سوانح طبیعی هستند. در این نوع از سکونتگاهبافت

جامع و تفصیلی و  هايطرح تهیۀ به که هاییگیريدر تصمیم موارد در اکثر ولی است؛ مهم مخاطرات بسیار هاينقشه

 فراموشی به مرفوژنیک هايپدیده تأثیر و ژئومرفولوژي عوامل شود،منجرمی هاي غیررسمی شهرهاماندهی سکونتگاهسا

گیرد. تاکنون نیز در این زمینه تحقیقات زیادي صورت نگرفته و مدل خاصی براي نمی قرار توجه مورد و شده سپرده

ها وجود ندارد. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده تا آنهاي خطر و در نهایت تصمیم گیري در مورد شناسایی پهنه

هاي شهر بندر عباس مورد توجه قرار گیرد و در نهایت،  هاي غیررسمی در محله چاهستانیپذیري سکونتگاه ابتدا آسیب

ریبی در ها به طور تق هاي غیررسمی ارائه گردد.محله چاهستانیجایی در سکونتگاه هاي جابهمدلی براي تشخیص پهنه

- بخش میانی شمال شهر بندرعباس جاي گرفته است. مهمترین عوارض طبیعی و توپوگرافی در محله، وجود ناهمواري

ها در بخش شرق و شمال محله و مسیل خور گورسوزان در غرب آن است. متأسفانه، افراد ها و درههایی با تناوب تپه

اند. پذیر اقدام به ساخت و ساز کردههاي آسیبت طبیعی در پهنهساکن در این محله بدون توجه به هیچ یک از مخاطرا

جایی، از روش تحلیل سلسله مراتبی به همراه مطالعات میدانی و  هاي نیازمند جابهلذا در این تحقیق براي شناسایی پهنه

  استفاده شده است.  Arc GISنرم افزار  Arc Sceneاستفاده از محیط 

ار کمی صورت گرفته و بیشتر تحقیقات در ارتباط با تأثیرات اجتماعی و اقتصادي و یا در این زمینه تحقیقات بسی

هاي غیررسمی بوده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در بین نشریات، تحقیقی در گیري سکونتگاهنحوه شکل

ورت نگرفته است. تنها جایی ص هاي نیازمند جابههاي غیررسمی در تشخیص پهنهزمینه تأثیرات محیطی سکونتگاه

اي ها و خطرهاي ناشی از آنها پرداخته شده است. نمونهجایی صورت گرفته، به تأثیرات گسل تحقیقاتی که در مورد جابه

هاي روستایی پذیري سکونتگاه به بررسی آسیب 1384توان به کار مختاري اشاره کرد که در سال  از این تحقیقات را می

به بررسی گسل درونه و  1387عنابستانی در سال  جایی آنها پرداخته است. همچنین، جابه از فعالیت گسل و ضرورت

هاي کم جمعیت را  جایی سکونتگاه هاي انسانی در منطقه کاشمر پرداخته و راهکارهایی از قبیل جابهاستقرار سکونتگاه

شناسی در تغییر مسیر  تحقیقی تأثیر عوامل زمینزاده و همکاران در  ابراهیمالبته، باید اشاره کرد که اند. پیشنهاد کرده

اند که عوامل  جایی سکونتگاه ها در سیستان را بررسی کرده و نشان داده رودخانه هیرمند و نقش تاریخی آن در جابه

به  کنند. در این تحقیق با توجهتري را ایفا میپذیري در منطقه نسبت به سایر عوامل در این فرایند نقش محسوس فرسایش

هاي غیررسمی هاي غیررسمی سعی شده است تا نقش عوامل طبیعی و محیطی در استقرار سکونتگاهماهیت سکونتگاه

جایی تحت تأثیر عوامل طبیعی و محیطی در این  هاي نیازمند جابهمشخص شود و در نهایت، مدلی براي تشخیص پهنه

جایی بیشتر در  هاي نیازمند جابههش نشان داد که گسترش پهنهدست آمده از پژوها ارائه شود. نتایج بهنوع از سکونتگاه

شود. نوار شمالی این پهنه در داخل و کنار مسیلی است ها دیده می شرقی و شمال محله چاهستانیهاي شرقی، شمالبخش

ه به مسیل و هایی که در این محدوده ساخته شده، بدون توجکند. خانهها عبور میکه از شمال شهر و محله چاهستانی
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ها در حریم بزرگراه شهید رجایی قرار دارد و بنابراین، باید از مخاطرات آن شکل گرفته است. از طرفی دیگر، این خانه

هاي شرقی و شمال شرقی محله به علت توپوگرافی نامناسب، شیب زیاد، کیفیت پایین این حریم خارج شوند. بخش

  اند.گرفتهتراکم ساختمانی و معابر با عرض کم جاي 
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