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چکيده
گسترش کلانشهر تبريز در حريم گسل ،احتمال بروز خطرات زمينلرزه را افزايش داده است .با توجه به
اهميت موضوع ،اين پژوهش سعي دارد با استفاده از فنآوري سنجش از دور و  GISبه ارزيابي فعاليت و
توان لرزهزايي گسل تبريز و برآورد تلفات انساني در کلانشهر تبريز بپردازد .براي دستيابي به هدف،
تصوير ماهوارهاي سنجنده  ASTERدر محيط نرمافزار  ENVI5.3پردازش و شواهد فعاليت گسل
تبريز بررسي شد .توان لرزهزايي گسل تبريز با مدلهاي تجربي تعيين شد .تلفات انساني کلانشهر تبريز
به روش متناسب با شرايط لرزهخيزي و بافت عناصر شهري کشورمان برآورد شد .انحراف آبراهه
آجيچاي ،پرتگاه گسل ،پشتههاي فشاري و پديده عدسي شکل مهمترين شواهدي هستند که در تفسير
فعاليت گسل تبريز بر روي تصوير ماهوارهاي مورد توجه قرار گرفتند .بر اساس نتايج مدلهاي تجربي،
گسل تبريز توان ايجاد زمينلرزههايي به بزرگي ميانگين  6/0ريشتر را دارد .با فرض وقوع زمينلرزهاي
مطابق سناريوي فعاليت لرزهاي گسل تبريز ،از کل جمعيت  0685001نفري کلانشهر تبريز (سرشماري
سال  )0138به تعداد تقريبي  0151503نفر تلفات شبهنگام شامل  650101نفر مردگان و 531000
نفر مجروحان در شرايط تخريبي کامل ساختمانها برآورد شد.
واژگان کليدي :تکتونيک ،گسل تبريز ،توان لرزهزايي ،تلفات انساني ،سنجش از دور و .GIS
0ـ دانشيار گروه جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي) ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل.
1ـ استاديار گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ،دانشگاه تبريز ،تبريز.
1ـ دانشجوي دکتري گروه جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي) ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل.

Email:abedini@uma.ac.ir
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مقدمه

فعاليت تکتونيکي در امتداد خطوط گسلي فعال بر روي ويژگيهاي توپوگرافي اثر مهمي
دارد .متدهاي رايج مطالعات گسل ،به پژوهشهاي ميداني وسيعي نياز دارد که مستلزم
صرف زمان و هزينه زيادي است (ايريني 1و همکاران .)3 :1800 ،فنآوري سنجش از دور5
همراه با روشهاي پردازش تصوير در ارزيابي فعاليت گسلهاي فعال کارايي دارد (زهانگ6
و همکاران .)01 :1801 ،هر چند جلوگيري از رخداد زمينلرزه اجتنابناپذير است ،اما ارزيابي
توان لرزهزايي و تلفات ناشي از آن امري ضروري است (آلوک 0و همکاران.)615 :1801 ،
شکلگيري مناطق شهري همراه با دخالتهاي نسنجيده انساني در حريم گسل موجب شده
است تا بر اثر وقوع زمينلرزه ،فاجعه انساني بهوجود آيد .در اين ميان فنآوري  GISنقش
برجستهاي را ايفا ميکند ،چرا که مديريت ريسک لرزهاي بر پايهي پيادهسازي مدلهاي
محاسباتي و توليد نقشههاي خطرپذيري لرزهاي امکانپذير است (منصوري .)0 :1880 ،در
پهنهبندي نسبي خطر زمينلرزه ،کلانشهر تبريز در جايگاه پهنهبندي با خطر نسبي بسيار بالا
قرار دارد .گسل تبريز در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقي نيز شهر بر روي آن
بنا شده است (وليزادهکامران.)50 :0108 ،
تحليلهاي متعددي در ارتباط با ماهيت موضوع انجام گرفته است که در اينجا به برخي
از آنها اشاره ميگردد .محمودزاده و همکاران ( ،)0138ساختار گسل تبريز را با استفاده از
دادههاي دورسنجي تحليل نمودند .نتايج اين پژوهش ،نشاندهنده اهميت بالاي تصاوير
ماهوارهاي در ارزيابي فعاليت گسلهاي فعال است .اسفندياري و همکاران ( ،)0131توان
لرزهزايي گسلها و برآورد تلفات انساني ناشي از زمينلرزه در شهر اردبيل را بررسي نمودند.
بر اساس نتايج معلوم گرديده است که وضعيت وقوع زمينلرزه در شب بدون هيچگونه
امدادرساني ،شديدترين تلفات را موجب ميگردد .صفري و همکاران ( ،)1808مخاطره
4- Eirini
5- Remote Sensing
6- Zhang
7- Alok
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لرزهزايي منطقه مسجد سليمان را با فنآوري سنجش از دور و  GISارزيابي نمودند .نتايج
بيانگر توان لرزهزايي گسلهاي فعال با حداکثر بزرگي بين  6/11و  0/85ريشتر است.
کريمزاده و همکاران ( ،)1801آسيبپذيري ساختماني و تلفات انساني کلانشهر تبريز
(مطالعهي موردي :منطقهي دو کلانشهر تبريز) را در سناريوهاي مختلف زمينلرزه با GIS
ارزيابي نمودند .نتايج نشان داده است که  63/5درصد ساختمانهاي منطقه دو کلانشهر
تبريز بهطور کامل تخريب شده و نرخ تلفات در سناريو شبهنگام در اين منطقه تقريباً 11
درصد است.
کلانشهر تبريز بهعنوان بزرگترين پايگاه جمعيتي ،بر روي گسلي فعال قرار گرفته
است .با توجه به اهميت موضوع ،بررسي فعاليت و توان لرزهزايي گسل تبريز و برآورد تلفات
انساني کلانشهر تبريز با فنآوري سنجش از دور و  GISاز مهمترين اهداف اين پژوهش
است.
معرفي منطقه مورد مطالعه
کلانشهر تبريز در شمالغربي ايران واقع شده و با وسعتي حدود  11130هکتار در
موقعيت جغرافيايي بينًً 10◦ 0ً10تاًً  10◦ 3ً58عرض شمالي وً 16◦ 00تاً 16◦ 11طول
شرقي با ارتفاع متوسط حدود  0118متر در جلگهاي به نام جلگه تبريز واقع شده است .گسل
تبريز يکي از مهمترين ساختارهاي زمينشناسي در شمالغرب کشور است که در طول عمر
خود تأثير زيادي بر روند زمينشناسي و مورفولوژي و همچنين لرزهخيزي منطقه داشته
است .گسل تبريز که از بخشهاي شمالي کلانشهر تبريز عبور مينمايد ،به دليل وقوع
زمينلرزههاي متعدد تاريخي و دوازده بار تخريب کامل شهر از گسلهاي شناختهشده
زمينلرزهاي ايران است (زارع .)16 :0108 ،شکل ( )0موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
را نشان ميدهد.
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شکل ( )1موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
در اين پژوهش ،علاوه بر استفاده از کتب و منابع نوشتاري ،از دادههاي متنوع ديگري نيز
استفاده شده است که در ذيل به آنها اشاره ميگردد:

 .0تصاوير ماهوارهاي سنجنده  ASTERمربوط به رديف  08و گذر  068تاريخ
1801./01/10
 .1نقشهي زمينشناسي  0:088888کلانشهر تبريز.
 .1مدل رقومي ارتفاع ( 0)DEMبا قدرت تفکيک  18متري.
 .1نقشه کاربري اراضي و بلوکهاي آماري جمعيت کلانشهر تبريز.
در اين پژوهش براي بررسي دادههاي مورد اشاره در بالا ،روشهاي مختلفي مورد
استفاده قرار گرفته است که جزئيات آنها به شرح زير است:

8- Digital Elevation Model
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الف -ارزيابي فعاليت گسل تبريز با پردازش دادههاي ماهوارهاي :پس از ورود دادهها به
محيط نرمافزار ( ENVIنسخه  ،)5/1اقدام به ايجاد تصاوير ترکيبي از باندهاي مختلف
سنجندهي  ASTERگرديد .پس از تهيه تصوير رنگي کاذب ،شواهد فعاليت گسل تبريز
بررسي شد.
ب -ارزيابي توان لرزهزايي گسل تبريز :توان لرزهزايي گسل تبريز با روابط کمي نوروزي
و اشجعي ،سلمونز ،3آمبرسايز و ملويل ،08نوروزي ،کوپر اسميت 00و زارع تعيين شد.
پ -ارزيابي ضريب آسيبپذيري کلانشهر تبريز در برابر خطر زمينلرزه :در اين
پژوهش ،مجموعهاي از معيارهاي طبيعي و انساني را طبق نظرات کارشناسان انتخاب نموده
و سعي شده است تا با بهکارگيري مدل همپوشاني وزني و تحليل چند معياري ،برآورد
مناسبي از ضريب آسيبپذيري کلي کلانشهر تبريز در برابر خطر زمينلرزه ارائه شود.
ت -طراحي سناريو براي ارزيابي ضريب آسيبپذيري ساختمانهاي کلانشهر تبريز در
برابر ميانگين شدت زمينلرزه :براي ارزيابي آسيبپذيري لرزهاي شهر ،لازم است با استفاده
از روش ميزان متوسط آسيب به طراحي سناريوي زمينلرزه براي شدتهاي مختلف پرداخت
و در نهايت ،ارزيابي نسبتاً دقيقي از ميزان خسارات وارده به ساختمانها و تلفات انساني
ميسر شود.
ث -برآورد تلفات انساني :در اين پژوهش ،تلفات انساني به روش متناسب با شرايط
لرزهخيزي و بافت عناصر شهري کشورمان برآورد شد.
ج -بررسيهاي صحرايي :بهمنظور تطبيق نتايج حاصل با مشاهدات ميداني ،مطالعات
صحرايي در بخشهايي از منطقهي مورد مطالعه انجام گرفت.

9- Selmoons
10- Ambersiz and Melvil
11- Coppersmith
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يافتهها و بحث

ارزيابي فعاليت گسل تبريز با پردازش دادههاي ماهوارهاي
با توجه به هدف پژوهش ،تصوير رنگي کاذب از ترکيب باندهاي مرئي سنجنده ASTER

ساخته شده و با تفسير بصري ارزيابي شد (شکل  .)1در تفسير گسل با تصاوير رنگي کاذب،
شرايط زير را بايد در نظر گرفت (بابااحمدي:)001 :0100 ،
الف -قطعشدگي ،جابهجايي و کشيدگي ساختارهاي زمينشناسي مانند آبراههها و
رودخانهها.
ب -وجود ساختارهاي پلکاني و عدسيهاي تشکيلشده در واحدهاي سنگي.
با توجه به شکل ( ،)1انحراف آبراهه آجيچاي ،پرتگاه گسل ،پشتههاي فشاري و پديده
عدسي شکل مهمترين شواهدي هستند که در تفسير فعاليت گسل تبريز بر روي تصوير
ماهوارهاي مورد توجه قرار گرفتند .بهمنظور کنترل نتايج تفسيري ،از شواهد ميداني منطقه
نيز استفاده شد (شکل .)1

شکل ( )2شواهد گسل تبريز بر روي تصوير رنگي
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل (( )3الف) پرتگاه گسلي( ،ب) انحراف آبراهه آجيچاي( ،پ) پديده عدسي شکل( ،ت) پشته فشاري

ارزيابي توان لرزهزايي گسل تبريز
روش بزرگا -طول گسل يکي از معتبرترين روشها در محاسبه توان لرزهزايي گسل
است (حسينپور و همکاران .)03 :0106 ،روابط تجربي موجود عبارتاند از:
الف) رابطه نوروزي و مهاجراشجعي (:)0300
رابطه ()0

M s  5.4  Log L

که  Msبزرگي زمينلرزه در مقياس ريشتر و  Lنيمي از طول گسل بر حسب کيلومتر
است.
ب) رابطه پيشنهادي سلمونز ( )0301براي گسلهاي امتداد لغز:
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رابطه ()1

M S  1.404  1.169Log L

که  Lنيمي از طول گسل بر حسب متر است.
پ) رابطه آمبرسايز و ملويل (:)0301
رابطه ()1

M S  4.629  1.429Log L

که  Lنيمي از طول گسل بر حسب کيلومتر است.
ت) رابطه نوروزي (:)0305
رابطه ()1

M S  1.259  1.244Log L

که  Lنيمي از طول گسل بر حسب متر است (حسنزاده و همکاران.)110 :1801 ،
ث) رابطهي کوپر اسميت ( )0331براي گسلهاي امتدادلغز:
رابطه ()5

M S  5.16  1.12Log L

که  Lنيمي از طول گسل بر حسب کيلومتر است.
ج) رابطه زارع (:)0101
رابطه ()6

M S  3.66  9.91LnL L

که  Lنيمي از طول گسل بر حسب کيلومتر است (حسينپور و همکاران.)00 :0106 ،
طول گسل تبريز از شهر صوفيان در شمالغرب تا شهر بستانآباد در جنوبشرق تبريز
 30کيلومتر تعيين شده است که اين قطعه از گسل ،مبناي محاسبه توان لرزهزايي در نظر
گرفته شد .با جايگزيني طول گسل در روابط کمي ( 0تا  ،)6توان لرزهزايي گسل تبريز
محاسبه شد .با توجه به اين محاسبات ،ميانگين عدد  6/0ريشتر بهدست آمد (جدول .)0
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جدول ( )1حداکثر توان لرزهزايي گسل تبريز برحسب ريشتر

طول گسل

نوروزي و

(کيلومتر)

اشجعي

30

0

سلمونز

6/5

آمبرسايز و
ملويل

6/3

نوروزي

6/6

کوپر
اسميت

0

زارع

ميانگين

0/0

6/0

ارزيابي ضريب آسيبپذيري کلانشهر تبريز در برابر خطر زمينلرزه
يکي از روشهاي ارزيابي آسيبپذيري شهرها در برابر خطر زمينلرزه ،مدل همپوشاني
وزني است .در اين پژوهش ،مجموعهاي از معيارهاي طبيعي و انساني را طبق نظرات
کارشناسان مختلف انتخاب نموده و سعي شده است تا با بهکارگيري مدل همپوشاني وزني و
تحليل چند معياري ،برآورد مناسبي از آسيبپذيري کلانشهر تبريز در برابر خطر زمينلرزه
ارائه شود .با بررسي تحقيقات پيشين ،نه معيار طبيعي و انساني انتخاب شدند (جدول .)1
جدول ( )2معيارهاي طبيعي و انساني

معيارها

تراکم کيفيت مساحت کاربري تعداد
تراکم
سازند
فاصله از
شيب
جمعيت ساختمان ابنيه قطعات اراضي طبقات
گسل زمينشناسي

در مرحله بعد ،لايههاي اطلاعاتي مربوط به معيارهاي منتخب با استفاده از نقشههاي
رقومي 01موجود تهيه شد .لايهها بر اساس فيلدهاي موجود به پنج طبقه اولويتبندي01
شدند .براي وزندهي بين  0تا ( 088مجموع اين معيارها بايد  088باشد) ،طي پرسشنامهاي
از نظرات  10نفر از کارشناسان استفاده شد (جدول  .)1نتايج حاکي از امتياز بالا براي عوامل
محيطي است که در اين ميان فاصله از گسل و سازند زمينشناسي بيشترين امتياز را دارد.
کيفيت ابنيه و تراکم جمعيت نيز در بين عوامل انساني بهعنوان مهمترين عوامل انتخاب
شدند .در نهايت با همپوشاني لايهها با مدل همپوشاني وزني ،آسيبپذيري کلانشهر تبريز
در برابر خطر زمينلرزه مدلسازي شد (شکل .)1
12- Digital
13- Reclassify
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جدول ( )3وزن نهايي معيارها

رديف

معيار

وزن معيارها

0
1
1
1
5
6
0
0
3

فاصله از گسل
سازند زمينشناسي
شيب
تراکم جمعيت
تراکم ساختماني
کيفيت ابنيه
اندازه قطعات کاربري اراضي
نوع کاربري اراضي
تعداد طبقات ساختمانها

03/0
01/6
0/0
00/5
6/3
00/0
5/5
6/1
0/3

شکل ( )4نقشه توزيع فضايي ضريب آسيبپذيري کلانشهر تبريز در برابر زمينلرزه

با توجه به شکل ( ،)1کلانشهر تبريز از نظر خطر زمينلرزه وضعيت مطلوبي نداشته و
بيشتر قسمتهاي پرتراکم شهري بهخصوص قسمتهاي شمالي و مرکزي شهر در
پهنههاي آسيبپذيري بسيار بالا و بالا قرار دارند.
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طراحي سناريو 01براي ارزيابي آسيبپذيري کلانشهر تبريز در شدتهاي مختلف
زمينلرزه طراحي و آزمون سناريوها ،رويکردهاي مناسبي براي مدلسازي حوادث زمينلرزه
هستند که برنامهريزان را به تفهيم سطح لرزهزايي و تلفات ناشي از آن توانمند ميسازد
(حسنزاده و همکاران .)111 :1801 ،براي ارزيابي ميزان تلفات ،ابتدا لازم است با روش
ميزان متوسط آسيب به طراحي سناريوهاي زمينلرزه براي شدتهاي مختلف آن پرداخت و
در نهايت ،ارزيابي نسبتاً دقيقي از ميزان تلفات انساني ميسر شود (زهرايي و ارشاد:0103 ،
 .)100براي اين منظور ،از طريق رابطه ( )0به محاسبه درجات آسيب ساختمان در برابر
شدتهاي مختلف زمينلرزه پرداخته ميشود:
رابطه ()0

])D  2.5[1  tanh((1o  6.25Vi  13.1) / 2.3

که  µDنشانگر متوسط درجه آسيب tanh ،تانژانت هيپربوليک Io ،05شدت زمينلرزه بر
اساس واحد مرکلي و  Viضريب آسيبپذيري لرزهاي حاصل از روش چندمعياري مورد نظر
است .شدت نسبي زمينلرزه در کانون ( )Ioدر مقياس مرکلي 06از رابطه آمبرسايز -ملويل به
دست ميآيد:
رابطه ()0

1o  1.3M S  0.09

که  Ioشدت زمينلرزه در کانون در مقياس مرکلي Ms ،بزرگي زمينلرزه در مقياس
ريشتر است (کيانيفر و پورکرماني .)11 :0138 ،در اين مدل ،بازده تغييرات خسارت بين  8تا
 0است که در اينجا عدد صفر به معني عدم آسيبپذيري يا عدم خسارت و عدد  0به معناي
ريزش ساختمان يا خسارت کلي خواهد بود که در جدول ( )1آورده شده است (احدنژادروشتي
و همکاران .)001 :0103 ،در اين پژوهش ،با استفاده از رابطه ( )0بهکمک محاسبات
رستري 00در محيط نرمافزار  ،ArcGIS10.2درجه آسيبپذيري ساختمانهاي کلانشهر
14- Scenario
15- Hyperbolique
16- Mercalli
17- Raster Calculator
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تبريز مدلسازي شد (شکل  .)5بررسي نتايج حاکي از آن است که اکثر ساختمانهاي
کلانشهر تبريز در درجه آسيب بين  8/0تا  )D5( 0با شرايط تخريبي کامل قرار دارند.
جدول ( )4درجهبندي آسيب وارده به ساختمان
درجه آسيب بازه آسيب

D1
D2
D3
D4
D5

8/1-8
8/1-8/1
8/6-8/1
8/0-8/6
0-8/0

شرح

درصد آسيب وارده به ساختمان

آسيب جزئي
آسيب متوسط
آسيب سنگين
آسيب بسيار سنگين
تخريبي کامل

08-1
18-00
68-10
08-60
088-00

شکل ( )5نقشه توزيع فضايي آسيب وارده به ساختمانهاي کلانشهر تبريز

برآورد تلفات انساني در سناريوي زمينلرزه احتمالي کلانشهر تبريز
براي ارزيابي تلفات انساني ناشي از زمينلرزه ،بايد تعداد جمعيت نواحي هر سناريوي
زمينلرزه مشخص شود .تعداد افراد ساکنان و تعداد تلفات مورد انتظار در هر زون
آسيبپذيري ساختمان در زمان وقوع زمينلرزه ،جزو پارامترهاي مهمي در تخمين تلفات
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انساني هستند .درصد احتمال آسيبديدگي هر زون جمعيتي بر اساس گزارش زمينلرزههاي
گذشته کشورمان در ارتباط با آسيبپذيري ساختماني و جمعيتي برآورد شده است (حسنزاده
و همکاران .)111 :1801 ،تلفات انساني از رابطه زير بهدست ميآيد:
H   BPi  PKi

رابطه ()3

که  Hتلفات انساني BPi ،تعداد جمعيت و  PKiدرصد احتمال آسيبديدگي جمعيت هر زون
تخريبي ساختمانها است که در جدول ( )5ارائه شده است (کريمزاده.)101 :1801 ،
جدول ( )5رتبهبندي تلفات انساني مورد انتظار

درصد آسيب

سطح تلفات

1
5
3
01
1
3
05
01
01
00
11
10
06
11
10
11
10
06
10
11

مرگ
مجروح بستري
مجروح سرپايي
سالم
مرگ
مجروح بستري
مجروح سرپايي
سالم
مرگ
مجروح بستري
مجروح سرپايي
سالم
مرگ
مجروح بستري
مجروح سرپايي
سالم
مرگ
مجروح بستري
مجروح سرپايي
سالم

درجه تخريب ساختمان

تخريب سبک ()D1

تخريب متوسط ()D2

تخريب سنگين ()D3

تخريب خيلي سنگين ()D4

تخريبي کامل ()D5
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با فرض وقوع زمينلرزه مطابق سناريوي فعاليت لرزهاي گسل تبريز در شرايط تخريبي
کامل ساختمانها ( ،)D5از کل جمعيت  0685001نفري کلانشهر تبريز (سرشماري سال
 )0138در به تعداد تقريبي  0151503نفر تلفات شبهنگام شامل  650101نفر مردگان و
 531000نفر مجروحان برآورد شد.
نتيجهگيري

با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش حاضر با استفاده از فنآوري سنجش از دور و  GISبه
ارزيابي فعاليت و توان لرزهزايي گسل تبريز و تلفات انساني کلانشهر تبريز ميپردازد.
انحراف آبراههي آجيچاي ،پرتگاه گسل ،پشتههاي فشاري و پديدهي عدسي شکل
مهمترين شواهدي هستند که در تفسير فعاليت گسل تبريز بر روي تصوير ماهوارهاي مورد
توجه قرار گرفتند .آبراهه آجيچاي که از شمال شهر در ميان تنگه کوهستاني عينالي به
سمت جنوب جريان دارد ،تقريباً دچار انحرافي به سمت غربي گسل شده است و پس از
يافتن مسير مطلوب دوباره جهت جنوبي پيدا کرده است .اثر ديگر اين گسل ،ايجاد يک
پرتگاه در مجاورت آبراهه آجيچاي و بلوک شرقي آن است .ايجاد پديده عدسي شکل در اثر
خمش فشارشي گسل تبريز ،نشانه ديگري از فعاليت گسل تبريز است .همچنين در اين
محدوده ،رسوبات در اثر قرارگرفتن در زون گسلي ،فشرده شده و پشتههاي فشاري را ايجاد
کردهاند .بهطور کلي ميتوان گفت گسل تبريز ضمن اينکه تحولات ژئومورفولوژي زمان
خود را به دنبال داشته ،بستر و حدود واحدهاي مورفوتکتونيکي کنوني را نيز قالبريزي
نموده است .بنابه محاسبات صورتگرفته بر اساس مدلهاي تجربي ،ميانگين توان لرزهزايي
گسل تبريز عدد  6/0ريشتر بهدست آمد .بنابراين با توجه به اين بررسي ميتوان گفت که
احتمال فعاليت مجدد گسل تبريز در آينده نيز وجود دارد .اين امر ميبايست در مباحث
برنامهريزي شهري و اجراي برنامههاي عمراني مورد توجه مسئولين شهري قرار گيرد.
در اين پژوهش ،پهنهبندي خطر زمينلرزهي کلانشهر تبريز با در نظرگرفتن نقش
عوامل طبيعي و انساني با استفاده از مدل همپوشاني وزني در محيط  GISانجام شده است.
با توجه به نتايج ،کلانشهر تبريز از نظر خطر زمينلرزه وضعيت مطلوبي نداشته و بيشتر
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قسمتهاي پرتراکم شهري به خصوص قسمتهاي شمالي و مرکزي شهر در پهنههاي
آسيبپذيري بسيار بالا و بالا قرار دارند .بررسي نتايج سناريوي زمينلرزهاي گسل تبريز نيز
حاکي از آن است که اکثر ساختمانهاي شهر در درجه تخريبي کامل بين  8/0تا )D5( 0
قرار دارند .با توجه به اين سناريو ،در مجموع از کل جمعيت  0685001نفري کلانشهر تبريز
(سرشماري سال  )0138به تعداد تقريبي  0151503نفر تلفات شبهنگام شامل 650101
نفر مردگان و  531000نفر مجروحين در شرايط تخريبي کامل ساختمانها ( )D5برآورد
شد .در پايان ميتوان گفت مناطق پرجمعيت کلانشهر تبريز در سمت شمال ،مرکز و تا
حدودي شرق شهر پراکنده شدهاند و بيشترين خطرات ژئومورفولوژي گسلي نيز متوجه
همين مناطق است .اين پژوهش ،با ارائه الگويي سلسله مراتبي از وضعيت تکتونيکي و
آسيبپذيري کلانشهر تبريز از بعد تلفات انساني ،ديدي جامع به مقوله زمينلرزه دارد .در
برخي از مطالعات از جمله کريمزاده و همکاران ( ،)1801صرفاً از ديدگاه زلزلهشناسي و
مهندسي بدون در نظرگرفتن نقش عوامل طبيعي با متدولوژي متفاوت به ابعاد تلفات انساني
شهر (منطقه  1کلانشهر تبريز) پرداخته شده است .در حاليکه اين پژوهش ،به آسيبپذيري
و تلفات انساني کل شهر با در نظرگرفتن نقش عوامل طبيعي و انساني از ديدگاه
ژئومورفولوژي با مشاهدات ميداني ميپردازد .متأسفانه بهعلت عدم همکاري يا همکاري
ضعيف سازمانها بالأخص در اخذ اطلاعات و طولانيشدن روند اداري انجام کار ،به نتايج
گزارش ريزپهنهبندي کلانشهر تبريز دسترسي نداشته و به اين علت در پژوهش حاضر به
آن اشارهاي نشده است.
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