
 

 

 آن بحران مدیریت و احتمالی زلزله برابر در تهران شهری آوریتاب

 

 چکیده

ت قرار گرفته اس شناسیزمینمحققان و پژوهشگران حوزه مهندسی زلزله و  موردتوجهزلزله احتمالی تهران که چند سالی است 

 واندتمیزلزله در صورت وقوع  این د.برای کشور دار المللیبینو حتی سیاسی و  اجتماعی ،اقتصادی پیامدهایدر صورت وقوع 

 سازیمقاوم و پذیریآسیبتبدیل شود. با بررسی و مطالعه نقاط ضعف و نقاط قوت تهران در زمینه  المللیبینملی و  ایفاجعهبه 

جهت  یاقدامات باید شهری تهران باید این بحران و فاجعه احتمالی را مدیریت کرد؛ آوریتابشهری از طریق تحلیل خطر و 

قابله جهت م ریزیبرنامهبحران و مقابله با آن را در سطح استان تهران انجام داد. در صورت عدم این  در برابرآمادگی  پیشگیری و

و  شهری شروع هایزیرساختکه این مقابله باید از  شودمیدچار بحرانی شدید و غیرقابل جران  کشور با زلزله احتمالی تهران،

 دارای اهمیت زیاد و خطرناک تمام شود. هایسازهمسکونی و اداری،  هایسازهصولی طراحی و ساخت به نظارت و اجرای ا

 کلیدواژه

 ، مدیریت بحران، زلزله تهرانآوریتاب، تحلیل خطر، سازیمقاوم، ایلرزه پذیریآسیب

 مقدمه

 زمان باال، بسیار تخریب قدرت دالیل هب دهد، رخ زیاد جمعیتی تراکم با مناطق در چنانچه که است طبیعی پدیده یک زلزله

 هفاجع وسعت و عمق به توجه. آوردمی وجود به را زیادی خسارات آن وقوع زمان بینیپیش در قطعیت عدم و کوتاه بسیار وقوع

 یویس از و شدن بزرگ حال در سرعتبه شهر این که داشت نظر در همواره بایستی را تهران شهرکالن در احتمالی زلزله از پس

 هرانت شهر از بزرگی بخش تخریب و شدن فعال قابلیت هاگسل این از یک هر. است شده احاطه مهم و بزرگ هایگسل وسیلهبه

 .دارند را



 

 

 انبولاست امریکا، در کالیفرنیا کارشناسان. کندمی آسیب دچار را زیستمحیط و انسان ،هاسازه که است؛ جهانی تهدیدی زلزله

 هایکوهرشته از یکی روی بر داشتن قرار با تهران. دانندمی آینده در ایزلزله مناطق پرخطرترین جز را ایران در تهران و ترکیه در

 غیراصولیو اجرای  بلند هایساختمان تراکم تهران، در شهری توازن عدم. است برخوردار ایویژه اهمیت از ایران خیز گسل اصلی

 .است داده افزایش را پدیده این خطر هاسازه نامناسب و

 اهیگ را هافناوری از استفاده ،شدهحاصل نتایج. است حادثه به فاجعه این تبدیل و آن وقوع برای سازیآماده و روانی بار کنترل

 تشدید دیگر عوامل از باید را هاکوه دل در بناها احداث و هارودخانه حریم در وسازساخت. داندمی مرگبار مواقعی در و اثربخش

 آن، اطراف در فرعی گسل 60 حدود و مهم گسل 4 باوجود و تهران شهر بافت درصدی 50 فرسودگی به توجه با. برشمرد طرخ

 مالی هایخسارت حداقل هابینیپیش.زد تخمین نفر میلیون 8تا  5.5 بین توانمی را حادثه این شدگانکشته و زخمی آمار

 .کندمی برآورد دالر میلیارد 200 را زلزله از ناشی

 تهران ایلرزه پذیریآسیب

 اریخت طول تمام در ما مردم است شده سبب زمینایران جغرافیایی موقعیت. دارد قرار هیمالیا -آلپ خیزلرزه کمربند در ما کشور

 را لهزلز چهآن. اندنگرفته درس بایدوشاید که طورآن موضوع این از وقتهیچ اما ؛کنند تجربه را جدی هایآسیب مذکور پدیده از

 هایخسارتدر واقع  و تخریب از ناشی آوار فروریزش و هاسازه استحکام عدم کندمی تبدیل ترسناک و کشنده رخداد یک به

  لرزه.زمین پدیده صرفاً نه بناهاست پدیده این از ناشی

 حلهم سازی،مرتبه بلند یابیکانم نقشه بر اساس و تهران شهر جغرافیایی اطالعات مرکز سوی از شدهارائه اطالعات اساس بر

 .است زلزله هایگسل وجود ازنظر ناحیه ترینامن قدیم، ارگ به موسوم تهران قدیم

 سلگ سه از مناسب ایفاصله در که یافت توانمی را قسمتی کمتر جنوب در ری گسل و شرق شمال، اصلی گسل سه باوجود

 امتداد غرب سویبه ازآنجا و حصارک و فرحزاد تا شدهشروع وهانکس و لشکرک از تهران شمال گسل. باشد شدهواقع فوق

 .گیردبرمی در را فرمانیه و الهیه زعفرانیه، تجریش، نیاوران، خود، مسیر در گسل این. یابدمی

 ذرگ اب و شروع خاوران جاده از است جهان شاید و کشور گسل ترینپرتلفات فعالیت صورت در که نیز تهران در جنوب ری گسل

 .یابدمی پایان دانگه چهار آجرپزی هایکوره حدنصاب در تهران کمربندی جاده روی حرکت و آباددولت از

 ویر حرکت و حصارسرخه اراضی از گذر با و شده وارد تهران به شرق از است دارا را زلزله ترینقوی توانایی که نیز شرق گسل

 نیز رانته شهر نیروی انتقال هایحریم اکثر که اینجاست جالب. یابدمی دادامت سیدخندان و مجیدیه تا بابایی شهید بزرگراه

 .است شدهواقع زلزله هایگسل همین روی

 و ادآبسعادت میرداماد، ونک، محالت ،یافتهانتقال غرب شهرک تا شریعتی خیابان از که نیز مالصدرا گسل تک میان این در

 .است گرفته صورت گسل این مجاورت در دقیقاً نیز میالد جبر احداث. است ساخته ناایمن را غرب شهرک

 قدیم ارگ عالوهبه چنارهفت آزادی، و انقالب خیابان محور نواب، محور ،آهنراه به توانمی تهران شهر ترامن نسبت به محالت از

 بازار که شودمی شامل را یجنوب کارگر و انقالب شهریور، هفده شوش، خیابان حدفاصل تهران قدیم ارگ. کرد اشاره تهران

 .شودمی شامل را اسالمی جمهوری خیابان و امیریه محله خمینی، امام میدان بهارستان، میدان مولوی، خیابان تهران،



 

 

 شده، هرش قدیم ارگ محدوده تشکیل به منجر که تهران ساکن مردم صدساله چند تجربه از حاصل یابیمکان که رسدمی نظر به

 .است تهران شهر ایحاشیه هایشهرک احداث و گسترش در کنونی هایسال یابیمکان از مادتراعتقابل بسیار

 :اندگرفته قرار گسل روی یا مجاورت در که هستند هاییمحله حاضر حال در آمد خواهد ذیل در که نقاطی

 هاینام به هاییگسل روی بابایی گراهبزر و نارمک هنگام، حکیمیه، ،استخر ازگل، سوهانک، زربند، منطقه شرقی شمال و شرق از

 نیز تهران شمال منطقه در .است بنا حسن استاد خیابان در آن انتهای و آغاز نارمک ده از که نارمک گسل و کوثر پایین، تلو

 ،نجکول زعفرانیه، سعدآباد، تجریش، میدان دزاشیب، صدر، بزرگراه کالهدوز، قیطریه، کاشانک، پاسداران، اقدسیه، دارآباد،

 قرار ودیهمحم و نیاوران تهران، شمال هایگسل روی سولقان تا نیایش بزرگراه پونک، دره اردبیلی، مقدس المللی،بین نمایشگاه

 جنوب از .دارند قرار داوودیه گسل روی بر نیز غرب شهرک در زمینایران چمران، مالصدرا، حقانی، ونک، میدان مناطق .دارند

 نوبیج مناطق سعیدی، اهللآیت بزرگراه جنوب آباد، صالح معراج، میدان آزادگان، بزرگراه بروجردی، میدان بابویه، ابن مناطق نیز

 ورتص در گسل این متأسفانه. است جهان هایگسل ترینفعال جزو که دارند قرار ری شهر گسل روی بر چهاربری باغ آباد،یافت

 .داشت خواهد نشست و شدهتبدیل باتالقی ایمنطقه به زلزله بروز

 و ورکش مدیریت اصلی مرکز زیرا باشد بارفاجعه و خطرناک شدتبه تواندمی متعددی دالیل به تهران شهر احتمالی لرزهزمین

 مخروط عالوهبه. است مستقر شهر این در ایران جمعیت میلیون 12 تا 10 حدود با کشور اقتصاد مراکز و هاسرمایه از نیمی

 مواد با نیز سطح در و شده احاطه فعال و جوان هایگسل توسط زیر در یافته استقرار آن روی بر شهر که البرز های افکنه

 .اندگشته ناپایدار و لغزنده صابونی، دیگر عوامل و زیرزمینی هایآب سطح آمدن باال ها،چربی شوینده

و تبعات آن همواره تهدیدی برای شهرهای  لرزهینزمی باال، مسئله خیزلرزهبا توجه به موقعیت قرارگیری ایران در منطقه با 

ه ک بناشدهفراوانی  هایگسلقطب اقتصادی و سیاسی کشور بر روی  عنوانبه تهران آمده است. عالوه براین، حساببهایران 

 گسل شدن عالف سناریوی به توجه با همچنین .افزایش داده است مراتببه لرزهزمینآن را در برابر سانحه  پذیریآسیب میزان

 ازآنپس و احتمالی لرزهزمین بروز هنگام در موجود خطرات ،پذیریآسیب دیدگاه از منطقه از بخشی بررسی به تهران، شمال

 تأمین راستای در امنیتی و درمانی نجات، و امداد مراکز قبیل از مختلف هایبخش گوییپاسخ میزان نیز و اضطرار دوره در

 .تاس شده پرداخته پایداری

 رد دتوانمی نقاط برخی در هاآن سازیمقاوم و سانحه بروز از پیش کالبدی هایبخش به توجه که دهدمی نشان حاصل نتایج 

 رد اضطرار دوره برای ریزیبرنامه و حساس هایبخش شناخت این، بر عالوه. باشد مؤثر زلزله وقوع حین در شهر پایداری حفظ

 دتوانمی بازماندگان امنیت و ایمنی تأمین همچنین و موقت و اضطراری اسکان هایمحل ،امدادی مراکز کردن مشخص راستای

 پایدار شهری ایجاد و توسعه راستای در آن به بخشی بهبود همچنین و سانحه بروز از پیش حالت به شرایط سریع بازگرداندن در

 .نماید ایفا حیاتی نقشی

 آن نزدیکی و اصلی گسل 4 بین در است خاورمیانه منطقه در استراتژیک کشوری تپایتخ که تهران شهر گرفتن قرار به توجه با

 بازگشت دوره از سال 14 از بیش که موضوع این کردن لحاظ آن جمعیتی تراکم همچنین و ایران فشانآتش ترینبزرگ به

تا  ردگی انجام آن اثرات و الوقوعبقری زلزله مورد در گسترده و وسیع مطالعات بایستمی .گذشته منطقه این در زلزله آخرین

 .کاست آن از ناشی خسارات از با تدابیری بتوان شاید



 

 

 تنهانه نیز تهران شهرکالن است، شدهواقع زلزله نوار روی بر ایران خاک درصد 90. است جهان خیززلزله کشورهای ازجمله ایران 

 مطالعات اساس بر. بردمی سر به ریشتر 7 باالی قدرت با ویرانگر ایزلزله انتظار در هاستسال بلکه نیست ایمن زلزله خطر از

 158 هر متوسط طوربه درصد 70 از بیش احتمال با است شده ثبت تهران و ری ناحیه در ازاینپیش که هاییزلزله و آماری

 زلزله وقوع اساس همین بر و افتاد اتفاق پیش سال 172 تهران در زلزله آخرین. است دادهرخ ناحیه این در ویرانگر ایزلزله سال

 .دارد زمانی تأخیر سال 14 تهران

 در یطبیع رخدادهای از بسیاری بروز مطالعه. دارند ملی امنیت با مستقیمی ارتباط و جغرافیایی شناسیزمین عوامل و عناصر

 ،شناختیو زمین جغرافیایی عیتموق به توجه با...و سوزیآتش طوفان، سیل، ،لغزشزمین زلزله، مانند ویرانگر عوامل نقش

 نیادب دتوانمی هاآن پذیریآسیب میزان و سیاسی واحدهای زیربنایی هایسازه و هاسکونتگاه استقرار تعدد، و تکرار تاریخچه

 ر زمینبست و هیمالیا -آلپ خیزلرزه کمربند روی بر ایران قرارگیری. گیرد قرار ایمنطقه و ملی راهبردهای و هابرنامه از بسیاری

 قاطن از بسیاری در انسانی گسترده تلفات و ویرانی آن نتیجه که گشته هاییزلزله بروز ساززمینه بارها آن ناآرام ساختی

 آن نشانگر تهران شهر در زا لرزه هایسرچشمه عنوانبه متعدد هایگسل وجود. است بوده ایکوهپایه مناطق در سکونتگاهی

 .لرزید اهدخو تهران شهر روزگاری است

 شدید زلزله آخرین از اکنونهم ولی دهدمی نشان ساله 150 حدوداً را هاآن تکرار دوره تهران گستره در گذشته هایزلزله تحلیل

 هاهزلزل بازگشت دوره که میزان هر به و نیست آینده در آن وقوع عدم بر دلیل نداده رخ تاکنون اگر و گذردمی سال 177 تهران

 هرش. یافت خواهد فزونی آن ملی امنیت پیامدهای و مالی و جانی هایخسارت و درنتیجه تخریب قدرت بزرگی، ودش ترطوالنی

 مهمی بسیار آفرینینقش گذشته سال دویست طول در ایران سیاسی فضای دهیسازمان در که ملی شهری مقام در تهران

 با بزرگی ایلزلهز بروز. است المللیبین و ملی کارکرد با زیربنایی سیساتتأ ،هاوزارتخانه صنایع، از بسیاری استقرار جایگاه داشته،

 ملی، مگنناه فضای سیاسی گسستگی ساززمینه گسترده، ویرانی و انسانی تلفات از جدای تهران در ریشتر مقیاس در 7 حدود

 امبهنگ ملی امنیت پیامدهای از ستنکا جهت اساسی راهکار که رسدمی به نظر. شد خواهد ملی بحران و داخلی هایتنش بروز

 .است تهران شهر زلزله بروز از پیش ایمنطقه و استانی سطوح در محلی نهادهای تقویت و تمرکززدایی ایحادثه چنین وقوع

 رعایت عدم و کوهى پاى ىهاگسل سویبه شهرها گسترش اصلى، ىهاگسل وجود دلیل به آن اطراف گستره و تهران استان

 ضرورت بنابراین، شد؛ خواهد وارد زیادى خسارات زلزله بروز صورت در ،هاساختمان و بناها وسازساخت در زلزله سىمهند اصول

 هرانت در زلزله رخداد از ناشى پذیریآسیب ارزیابى حاضر پژوهش از هدف. است الزم زلزله رخداد از ناشى پذیریآسیب ارزیابى

 ،شناسیزمین ،هاگسل از فاصله زلزله، بزرگى مانند پذیرآسیب هایشاخص از ستارا این در: روش. است آن اطراف گستره و

 و شد استفاده فازى مدل قالب در شیب و ارتفاع ،هاراه تراکم روستایى، جمعیت تراکم شهرى، جمعیت تراکم زمین، کاربرى

 .آمد تدس به آن اطراف گستره و تهران براى زلزله از ناشى پذیریآسیب بندیپهنه نقشه

 زیاد بسیار پذیریآسیب شدت با هایپهنه در ترتیب به درصد 61.29 و درصد 18.64 درصد 20 حدود در که داد نشان نتایج 

 ىهاگسل ارکن و کوهستانى و کوهى پاى نواحى در باال پذیریآسیب با هایپهنه. است قرارگرفته کم بسیار و کم و متوسط زیاد، و

 حملمت را مخربى و بزرگ ىهازلزله تاریخ طى که اندقرار گرفته نقاطى در پذیرآسیب هایپهنه این نینهمچ. اندشده واقع فعال

 .رودمی شدید هایآسیب احتمال بیشتر، و ریشتر 6 بزرگى با ىهازلزله مجدد رخداد صورت در لذا. اندشده

 



 

 

 وگیرىجل کوهستانى و ایحاشیه نواحى سمت به صولىغیرا هاىوسازساخت و شهر توسعه از باید باال پذیریآسیب به توجه با

 گىفرهن و اقتصادى اجتماعى، مالحظات گرفتن نظر در با شدهساخته بناهاى بازسازى و زلزله ضد بناهاى احداث همچنین. کرد

 راىب شهرى نریزا برنامه و مدیران مورداستفاده دتوانمی زلزله از ناشى پذیریآسیب بندیپهنه هاینقشه. شودمی توصیه

 .آید عمل به زلزله از ناشى پذیریآسیب رساندن حداقل به یا پذیریآسیب از جلوگیرى

 و شهر عملکرد هاآن از هریک نبود صورت در که هستند هاییسیستم و هاشبکه از ایمجموعه شهر یک حیاتی هایزیرساخت

 ازجمله هاشبکه و اجزا این ردعملک سانحه یک رخداد صورت در ،شودمی مواجه مشکل با زندگی موردنیاز اولیه خدمات ارائه

 بکهش هر و فقدان نقص و گرفت خواهد قرار تأثیر تحت هاآن از استفاده جهت تقاضا وگاز  ،مخابرات ،ونقلحمل آب، برق، شبکه

 رد.ک نگاه هامسیست از سیستم یک دید به بایستمی هاشبکه این به .داشت خواهد دیگر یهاشبکه عملکرد بر تأثیر

 و نیجا خسارات بزرگ شهرهای در ویژهبه و جهان کنار و گوشه در طبیعی بالیای سایر و طوفان سیل، زلزله، که نیست سالی

 در 69 سال خرداد بارمصیبت زلزله. نیست مصون بالیا و مصائب این انواع گزند از نیز ما کشور. نگذارد جای بر فراوانی مالی

 رابرب در تهران چون شهری پذیریآسیب. است آن زنده هاینمونه و بلوچستان سیستان اخیر براندازخانه سیل و کشور شمال

 با تهران شهر. است برخوردار باالیی اهمیت درجه از آن، سیاسی مرکزیت و کشور شهر متمرکزترین و ترینمهم عنوانبه زلزله

 بیشترین نفر، میلیون 7 حدود با جمعیت ،(باحومه) کیلومترمربع 1000 گستردگی و (1365 سال در) کیلومترمربع 600 مساحت

 ایهفعالیت و جمعیت روزافزون تمرکز است، داده خود جای را در سیاسی و اقتصادی صنعتی، هایفعالیت تمرکز باالترین و

 یضرور امری آن به توجه که است داده افزایش تصاعدی صورتبه زلزله مقابل در را شهر این پذیریآسیب تهران در اقتصادی

 .است حیاتی و

 هایشکستگی دارای خود در پهنه و قرار دارد مهم و بزرگ گسل دو روی بر جنوب و شمال قسمت در شهر این کهاین بر عالوه 

 ینب از شدهانجام هایپژوهش طبق ،گرددمی جاییجابه و جنبش دچار بزرگ گسل دو فعالیت هنگام به که است فراوانی کوچک

 امر صینمتخص یهابینیپیش اساس بر طرفی از و نمایدمی پذیرآسیب را شهر این بالیا بقیه از بیش زلزله ،گوناگون بالیای

 المللیبین و ملی نقش و اهمیت به توجه با که کندمی تهدید را تهران هرلحظه نابودی درنتیجه و شدید هایزلزله وقوع احتمال

 رایب جدی خطری باید شهر، این در زلزله وقوع خطر اجتماعی، و سیاسی اقتصادی، مختلف شئون در و سرزمین پهنه در تهران

 .گردد محسوب ایران جامعه کل و کشور اقتصاد

 و هاگذاریسرمایه شودمی موجب کالبدی خصوصاً و اجتماعی – اقتصادی ریزیبرنامه در پذیریآسیب اهمیت به توجه 

 انیج تلفات میزان خصوصاً و فاجعه ابعاد از زلزله چون بالیایی وقوع با و پذیرد انجام تریوبمطل طرفبه اجتماعی تمرکزهای

 در سپس و کرد برآورد را تهران ،پذیریآسیب میزان اطالعات، آوریجمع و ریزیبرنامه با توانمی منظور بدین. شود کاسته

 .پرداخت کلی ایهایده ارائه و هاحلراه تدوین به پذیریآسیب کاهش راستای

 است کیلومترمربع 19196 آن مساحت و شدهواقع شرقی طول درجه 53 تا 50 و شمالی عرض درجه 36 تا 34 بین تهران

 ایهلرز خسارات برافزایش مستقیمی تأثیر محلی شرایط و آن از ناشی احتمالی خطرات و زلزله دیدگاه از تهران شهر بررسی

 بحران زمان برای امکانات و ایجاد دقیق ریزیبرنامه و مدیریت و نامناسب وسازساخت دارای قمناط سازیمقاوم برای ،گذاردمی

 زیر اردمو شامل حاصله و نتایج پرداخته (گسل) تهران شهر تکتونیک بررسی. رسدمی نظر به ضروری تهران مختلف مناطق در

 :است



 

 

 است. زلزله ازنظر پرخطر مناطق جزء تهران( الف 

 200 تقریبی طول با مشا گسل(  1 شامل: خطرناک هایگسل ترینمحتمل که دارد قرار گسل چندین روی بر تهران( ب

 .کیلومتر 20 طول با ری جنوب گسل(  3 کیلومتر، 90 طول با تهران شمال گسل(  2 کیلومتر،

 .هستند پذیرآسیب شدید هایزلزله مقابل در تهران هایساختمان درصد 80 تقریباً حاضر حال در( ج 

 ایچاره باید هاآن سازیمقاوم برای که هستند پرخطر مناطق از 20 و 15 ازجمله جنوبی مناطق و 5 ،4 ،3 ،2 ،1 منطقه( د 

 .اندیشید اساسی

 -اجتماعی هایخسارت و شده انسانی یهاسکونتگاه محیطیزیست شرایط در تغییراتی موجب همواره محیطی مخاطرات

 مخاطرات از بسیاری که است کشورهایی ازجمله ایران سرزمین. نمایندمی تحمیل بشری جوامع بر ایگسترده محیطی و اقتصادی

 خود از بیشتری پذیریآسیب تهران شهرکالن همچون پرجمعیت مناطق بنابراین، ؛دهندمی رخ آن در ،شدهشناخته محیطی

 .دهندمی نشان

 یخیزلرزه و فعال هایگسل شتاب، هم هایخم ،ایلرزه نقشه همچون هپای هاینقشه بررسی بر مبتنی که یپژوهش هاییافته

 ملهازج طبیعی مخاطرات برابر در باالیی پذیریآسیب از پیرامون نواحی و تهران شهرکالن دهندمی نشان. است تهران منطقه

 یا دادهرخ منطقه تاریخ طی که هاییهلرززمین به توانمی نمونه برای. است برخوردار شهری هایسیالب ،لغزشزمین ،لرزهزمین

 .نمود اشاره گذشته هایسال طی بزرگ هایسیالب و لغزشزمین

 روی پیش جهانی ایمسئله عنوانبه زلزله، برابر در فرسوده و قدیمی هایبافت خصوصبه و شهرها پذیریآسیب امروزه،

 طی ایران، ازجمله ،آمیزمخاطره طبیعی ساختار دارای ایکشوره در وضع این. است گرفته قرار گوناگون هایرشته متخصصان

 ودهب معروف خیززلزله مناطق به که مشخصی نواحی در دنیا هایزلزله اغلب. است یافته نمود تربحرانی صورتبه اخیر هایدهه

 بیعیط مخاطرات ازجمله ی،زخیزلزله که کنونی پهنه در تهران شهر استقرار. دهندمی روی است، منطبق نیز آتشین کمربند با و

 شدهانجام هایبررسی. است داده قرار آن گوناگون پیامدهای و احتمالی زلزله از ناشی مخاطرات برابر در را شهر این است، آن

 دهشجامان مطالعات به توجه با. است روبرو ایعدیده و اساسی مشکالت و بحران با الذکرفوق مقوله در تهران شهر که دهدمی نشان

 شاخص ازنظر 22 منطقه کهدرحالی ،است تهران شهر منطقه ترینپذیرآسیب 12 منطقه که است مشاهدهقابل درگذشته

 .است منطقه ترینمقاوم پذیریآسیب

 وزیعت چنانچه. دارد مختلف هایگروه اقتصادی -اجتماعی هایویژگی با مستقیمی ارتباط زلزله، مقابل در اجتماعی پذیریآسیب

 هایسیاست و الگوها درنتیجه که هستند جوامع اقتصادی -اجتماعی هاینابرابری از برآیندی شهرها در پذیریآسیب فضایی

 رابرب در تهران شهر اجتماعی پذیریآسیب سنجش مطالعه این اصلی هدف. اندآمده وجود به مختلف سطوح در ریزیبرنامه غلط

 و پذیریآسیب میزان کمترین دارای 6 و 5 ،2 مناطق که داد نشان ویکور مدل گیری بکار از حاصل نتایج. است طبیعی سوانح

 شمال از چه هر که دهدمی نشان نتایج کلیطوربه. بودند اجتماعی پذیریآسیب میزان بیشترین دارای 19 و 10 ،17 مناطق

 .شودمی افزوده اجتماعی پذیریآسیب میزان بر کنیم حرکت جنوب به طرفبه تهران شهر

 



 

 

 هرانت. است ساخته روبرو سوانح ازپیشبیش خطرات با را پایتخت تهران، ابر شهر ازجمله بزرگ شهرهای رویهبی و سریع رشد

 مهم اکزمر مجلس، ،هاسفارتخانه ،هاوزارتخانه کلیه تمرکز ،پذیرآسیب حیاتی هایشریان جمعیت، باالی تراکم نظیر ویژگی با

 سوانح رویداد صورت در که است منطقه و ایران در خود نوع به منحصر و پیچیده گ،بزر شهری … و اجتماعی و اقتصادی

. است یالمللبین مناسبات در حتی و شهرها دیگر کالبدی غیر پذیریآسیب منشأ بلکه است پذیرآسیب خود تنهانه( زلزله)

 رد اغلب که حیاتی و مهم امری است ختاریسا بازسازی کنار در اجتماعی و اداری اقتصادی، هایبخش باز توانی بررسی اهمیت

 ،گیریممین نظر در آنان ناخواسته یا خواسته که شوندمی نامرئی نکات به تبدیل سانحه، از پس شهر یک تخریب وسعت مقابل

 از هاسرمایه فرار و تاجران مهاجرت ،هاگذاریسرمایه ماندن معطل بورس، بازار، ناکارآمدی) برداریبهره عدم از ناشی عایدی

 بسیار قمر دتوانمی که دیگر غیرمستقیم خسارات و( نفت وزارت پذیریآسیب با نفت بازار در اختالل حتی و دیدهآسیب مناطق

 .شود مستقیم خسارات از بیشتر حتی و مالحظه قابل

 هک تهران بازار مانند) قتصادیا مراکز بازسازی و توانی باز هایاولویت به توجه آمادگی، افزایش و ایمنی ضریب بردن باال 

 و پذیریآسیب ارزیابی کالبدی، موضوعات کنار در( … و بورس بازار ست،ا هاشهرستان و تهران اقتصادی قطب ترینفعال

 کاهش راهکارهای و نوین و اقتصادی هایریسک شناسایی عمیق هایپژوهش انجام استراتژیک، مهم مراکز سازیمقاوم

 .گیرند قرار موردتوجه باید که است مهمی موارد ازجمله کالبدی غیر واملع به توجه و پذیریآسیب

 انداردهایاست رعایت عدم نامناسب فیزیکی توسعه گزینی مکان نوع ازجمله متعدد دالیل به دنیا مختلف نقاط در امروزی شهرهای

 ازجمله جهان شهرها از بسیاری که خطرات این از یکی. دارند قرار طبیعی بالیای از ناشی خطرات معرض در همواره...  و الزم

 هرابط در آن شهرهای و شودمی محسوب دنیا کشورهای ترینخیززلزله از یکی ایران است لرزهزمین کندمی تهدید را ما کشور

 بلکه یستن نیمستث قاعده این از تنهانه کشور اول شهرکالن عنوانبه نیز تهران انددیده فراوان هایآسیب طبیعی پدیده این با

 .روبروست تریجدی خطر با...  و نامناسب فیزیکی توسعه استانداردها رعایت عدم متراکم جمعیت ایسازه تراکم به توجه با

. است عهمطال این موضوع دارند، را شهر تهرانکالن در آالیندگی و حریق ایجاد قابلیت دارای که تأسیساتی بر زلزله اثر بررسی

. هانبنزیپمپ و اتمی انرژی سازمان تحقیقاتی -اتمی راکتورهای تهران، در مستقر هایپاالیشگاه: از اندعبارت تأسیسات این

 با رابطه در ایمنی استانداردهای که داد نشان ایتالیا (Seveso disasterسوسو ) فاجعه تجربیات به توجه با اولیه بررسی

 در ایمنطقه هوای جریان نقش آن بر عالوه. است حداقلی استاندارد دارای یا و نشده رعایت تأسیسات این پیرامونی هایکاربری

 عصبی ستمسی اختالل خفگی، مانند مضاعفی صدمات باعث که) زلزله در تأسیسات این دیدگیآسیب از ناشی هایآالینده انتشار

 .تاس شده گرفته نادیده تأسیسات نای احداث زمان در( است خطرناک گازهای و دود استنشاق از ناشی ریوی هایآسیب سایر و

. ستنده سوزیآتش برابر در باالیی یپذیرآسیب دارای تهران شرق و جنوب مرکزی، منطقه که دهدمی نشان آمدهدستبه نتایج 

 این شرقی شمال و غرب وب،جن ناحیه همچنین. است زیاد مخازن با سوخت هایجایگاه از انبوهی حجم از متأثر مرکزی قسمت

 هک دارد زلزله در را وسیع هایآلودگی و حریق ایجاد قابلیت عظیم، نفتی مخازن و هاپاالیشگاه قرارگیری دلیل به شهرکالن

 آن ملکردع پیچیدگی دلیل به اتمی انرژی سازمان تحقیقاتی راکتور میان این در. کنندمی تشدید زلزله در را انسانی هایآسیب

 گردید مشخص و گرفت قرار مالحظه مورد آن ایهسته تأسیسات دیدگیآسیب خطر و ژاپن زلهزل تجربیات از استفاده با زلزله در

 .گردد ایجاد تواندمی زیادی مخاطرات شهر، مرکز در آن قرارگیری دلیل به راکتور، این در سوزیآتش وقوع صورت در

 



 

 

 هایمحدوده در خطر کاهش یی جهتهارنامهب وجوه کارگیریبه به مبرم نیاز و شهرها در طبیعی بالیای پیچیدگی به توجه با

 هاییوهش به بحرانی، شرایط در آمادگی و پیشگیری مراحل در اثربخش و نوین روشی عنوانبه ریسک مدیریت شهری، مسکونی

 وتحلیلتجزیه شناسایی، برای موردنیاز فرایندهای از ایمجموعه شامل ریسک مدیریت. است شده گرفته کار به جهان در مختلفی

 اگوارن پیامدهای و خطرپذیری سازیکمینه و موردنظر اهداف و نتایج سازیبیشینه آن هدف که است بحران مقابل در واکنش و

 یخشاثرب ،هاهزینه کاهش وقوع، از قبل بحرانی شرایط به پاسخگویی: به توانمی ریسک مدیریت بارز خصوصیات از. است آن

 .کرد اشاره بحران، مدیریت بعدی مراحل در مستقیم تأثیر و کلی اندازچشم داشتن ظرن در بحران، مدیریت یهابرنامه

 مؤسسات و است برخوردار بسیاری سابقه از مختلف کشورهای در طبیعی بالیای برابر در زلزله ریسک مدیریت روش کارگیریبه 

 آن هایتکنیک و ریسک مدیریت ،شدهمطرح دموار به توجه با. دهندمی قرار مورداستفاده را مختلفی هایارچوبچ مختلف

 .آورندمی فراهم مناسب ایشیوه به منطقه هر شرایط به توجه با را سازیبومی فرصت

 هایآسیب کاهش راهکارهای تحقیق این در است جامعه هایدغدغه از یکی زلزله از ناشی هایآسیب کاهش اینکه به توجه با 

 ینتأم .است گرفته قرار مطالعه مورد حوزه این خبرگان ازنظر کالسیک بنیاد داده روش به نتهرا شهرکالن در زلزله از ناشی

 ی،دسترس شبکه تعبیه گذشته، سوانح بررسی پرخطر، مناطق اطالعاتی بانک ،سازیفرهنگو  همگانی آموزش امن، فضاهای

 ،امداد ویژه هایتیم ،دومنظوره سبز فضای دایجا شهری، مدیریت ساختار در تجدید ایمنی، فرهنگ ترویج ،شهری سازیمقاوم

 وقوع هنگام و قبل در زلزله از ناشی هایآسیب کاهش راهکارهای عنوانبه هشدار یکپارچه سیستم و ثانویه خطرات مدیریت

 نام برد. توانمی تهران شهرکالن در بحران

 شهری تهران آوریتابتحلیل خطر و 

 وقوع آن، اطراف در متعدد فعال هایگسل وجود ساختی، زمین و جغرافیایی موقعیت واسطهبه تهران شهر در لرزهزمین خطر

 خصصینمت. شودمی ارزیابی باال بسیار ،شناختیزمین و تکتونیکی شواهد سایر و آن محدوده در متعدد تاریخی مخرب هایزلزله

 نای در مخرب هایلرزهزمین وقوع احتماالتی یا تعیینی مختلف هایروش با زلزله خطر برآورد مطالعات انجام با شناسیزلزله

 رابطه، این در متخصصان هشدار و زلزله خطر بودن باال باوجود اما ؛دانندمی محتمل دور چنداننه ایآینده در را شهرکالن

 .ستا نشده انجام شهر این در محتمل رویداد این از ناشی خسارات و تلفات کاهش منظوربه اساسی اقدامات

 هایناپایداری مستعد مناطق و هاگسل حریم در وسازساخت اخیر، دهه چند در بخصوص تهران شهر غیراصولی و ناهماهنگ رشد 

 و برنامه نبود تهران، در خیزی ه لرز شدت با نامتناسب حیاتی تأسیسات و هاساختمان اجرای و طراحی ،شناختیزمین

 و یرپذآسیب هایبافت وجود زلزله، وقوع تبعات با مقابله و پاسخ مرحله در بحران تمدیری برای الزم عملیاتی هایتوانمندی

 هران،ت در شدید ایزلزله وقوع صورت در که دهندمی نشان همگی دیگر موارد بسیاری و شهر سطح در پراکنده و متعدد فرسوده

 یمنیا ارتقای منظوربه. گردید خواهد وارد کشور کل به نگرجامع نگاهی در و شهر این به ناپذیریجبران بعضاً صدمات و تلفات

 المللیبین پژوهشگاه تهران، جامع طرح تهیه برای مربوطه راهبردهای و هاسیاست تدوین و تهران در زلزله خطر برابر در

 رشه ریزیبرنامه و مطالعات مرکز برای تهران زلزله خطر مطالعات پروژه قالب در را مطالعاتی زلزله مهندسی و شناسیزلزله

 .رساند انجام به تهران

 



 

 

 تهران .تاس پذیرآسیب بسیار پدیده این در برابر زلزله کمربند روی بر آن قرارگیری و یخیزلرزه موقعیت علت به ایرانکشور 

 51 ینب محصور ایمنطقه مطالعه مورد محدوده ،قرارگرفته فعال هایگسل برروی اقتصادی و فرهنگی سیاسی پایتخت علت به

 هایدر گسل ناحیه 7 و بود جغرافیایی عرض ثانیه 30 و دقیقه 45 و درجه 35 و جغرافیایی طول ثانیه 40 و دقیقه 25 درجه

 کیکوسلوول روش به که کیلومتری 150 شعاعی درگستره یخیزلرزه هایسنجه برآورد که داد نشان نتایج شد بررسی تهران فعال

 سخن به است درصد 96 حدود سال 475 بازگشت در دوره Mw=7/5 بین بزرگی با ایرزهلزمین وقوع بیانگر شدهانجام 2000

 درگستره درصد 96 احتمال با را بیشتر و Mw=7/5 حدود بزرگی با ایلرزهزمین رویداد انتظار توانمی سال 475 هر در دیگر

 داشت. ساخت گاه پیرامون کیلومتری 150 شعاعی

 در شدید ایزلزله وقوع احتمال دارند قرار فعال هایگسل نزدیکی در که هاییشهرالنک در شهرنشینی و شهرها سریع رشد

 هایسکر کامل شناخت به نیاز ،تردقیق آگاهی و بهتر مدیریت برای .است داده افزایش را نزدیک ایآینده در و شهرها این نزدیکی

 اهسازه روی بر دور حوزه هایزلزله به نسبت تریمخرب راتاث نزدیک حوزه هایزلزله اینکه و موضوع این. است زلزله خطرات و

 نظر در، سازدمی ضروری مناطق این در خطر تحلیل و ریسک تحلیل برای را نزدیک حوزه زلزله اثرات کمی بررسی دارند،

 .شود منجر خطرناک و کارانهافظهمح غیر برآوردهای به تواندمی حوزه نزدیک اثرات نگرفتن

 پتانسیل با جنوبی و شمالی ری گسل تهران، شمال گسل مشا، هایگسل ازجمله فعال گسل چندین مجاورت در تهران شهر

 رد یا هرلحظه در اینکه امکان. است کرده تجربه را قدرتمندی هایزلزله گذشته هایسده در و گرفته قرار ایلرزه خطر باالی

 نیست انتظار از دور آورد بار به زیادی انیج و مالی خسارات و دهد رخ مشابهی زلزله نزدیک ایآینده

 اهمیت و ضرورت درباره مطالعه اخیر، هایسال در. رسدمی نظر به ضروری امری زلزله بروز صورت در آن آوریتاب ابعاد بررسی

 به را نظرانصاحب از بسیاری توجه شهرها، در خطرات کاهش زمینه در آن بر مؤثر عوامل و شهری آوریتاب اصول کارگیریبه

 .است کرده جلب خود

 سازیمقاوم

 لزلهز برابر در مقاوم هایساختمان ایلرزه عملکرد در حیاتی و کلیدی موارد از یکی ساخت، در حین کیفیت تضمین و کنترل

 در رفته بکار توجهات و زحمات تمامی ساخت، کیفیت به توجه عدم صورت در که است حدی به پارامتر این اهمیت. است

 انتظار هاآن در که سازه از مناطقی زلزله، حین در گرددمی باعث اجرا در کیفیت به توجه عدم. رودمی هدر به ایلرزه یطراح

 زلزله رد مثال طوربه. بدهند دست از را خود نقش ترد شکست یک تحمیل با باشند، انرژی اتالف محل مفاصل تشکیل با رودمی

 و تونس به تیر اتصال هسته در برشی هایتنگ رعایت عدم دلیل به خمشی قاب آرمهبتن هایمانساخت از برخی آمریکا نوتریج

 و شده ستون به تیر اتصال هسته در وسیع هایشکست دچار اتصال، محل در تیرها طولی آرماتورهای کافی مهار رعایت عدم

 .گردیدند منهدم

طراحی و اجرای اصولی  در صورت زلزله، برابر در مقاوم هایسازه ساخت در کیفیت تضمین و کیفیت کنترل اهمیت به توجه با 

 .گرددمی حادث کمتری مالی و جانی خسارات بعدازآن و زلزله وقوع هنگام در هاسازه سازیمقاومو یا بهسازی و 

 

 

 



 

 

 به زمینسر ورود دروازه و جهانی اقتصاد به کشور در نقطه ایران فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مرکز عنوانبه تهران شهر

 مینسرز بومی هایفرهنگ خرده و ملی فرهنگ با جهانی هایفرهنگ تبادل و تعامل اصلی جایگاه و جهانی پیشرفته هایفناوری

 به و مرکزی حوزه در نفر میلیون هفت به نفر 15000 از سال 200 از کمتر در تهران شهری مجموعه جمعیت. است یکدیگر با

 تعداد طبعاً و رده رشد برابر 190 حدود تا سال 130 از کمتر در تهران وسعت. است سیدهر مجموعه کل در نفر میلیون 11

 .است بوده برخوردار سریع رشد از نسبت همین به آن غیرمسکونی و مسکونی هایساختمان

 اب است ریشه تهران پس .ربایدمی شهری مدیران کف از را اصولی و جدی پایش نوع هر زمام رشد سرعت این که است آشکار 

 رب افزون و بناشده البرز جنوبی دامنه در خطرناک هایگسل روی تهران شهر دیگر سوی از ،پذیرآسیب شدتبه هایساختمان

 نگهداری ترتیب این به. اندداده قرار همیشگی هایتکان معرض در را شهر این سطح تمام دیگر ریزودرشت گسل تعدادی آن

 جزء و ملی حاکمیت و استقالل از جدانشدنی جزء را آن دبای بلکه نیست محلی ضرورت یک تنها رزهلزمین خطر برابر در تهران

 هسد نیم در هرچند. دانست جهان سیاسی و اقتصادی معادالت در مهم بسیار جزء و ایمنطقه امنیت و صلح سازوکار از ضروری

 و سازیساختمان استانداردهای گذشته دهه 2 در و شده آشنا ساختمان صنعت در مهندسی هایوسازساخت با تهران گذشته

 .است خطرپذیر و ناپایدار ،لرزهزمین برابر در همچنان تهران اما افتهیتوسعه کشور در ساختمانی مصالح

 مدیریت بحران

 و کند ایجاد دوانتمی را بسیاری جانبی و مالی خسارات بودن بینیپیشغیرقابل دلیل به که طبیعی بالیای از یکی عنوانبه زلزله

 اربسی زلزله از و گذاردمی جای بر باریک سال هرچند را بسیاری هایخسارت حالتابه خیززلزله نقاط در ما کشور در مخصوصاً

 هک تهران شهر در زلزله اصلی پیامدهای زلزله، هایخسارت و خطرات زلزله، بحران، مدیریت درباره مواردی ،ایمبوده پذیرآسیب

 دارد. قرار فعال گسل چندین روی بر و است...  و جمعیتی اجتماعی، سیاسی، ازلحاظ استراتژیک موقعیتی رایدا

 ندفرآی بحران مدیریت. آیدمی وجود به ناگهانی طوربه انسانی و طبیعی عملکردهای و رخدادها اثر در که است ایحادثه بحران

 تحلیل و تجربه مشاهده، با که است عمومی و شهرداری دولتی، اجرایی هایدستگاه و دولتی مقامات اقدامات و هاریزیبرنامه

 وقوع صورت در یا نماید پیشگیری هابحران از کندمی تالش موجود ابزارهای با هماهنگ و جامع یکپارچه، صورتبه ،هابحران

 بازسازی و عادی وضعیت به رسیدن تا اوضاع دبهبو و سریع امدادرسانی مقابله، الزم، آمادگی ایجاد آثار، کاهش جهت در هاآن

 رایطش و هاویژگی. هستند روبرو آن با شهرها بیشتر که موضوعاتی از یکی شهری محیط هایبحران با رویارویی .کندمی تالش

 ریضرو را شهرها مصونیت پیرامون مناسب ریزیبرنامه به توجه محیطی، یهاگذاریسرمایه تراکم و شهری فضای بر حاکم

 .است ساخته

 رد. شودمی بسیاری خسارات به منجر هرساله و است ناپذیراجتناب امری زلزله، ازجمله طبیعی مخاطرات وقوع ایران، کشور در

 . است موضوعات برانگیزترینچالش از یکی تهران، شهر در مخاطره این بحران مدیریت رسدمی نظر به میان، این

 رعایت عدم نامناسب، فیزیکی توسعه گزینی، مکان نوع ازجمله متعدد دالیل به دنیا مختلف نقاط در امروزی شهرهای

 شهرهای از بسیاری که خطرات این از یکی. دارند قرار طبیعی بالیای از ناشی خطرات معرض در همواره... و الزم استانداردهای

 .است هلرززمین ،کندمی تهدید را ما کشور ازجمله جهان



 

 

 ایهآسیب طبیعی پدیده این با رابطه در آن شهرهای و شودمی محسوب دنیا کشورهای ترینخیززلزله از یکی ایران کشور 

 ،ایازهس تراکم به توجه با بلکه ،نیست مستثنی قاعده این از تنهانه کشور اول شهرکالن عنوانبه نیز تهران. انددیده فراوان

 .روبروست تریجدی خطر با... و نامناسب فیزیکی توسعه استانداردها، رعایت عدم متراکم، جمعیت

 ازجمله و توسعهدرحال کشورهای در خصوصبه جهان در بزرگ شهرهای تعداد تدریجی افزایش و شهرنشینی و شهر گسترش

 ر،دیگ طرف از هاآن بستر رب اقتصادی و محیطی هایبارگذاری افزایش و جمعیت تجمع و تمرکز شهرها، رشد و طرفازیک ایران،

 رهایشه بیشتر که موضوعاتی از یکی. است متعدد شده عملکردهای و هانقش پذیرش به منجر شهرها، به بیشتر توجه ضمن

 بیعیط حوادث غالب بودن غیرمترقبه ماهیت به توجه با .است طبیعی حوادث موضوع هستند، گریبانبهدست آن با جهان بزرگ

 جودو به بحران مدیریت عنوان تحت را دانشی بنیادی، و نظری مبانی عملیات، اجرای و هاتصمیم صحیح و سریع اتخاذ لزوم و

 و حوادث این اثرات کاهش بحران وقوع هنگام و بعد قبل، که شودمی اطالق یهایفعالیت مجموعه به دانش این .است آورده

 اب .دارد جغرافیا و شهری مدیریت و شهری ریزیبرنامه مباحث با خاصی ارتباط موضوع این .گیرد انجام پذیریآسیب کاهش

 اراضی کاربری شهر، ساخت و بافت فرم، مانند دانش این در موجود مفاهیم تبیین و شهرسازی و ضوابط اصول کارگیریبه

 را طبیعی ثحواد از ناشی تبعات و اثرات زیادی حد تا یمتوانمی غیره و شهری هایزیرساخت و ارتباطی یهاشبکه شهری،

 هایزیرساخت کمبود و احداثی بناهای باالی پذیریآسیب ،خیززلزله نوار روی بر ایران مختلف مناطق قرارگیری. دهیم کاهش

 ارزیابی االب بسیار و روستایی شهری مناطق در ایلرزه خطرپذیری که شده سبب بحران مدیریت صحیح کردن عملیاتی برای الزم

 .شود

. آوردمی بار به که است باری زیان عواقب از پیشگیری و آن با مقابله منظوربه آمادگی عدم سازدمی فاجعه کی زلزله از آنچه 

 برابر در مقاومت افزایش جهت روش و راهکاری هاساختماناصولی  وسازساخت هایروش عمدتاً زلزله، از ناشی هایزیان کاهش

 لک بایستمی حقیقت در و است هاساختمان سازیمقاوم برای فنی اصولی رعایت از فراتر زلزله با مقابله اما است، بوده زلزله

 خسارات کاهش در شهرسازی تمهیدات و الزامات. کرد طراحی و ریزیبرنامه زلزله برابر در پذیریآسیب کاهش هدف به را شهر

 جغرافیایی تعاریف و شهرسازی ضوابط به توجه با تهران شهرد نقشی اساسی ایفا کند. توانمی زلزله مانند طبیعی حوادث از ناشی

 .است زلزله بحران مدیریت است مطرح شهر این در همواره که ایمسئله و شودمی شناخته شهرکالن یک عنوانبه

 ماهیت به توجه با. است طبیعی حوادث موضوع هستند روبرو آن با جهان بزرگ شهرهای بیشتر که مهمی موضوعات از یکی

 تتح را دانشی بنیادی، و نظری مبانی عملیات، اجرای و هاتصمیم صحیح و سریع اتخاذ لزوم و حوادث این بودن غیرمترقبه

 انندم دانش این در موجود مفاهیم تبیین و شهرسازی ضوابط و اصول کارگیریبه با. است آورده وجود به بحران مدیریت عنوان

 تبعات و اثرات توانمی زیادی حد تا شهری هایزیرساخت و ارتباطی یهاشبکه شهری، اراضی کاربری شهر، ساختار و بافت

 .داد کاهش را طبیعی حوادث از ناشی

 است هاانسان آمادگی عدم ،کندمی بحران به مبدل را طبیعی حوادث آنچه و است زمین زیرین هایالیه حرکت از حاصل زلزله

 هرانت شهر. افتدمی اتفاق خسارت کمترین با و پیامد کمترین با طبیعی حوادث الزم یهابینیپیش و بودن آماده صورت در و

 150 شعاع تا آن حومه و تهران در که یهایگسل. آیدمی شمار به( مرکالی درجه 10 تا 8) یانپرز مناطق جزء لرزهزمین ازنظر

 .شوندمی تهران در بزرگی زلزله باعث شدن فعال صورت در دارند، قرار شهر مرکز کیلومتری



 

 

 اب که است زلزله علم و شهرسازی کارشناسان هایدغدغه ترینبزرگ از یکی تهران هایگسل موقعیت در هاوسازساخت ایجاد

 نیز ندهکننگران و دارد وجود که واقعیتی. است شدهتبدیل بحران یک به و رفته فراتر محدوده این در سازیبلندمرتبه افزایش

 هست.

 را نآ زلزله علم کارشناسان که ایگونهبه. است گرفته صورت گسل، روی هاوسازساخت از باالیی رصدد تاکنون که است این 

 گرانین ابراز آن مورد در نیز شهری مدیریت فراکسیون در ملت نمایندگان که موضوعی. شمارندبرمی تهران برای جدی تهدیدی

 واهدخ مواجه مرده از سنگالخی با را تهران زلزله بروز صورت در که کنندمی فکر تلفاتی و خسارات دامنه و میزان به و کنندمی

 رد سازیبلندمرتبه که هاییکوچه بیشتر. شد خواهد مواجه جدی مشکل با امدادرسانی دهد رخ ایزلزله تهران در کهچنان. کرد

 امدادرسانی هاآن از بسیاری در که است یحال در این و سازندمی دشوار را امدادرسانی و بوده باریک و تنگ گرفته صورت هاآن

 مطرح حاضر حال در که موضوعی. است بدی اتفاق که رساندمی درصد 100 به را خسارات دامنه موضوع این و است غیرممکن

 .دارد وجود زلزله وقوع از پس بحران مدیریت جهت راهکارهایی چه فعلی وضع باوجود که است این است

 متعدد موارد به توجه با. است پذیرآسیب آن به نسبت ایران و است بشر حیات در شدهشناخته سوزخانمان حوادث ازجمله زلزله

 ویژههب شود؛ معطوف زلزله بحران مدیریت بحث به بیشتری توجه متخصصان، و دولت سوی از که است الزم ایران، در زلزله وقوع

سناریو . دارد قرار طبیعی تهدید این معرض در طورجدیبه و است برخوردار یراهبرد اهمیت از ایران پایتخت منزلهبه که تهران

 قرار موردتوجه که است ایدهه چند آینده، هایاطمینان عدم با مواجهه در راهبردی ریزیبرنامه برای ابزاری منزلهبه پردازی

و سناری رویکرد اتخاذ ضرورت بر تهران، شهر انبحر مدیریت در موجود هاینارسایی به توجه با منظور، همین به. است گرفته

 .شودمی تأکید تهران زلزله مهار برای پردازی

 و بیعیط بالیای انواع برابر در پایدار و ایمن شهری تشکیل در دتوانمی شهر دهندهتشکیل هایالیه از عنوانبه شهری فضاهای

 لذا ،پذیرد انجام زیادی تحقیقات باید کاربردها این شناخت یبرا. باشد داشته فراوانی کاربردهای جنگی و انسانی تهدیدات

 یریتمد حوزه در مفاهیم با آشنایی و پایه تعاریف با ابتدا منظور بدین. است مسیر این در اولیه هایگام ازجمله حاضر تحقیق

 هایبحران از ناشی خطرات اهشک و کنترل جهت در شهری ریزیبرنامه بنیادین و اساسی از اقدامات نمونه چند به شهری، بحران

 ،ایخانهکتاب هاییافته و اطالعات از استفاده با و تحلیلی _ توصیفی شیوه به سپس پرداخته، کشورها دیگر و ایران طبیعی

 بررسی، دمور زلزله بحران مدیریت و کنترل چگونگی جهت به تهران، استان ضعف و قوت نقاط بحران، ستاد و اینترنتی میدانی،

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه

 نارک در و بردارد در جانی تلفات هزار تن صدها و مالی خسارات دالر میلیاردها سالههمه دنیا در سراسر طبیعی بالیای و سوانح

 ینتأم جهت در جانبههمه و تخصصی مدیریتی سیستم یک مستلزم که دهدمی رخ مختلف روش به ساخته انسان سوانح آن

 و طبیعی سوانح با را مکر خود خاص و استراتژیک اقلیمی شرایط به توجه با نیز ایران. هاستانسان رفاه و امنیت سالمت،

 عهجام به بسیاری مالی خسارات و افتاده خطر به نفر هزار هاده جان بالیا و حوادث این خالل در بساچه و بوده مواجه غیرطبیعی

 .گرددمی تحمیل

 وقوع زا پیشگیرانه اقدامات با اول مرحله در بتوانیم تا کندمی کمک ما به بالیا ادرخد و تکوین چگونگی و ماهیت شناخت لذا

 .دهیم کاهش را بالیا مخرب اثرات ،و صحیح اصولی ریزیبرنامه با بعدی مرحله در و کنیم جلوگیری سوانح این از برخی



 

 

 گردی با کشورمان در نشانیآتش شغل ایحرفه شرایط مقایسه با اما است آورزیان و سخت مشاغل از نشانیآتش حرفه اگرچه 

 ایبر مساعد روحی و اقتصادی شرایط و امکانات آوردن فراهم به کافی اندازهبه ایران در متأسفانه دنیا، پیشرفته کشورهای

 خطر ریسک با مشاغل زمره در نشانیآتش شغل پیشرفته کشورهای در که است حالی در این و نشده ایویژه توجه نشانانآتش

 .شودمی محسوب باال

 در وارههم که ایمسئله و شودمی شناخته شهرکالن یک عنوانبه جغرافیایی تعاریف و شهرسازی ضوابط به توجه با تهران شهر

 برای اندرکاردست هایسازمان موجود ساختار آیا که است این اصلی سؤال و است زلزله بحران مدیریت است حرمط شهر این

 ؟است جوابگو زلزله بحران مدیریت

 ازوسساخت و زیاد جمعیت تراکم بزرگ، هایلرزهزمین رخداد پتانسیل فعال، تکتونیکی شرایط وجود دلیل به تهران شهر

 از پس سوزیآتش وقوع ،کندمی تهدید را تهران که لرزهای خطر بر عالوه. دارد قرار زلزله باالی ریسک معرض در غیرمنظم،

 ژیکاسترات شرایط به توجه. دهد افزایش را شهر این در بزرگ زلزله یک از ناشی خسارات چشمگیری طورهب تواندمی نیز زلزله

 رد مناسب مدیریت و بحران از پیش آمادگی ایجاد ضرورت طبیعی، سوانح و هابحران انواع معرض در قرارگیری نیز و کشورمان

 حساس زمراک از بسیاری رفتن بین از و حریق و زلزله سیل، مانند عیطبی سوانح وقوع .است اهمیت حائز بسیار بحران وقوع زمان

 .است نگرفته قرار موردتوجه طورجدیبه مبحث این که است داده نشان حیاتی هایشریان بعضاً و زیربنایی و

 مناسب یهابرنامه وجود عدم مجاور، یهاکاربری تجانس عدم مسکونی، کاربری تراکم نامناسب، شهری بافت جمعیت، تمرکز

 یا یلتقل مراکز بلند، هایساختمان گسترگی حریق، برابر در غیر مقاوم مصالح از استفاده و غیراصولی هایوسازساخت شهری،

 االیب پتانسیل با شیمیایی مواد ذخیره مراکز و انبارها همچنین و خطرزا شیمیایی مواد هایکارگاه شهری، گاز فشار افزایش

 هایگسل وجود. است کرده تبدیل زلزله از پس حریق برابر در دفاعبی شهری به را تهران شهرنکال خصوصاً و شهرها حریق،

 نای کارشناسان کهطوریبه دهدمی افزایش شدتبه را زلزله داد خر احتمال تهران در مشا و ری شمالی، گسل خصوصبه متعدد

 از ناشی جوانب واقعیت درک اساس این بر. دانندمی محتمل الًکام آن، رخداد زمان از نظرصرف را تهران در زلزله وقوع حوزه

 ولهل خطوط گیدگستر واسطهبه تهران زلزله با مقابله و پذیریآسیب کاهشموجب  مناسب سازوکارهای تعریف و تهران زلزله

 .شد خواهد گسترده هایسوزیآتش موضوع شیمیایی، صنایع همچنین گاز و نفت

 از بسیاری ،است پذیرآسیب بسیار پدیده این برابر در زلزله کمربند روی بر قرارگیری و یخیزلرزه تموقعی علت به ایران کشور

 هک است گرفته قرار فعال هایگسل روی بر اقتصادی و فرهنگی سیاسی، پایتخت عنوانبه تهران ازجمله کشور مهم شهرهای

 هریش محالت سطح در جمعیت پراکنش نامناسب نحوه و باال جمعیت تراکم صحیح، ریزیبرنامه عدم شهر، کالبد کلی ضعف

 تهران شهر در احتمالی زلزله هرگونه بروز صورت در. گرددمی هاآن در جانی و مالی خسارات افزایش باعث زلزله وقوع هنگام در

 با را نآ یریتی،مد نقص هرگونه کهطوریبه یافته، شدت سیاسی پذیریآسیب ایران، سیاسی شهرکالن و پایتخت عنوانبه

 .کرد خواهد مواجه سیاسی عمیق هایبحران

 حیات دوران طول در همواره مخرب، و شدنی تکرار یهادهپدی عنوانبه نفوذشان گستره و گوناگون انواع با طبیعی مخاطرات

 وقوع از پیش ریزیبرنامه نبنابرای ؛اندبوده انسان برای جدی خطری همیشه نیز بشر پیدایش از پس و اندداشته وجود زمین کره

 بحران مدیریت حوزه در ویژهبه شهری مدیران روی پیش امروزه که است مهمی مسائل از بحران از پس و بحران حین در بحران

 .دارد قرار



 

 

 حوادث با ههمواج در باالیی توانایی و قدرت شهری مدیریت باید ،رودمی شمار به دنیا بالخیز کشورهای از ایران اینکه به توجه با 

 تالش رمستم طوربه خود توانایی گسترش و ارتقاء برای شهری هایبحران سوء آثار کاهش منظوربه و باشد داشته طبیعی ناگوار

 باال معیتیج تراکم با شهری ؛بود نخواهد تهران در زلزله از ویرانگرتر ایلرزهزمین هیچ که است این کارشناسان بینیپیش. نماید

 .گذشته هایدهه در غیراصولی وسازهایساخت و

 نبی در که دارد قرار مشاء گسل و کهریزک و ری گسل تهران، شمال گسل ازجمله مهم خیزلرزه هایگسل روی بر تهران منطقه

 .است هاآن ترینخطرناک تهران شمال گسل هاآن

 و کشور در شدهواقع هایزلزله از گذشته ربتجا از استفاده با و بحران از پس مدیریت بخصوص و بحران مدیریت بر تأکید

 ریزیبرنامه اهمیت و حساسیت به را شهری مدیران ژاپن، و چین آسیایی کشور دو تجارب بخصوص جهانی تجارب همچنین

 تأکید با تهران در بحران مدیریت که است بوده این شدهحاصل که اینتیجه اساس این بر و نماید ترغیب بحران مدیریت برای

 ایهبافت ازجمله تهران شهر در ساختاری هایضعف به توجه و انسانی منابع بخش در کار دستور ترینمهم عنوانبه آموزش بر

 ضرورت و اهمیت بر سعی و داشته اشاره شود ویژه توجه بحرانی نقاط عنوانبه هاآن به زلزله وقوع از قبل باید که فرسوده

 ی،فور امداد دوره از آمیزموفقیت گذر برای الزم آمادگی و بحران از پس برای ریزیبرنامه بر بحران مدیریت ستاد ریزیبرنامه

 از پیش در مدیریت موفقیت الزمه است بلندمدت ریزیبرنامه نیازمند زلزله بحران مدیریت. دارد جبران دوره و ساماندهی دوره

 .ستا اهسازمان همه مشارکت و ملی عزم بحران از پس و حین بحران،

 قوعو نقطه از انرژی ازآنپس و شده مجدد حرکت یا شکستگی دچار زمین پوسته آن طی هک است طبیعی ایپدیده لرزهزمین

 ورعب و شکستگی اثر در زمین لرزش مسلماً. شودمی حادث امواج عبور اثر در زمین لرزش و ارسال امواج صورتبه گسیختگی

 اثر رد باشند شدهواقع زمین سطح در تأسیساتی یا و روستایییا  شهر اگر و شد خواهد زمین سطح در تغییراتی موجب امواج

 .بود خواهد هاآن کامل تخریب با توأم گاهی که شوندمی تغییراتی دچار امواج عبور و زمین لرزش

 ناختش هرچه. است برآورد و بینیپیش قابل آن دادن رخ از ناشی تلفات و خسارات اما است بینیپیشغیرقابل ایپدیده زلزله

 ریسک که تهران مثل شهری در .داد کاهش توانمی را آن از ناشی خسارات و تلفات مراتببه شود، بیشتر هزلزل از ما آگاهی و

 توانمین است، پیداکرده افزایش اخیر هایسال طی در خودمان توسط ریسک این البته که باالست بسیار آن در زلزله

 با .کرد پیدا حلیراه موجود وضع برای باید شرایطی چنین در داد، را تهران از جمعیت خروج دستور و کرد پاک را مسئلهصورت

 پالک ایسازه مشخصات تعیین و ایلرزه عملکرد ازلحاظ هاآن بندیدرجه و تهران در موجود هایسازه میدانی بررسی به توجه

 و پذیریریسک دارای نقاط و آورد به دست تهران در موجود وضع از یکامل بسیار اطالعات توانمی هاساختمان پالک به

 .نمود زلزله احتمالی خسارات از برآوردی و نمود مشخص را باال پذیریآسیب

 راکمت با متناسب امن تخلیه فضاهای توسعه نحوه تهران، شهر در زلزله بحران مدیریت و پیشگیری در مهم موضوعات از یکی

 که ردندگ انتخاب هاییمکان در بایستی امن تخلیه فضاهای معموالً اینکه به توجه با. است هاآن به نینساک دسترسی و جمعیت

 .دارد عملکردی و فیزیکی هایجنبه در مختلفی مطالعات به نیاز هاآن انتخاب هنگام در
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 تبریز سازه، معماری و توسعه شهری، المللیبینکنگره  دومین تهران،
 

 (عضو انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه رودهن) سید مقداد یوسفی کنعانینویسنده: 

 

 


