
 مىضىع طرح طراحي و اجراي يك سامانه پاسخ سريع زمين لرزه در شهر تهران 
 چنيدٓ:

ِٛلعيت ٌغػٖ ػِيٓ ؿبستي ولٛع ايغاْ ٚ لغاع گيغي ايٓ ؿغػِيٓ صع پٕٙٗ اي ثـيبع فعبي اػ ٔظغ ػِيٓ ؿابستي ثبثا    
ثب ٔگب٘ي تبعيشي اػ صيضگبٖ ٌاغػٖ  عٚيضاص ػِيٓ ٌغػٖ ٘بي ٚيغأگغ صع عٛي تبعيز وٓ ايٓ ؿغػِيٓ كضٖ اؿت. صع ايٓ ِيبْ 

سيؼي ػيبصي عا ٔلبْ ِي ص٘ض. ثب تٛجٗ ثٗ ؿٛاثك  سيؼي ثٗ ِذضٚصٖ جغغافيبيي كٙغ تٙغاْ ٔلبْ صٕ٘ضٖ، فعبٌيت ٌؼعٖ
    ٓ ٌاغػٖ ثاؼعگ صٚع اػ ط٘آ     ٌغػٖ سيؼي آْ ٚ ٚجٛص گـٍٙبي فعبي ٚ ٌغػٖ ػا صع ثـتغ ايٓ كٙغ ثؼعگ أتظابع عٚياضاص ياه ػِاي

ٌغػٖ ثضْٚ اتىب ثٗ صاصٖ ٘بي ؿغيع ٚ صليك اػ ِىابْ   يغيت ثذغاْ صع ايٓ كٙغ ثؼعگ صع ِٛلع عٚيضاص ػِيٓٔجبكض. اِغٚػٖ ِض

ثبكض. صع ايٓ عغح پيق ثيٕي يه ؿبِبٔٗ پبؿز ؿغيع ػِايٓ   ٌغػٖ ٚ ؿبيغ پبعاِتغ٘بي اؿبؿي آْ اِىبْ پظيغ ّٔي ػِيٓ
ٓ ٌغػٖ صع استيبع ِضيغاْ ِـئٛي لغاع ص٘ض پيق ثيٕاي  ٌغػٖ وٗ اعالثبت اؿبؿي عا صع فبهٍٗ ػِبٔي أضوي اػ عٚيضاص ػِي

 كضٖ اؿت.
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ِضيغيت ِشبعغات عجيعي، ثاٗ سواٛم ػِايٓ ٌاغػٖ اِاغي ِلاىً ِاي ثبكاض. اگغهاٗ اِاغٚػٖ ثلاغ ثاب پيلاغفت ٘ابي               
ٙاب عا صع  تىٌٕٛٛژيىي، ثٗ سوٛم صع ػِيٕٗ ِمبثٍٗ ثب پضيضٖ عجيعي ػِيٓ ٌغػٖ ثٗ ٔتبيج ِغٍٛثي عؿيضٖ وٗ ّٔٛص ثيٕاي آٔ 

وٕيُ ٌٚيىٓ ٕ٘ٛػ ػِيٓ ٌغػٖ صع ػِغٖ ِشبعغٖ آِيؼتغيٓ پضياضٖ ٘ابي عجيعاي     آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ؿبست ٚ ؿبػ ِلب٘ضٖ ِي
ِذـٛة ِي كٛص. اِغٚػٖ صألّٕضاْ ثٍَٛ ػِيٓ ٌغػٖ هغادتًب ثغ ايٓ ٔىتٗ تبويض صاعٔض وٗ پيق ثيٕي ػِيٓ ٌغػٖ ثٗ ايآ  

ٔق فعٍي ثلغ اِىبْ پظيغ ٔيـت ٌٚيىٓ ؿيـاتُ ٘ابي ٘لاضاع ٚ پبؿاز     ِعٕب وٗ ثؼعگب ٚ ِىبْ آْ ِلشن گغصص ثب صا
ػِيٓ ٌغػٖ ِي تٛإٔض صع وب٘ق سـبعات جبٔي ٚ ِبٌي ػِيٓ ٌغػٖ ثـيبع ؿٛص ِٕض ثبكإض. ٔيابػ ثاٗ ياه ؿابِبٔٗ       ؿغيع

ايي هيٕاي  اي تبعيشي صاعص، كبيض ٌغػٖ ٔگبع اثتض ؿغيع صع ػِيٕٗ پبؿز ػِيٓ ٌغػٖ ثشوٛم صع ِٛعص ِىبْ عٚيضاص آْ عيلٗ

 ؿبي لضِت صاعص اٌٚيٓ وٛكق ٘بي ثلغ صع عاٖ عؿيضْ ثٗ ايٓ ٔيبػ ثٛص.   2000٘ب وٗ ثيق اػ 
وٛثاٗ ژاپآ،    1995اگغ هٗ ٕ٘ٛػ ٔيؼ ثلغ ٔتٛأـتٗ ايٓ ِـئٍٗ عا ثشٛثي دً وٕض هغا وٗ ِي ثيٕيُ صع ػِيٓ ٌغػٖ ژأٛياٗ  

صع ؿغػِيٓ سٛص ايغاْ ثبع٘ب ثب ايٓ ِعضً عٚثغٚ كاضٖ   يىغٚػ ػِبْ هغف كض تب اثعبص گـتغصٖ فبجعٗ آكىبع كٛص ٚ ِب ٔيؼ
ؿاتتبِجغ   21ايُ.ؿيـتُ ٘بي ٘لضاع ٚ پبؿز ؿغيع ثٗ ايٓ ٔيبػ اعالثبتي آكىبعا پبؿز ِثجت ِاي صٕ٘اض.ػِيٓ ٌاغػٖ    

هياچي تبيٛاْ اٌٚيٓ تجغثٗ ثٍّىغص ِثجت ايٓ ؿيـتُ ثٛص. اعالثبت ثضؿت آِضٖ اػ ايآ ؿيـاتُ صع ايآ ػِايٓ      1999

يغ صليمي اػ اثغات ايٓ عٚيضاص عا آكىبع ٚ ِـيغ اِضاص عا ِلشن ٚ وّه كبيبٔي ثٗ اِضاص گاغاْ ّٔاٛص. ِاضيغيت    ٌغػٖ توٛ
ِٛثغ ثذغاْ صع ايٓ ػِيٓ ٌغػٖ جبْ تعضاص ػيابصي اػ ِاغصَ عا ٔجابت صاص. ايآ ؿيـاتُ ثغاؿابؽ ثٍّىاغص هاض٘ب صؿاتگبٖ          

ي وٕض واٗ ّ٘اٗ آٔٙاب ثاٗ ياه ؿيـاتُ وٕتاغي ِغواؼي         أض ثًّ ِ كتبثٕگبع ٚ ٌغػٖ ٔگبع وٗ صع ؿغاؿغ جؼيغٖ ٔوت كضٖ
ِتوً ِي ثبكٕض. ِلبثٗ ايٓ ؿيـتُ صع اؿتبٔجٛي تغويٗ، صع ِىؼيىٛ ؿيتي،وبٌيفغٔيب ٚ ٕ٘ض صع دابي فعبٌيات ثاٛصٖ ياب     

ياب   pصع ِغدٍٗ اجغا ِي ثبكض. ؿبِبٔٗ ٘بي ٘لضاع ٚ پبؿز ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ ثغ اؿابؽ اساتالف ػِابٔي عؿايض اِاٛا       

يب ثبٔٛيٗ اؿتٛاع ثٛصٖ ٚ ثب تٛجٗ ثٗ ايٓ استالف ٚ تفبٚت ؿغثت ثـيبع ػيابص اِاٛا  عاصياٛيي ياب ِلابثٗ ثاب        s  اٌٚيٗ ٚ اِٛا
اِٛا  ػِيٓ ٌغػٖ لبصع ثٗ اعؿبي ٘لضاع صع ثضٚ عٚياضاص ػِايٓ ٌاغػٖ ٚ ياب اعائاٗ اعالثابت اؿبؿاي جٕاجق ٔيغِٕٚاض ػِايٓ           

بِبٔٗ ٘لضاع ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ فبهٍٗ ػِبٔي ثيٓ عؿيض اِٛا  ثالفبهٍٗ ثعض اػ عٚيضاص ػِيٓ ٌغػٖ ٘ـتٕض. ٔىتٗ ُِٙ صع ؿ
p ٚs ثبكض وٗ ٘غ هٗ ايٓ ػِبْ ثيلتغ ثبكض، فغهت وبفي ثغاي ٘لضاع ٚجٛص سٛا٘ض صاكت. ِي 
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 صع جٙبْ، ثب ؿٗ ِغدٍٗ اهٍي عٚثغٚ ٘ـتيُ. صع ثذ  ؿيـتُ ٘بي ٘لضاع ٚ پبؿز ػِيٓ ٌغػٖ 
 :ىرزٓ اىف( چْد ثاّئ قبو از زٍيِ

( ٔمق اؿبؿي عا صع ايٓ ِٛالع ايفب ِاي  Earthquake Early Warning Systemؿبِبٔٗ ٘بي ٘لضاع اٌٚيٗ ػِيٓ ٌغػٖ )

تٛؿاظ   pثبٔيٗ ِي ثبكاض. ايآ ؿابِبٔٗ ثاغ اؿابؽ ثجات اٌٚايٓ عؿايض ِاٛ            90ّٔبيٕض. ػِبْ ٘لضاع اػ هفغ تب دض اوثغ 
فبهاٍٗ ػِابٔي ٚجاٛص صاعص ثّاً      sتاغ   ٚ اِاٛا  ِشاغة   pتعضاصي اػ صؿتگبٖ كتبثٕگبع ٚ ثب ثٍُ ثٗ ايٕىٗ ثيٓ عؿايض اِاٛا    

وٕٕض. ثٍّىغص ٔبكي اػ ٘لضاع ايٓ ؿبِبٔٗ ِي تٛأض ثاٗ تشٍياٗ ؿابستّبٔٙب )واٗ اٌجتاٗ تعاضاص وّاي اػ ِاغصَ ِاي           ِي

 ٚ تٛلف ثٍّىغص كغيبٔٙبي ديبتي ٚ ِتغٚ ِٕجغ كٛص. ثبٔيٗ ؿبستّبْ عا تشٍيٗ وٕٕض( 30تٛإٔض صع ِضت 
 ب( حيِ زٍيِ ىرزٓ

ٖ        Seismic Alarm Systemؿبِبٔٗ ٘بي اثالْ سغغ ٌغػٖ اي ) اي ِاي تٛأاض    ( اثاالْ سغاغ ياب ػٔار سغاغ ايآ ؿايتُ ٌاغػ
ـاتُ  ٘لضاع يب ؿيگٕبي الػَ ثغاي لغع كغيبٔٙبي ديبتي صاسً ؿيـتُ ٘بي ِـىٛٔي ِبٕٔض گبػ ٚ آؿبٔـٛع ٘ب، ؿي

 ٘بي تٛػيع ثغق صع صاسً كٙغ٘ب ٚ عا تبِيٓ ّٔبيض.
 ج( بالفاصئ پص از زٍيِ ىرزٓ
( صع ايٓ دبٌت اعالثابت ثضؿات آِاضٖ صع ايآ     Earthquake Rapid Response Systemؿبِبٔٗ پبؿز ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ )

صيغ كااضت ؿاابِبٔٗ هٕااض ثبٔيااٗ پااؾ اػ عٚيااضاص ػِاايٓ ٌااغػٖ ِٕجااغ ثااٗ تٙيااٗ ٔملااٗ ٘اابي سـاابعت ثااغ اؿاابؽ ِمااب          
( ِي گغصٔض.ايٓ ٔملٗ ٘ب ِٕبعك آؿيت صيضٖ عا ِلشن ٚ وّه فغاٚأاي ثاٗ اِاضاص گاغاْ     spectrum intensityعيفي)

 ثغاي عؿيضْ ثٗ ِٕبعك ثب سـبعات ثبال ِي ّٔبيض.
پيچيضٖ تاغ اػ ؿابيغ ؿابِبٔٗ ٘بؿات.ايٓ      ؿبِبٔٗ ٘لضاع ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖاػ ِيبْ ؿبِبٔٗ ٘بي كغح صاصٖ كضٖ صع ثبال 

(ِمبصيغ ثيليٕٗ كاتبة ٚ كاضتٙبي عيفاي    on lineبٔٗ ٔيبػ ثٗ صؿتگب٘ٙبي كتبثٕگبع صاعص وٗ ثتٛإٔض ثوٛعت ثغ سظ)ؿبِ



ِٙيب وٕض ٚ اعتجبط ِـتّغي ثيٓ ايـتگب٘ٙبي ٌغػٖ اي ٚ ِغواؼ پاغصاػف صاصٖ ٘اب ثغلاغاع      عا صع ٔؼصيىي هلّٗ ػِيٓ ٌغػٖ

ٛاْ ؿبِبٔٗ اثالْ سغغ ٚ پبؿز ػِيٓ ٌاغػٖ ٔياؼ ثّاً وٕاض صع     ثبكض.اٌجتٗ ؿبِبٔٗ ٘لضاع ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ ِي تٛأض ثعٕ
هٛعتيىٗ تعضاصي اػ صؿتگب٘ٙبي كتبثٕگبع صع ؿبستّبٔٙبي ُِٙ ٚ ثغٛع يىٕٛاست صع ِٕبعك كاٙغي ٔوات گغصٔاض.ثغٛع    

ّٔٛٔٗ ايٓ هٕيٓ ؿيـتّي ِي ثبيـت كبًِ تعضاصي اػ ايـتگب٘ٙبي ٌغػٖ اي صع ِٕبعك ٔؼصيه ثٗ هلّٗ ٘بي ٌاغػٖ  
.وبعثغص ٘بي اهٍي ايٓ ؿبِبٔٗ صع ِٕبعك كٙغي ،لغبع ٘ابي ؿاغيع اٌـايغ، ؿابِبٔٗ ٘ابي تٛػياع گابػ ٚ ؿابيغ         ػا ثبكض

 كغيبٔٙبي ديبتي ٚ ِغاوؼ ُِٙ التوبصي اؿت.  
صع ِٛعص ؿبِبٔٗ اثالْ سغغ ،صؿتگب٘ٙبي كتبثٕگبع صع صاسً ؿبػٖ ٘ب جبيي وٗ ؿايگٕبٌٙبي ٘لاضاع ِاٛعص ٔيابػ اؿات      

گابٖ اتّي(.اعتجابط ِاضاَٚ ثايٓ ايـاتگب٘ٙبي ٌاغػٖ اي ٚ ِغواؼ اثاالْ سغاغ ثبياض ثغلاغاع ثبكاض.اِب             لغاع صاعٔض)ِثاًل يه ٔيغٚ

ؿبِبٔٗ پبؿز ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ ٔيبػ ثاٗ تعاضاص ػيابصي صؿاتگبٖ كاتبثٕگبع صاعص واٗ ايآ صؿاتگب٘ٙب ثواٛعت يىٕٛاسات صع           
اعتجابعي ِٛثبياً ثبكإض تاب     ِٕبعك كٙغي ٔوت ِي گغصٔض.ايـتگب٘ٙبي كتبثٕگبعي ِي تٛإٔاض ِجٙاؼ ثاٗ ؿايتّٙبي     

ثالفبهٍٗ پؾ اػ ػِيٓ ٌغػٖ اػ عغيك اعؿبي پيبَ وٛتبٖ ،اعالثبت الػَ عا ثٗ ِغوؼ وٕتغي اعؿبي ّٔبيٕاض.پيبَ اعؿابٌي ِاي    
تٛأض كبًِ اعالثبتي ٔظيغ ثيليٕٗ كتبة ثجت كضٖ،ِمبصيغ كاتبة عيفاي ٚ....ثبكاض واٗ اؿابؽ تٙياٗ ٔملاٗ ٘ابي         

 سـبعت ٚ آؿيت ِي ثبكٕض.
٘بي ٘لضاع ؿغيع ٚ اثالْ سغغ ثيلتغ ثغاي لغاع كاغيبٔٙبي ديابتي ٚ آؿايت پاظيغ ثىابع ثاغصٖ ِاي كاٛص ٚ          ؿيـتُ 

٘ضف آٔٙب تمغيجًب يىي اؿت ٚ ؿبِبٔٗ ٘بي پبؿز ؿغيع ِعّٛاًل ثغاي ِٕبعك ثؼعگ كٙغي ٚ هٕعتي جبيي وٗ ِضيغيت 

 ثذغاْ اّ٘يت ثـيبعي صاعص وبعثغص صاعٔض.
ٗ          صع ايٓ پغٚژٖ، صع فبػ اٚي اجغاي اي  يه ؿبِبٔٗ پبؿز ؿغيع ػِايٓ ٌاغػٖ واٗ ثتٛأاض صع ياه فبهاٍٗ ػِابٔي ِغٍاٛة ٔملا

صؿاتگبٖ   100جٕجق ػِيٓ صع ِٕبعك ِشتٍف عا تٙيٗ ٚ اعائٗ ّٔبيض ِضٔظغ اؿت.ثٗ ِٕغٛع عؿايضْ ثاٗ ايآ اِاغ ثايق اػ      

جابعي ِغّائٓ ٚ ٔاغَ    كتبثٕگبع صع ِٕبعك اػ پيق تعييٓ كضٖ ٔوت ٚ عاٖ أضاػي سٛإ٘ض كض. عغاداي ياه ؿابِبٔٗ اعت   
 افغاػ ِضيغيت ؿبِبٔٗ اػ ِغادً صيگغ اهٍي وبع سٛإ٘ض ثٛص.
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ايٓ ؿبِبٔٗ ثب ٘ضف فغاُ٘ آٚعصْ اعالثبت صليك ٚ لبثً اثتّبص ثاغاي ِلاشن واغصْ ؿاغيع ٚ صلياك سغاغ ٚ سـابعت        

ِبٔٗ تذٍيً ؿغيع كاضت  ػِيٓ ٌغػٖ )تٌٛيض ٔملٗ ٘بي جٕجق كضيض ػِيٓ( عغادي ِي كٛص. ٘ضف ٘بي صيگغ ايٓ ؿب
صؿتگب٘ي ػِيٓ ٌغػٖ ثالفبهٍٗ پؾ اػ عسضاص ٚ فغاُ٘ آٚعصْ يه ِجٕبي تجغثي ثغاي تٛؿعٗ ٚ عٚػآِاضوغصْ ٔملاٗ ٘ابي    

ويٍاِٛتغ )دتاي    3عيؼپٕٙٗ ثٕضي سغاغ ػٌؼٌاٗ ِاي ثبكاض. فبهاٍٗ ٘غياه اػ ايـاتگب٘ٙبي كاتبثٕگبعي اػ يىاضيگغ داضاوثغ           
 ِٕبؿت ثغ عٚي جٕؾ ػِيٓ ؿٕگي ٚ سبوي صع ٔظغ گغفتٗ ِي كٛص. ويٍِٛتغ( ثب تٛػيع 3تب  1االِىبْ ثيٓ 

ثالفبهاٍٗ پاؾ اػ عٚياضاص ػٌؼٌاٗ      Shake Mapصع ايٓ كجىٗ، ٔملٗ ٘بي جٕجق ػِيٓ  G.I.Sثغ پبيٗ ثغآٚعص٘بي ثغ اؿبؽ 

پغٚؿاٗ  ثغ عٚي ايٕتغٔت لبثً صؿتغؿي سٛإ٘ض ثٛص. اػ ؿٛي صيگغ جٕجلٙبي ثجت كضٖ ثغپبيٗ تذٍيً تبثع گغيٓ، صع يه 
كجيٗ ؿبػي سٛصوبع ٚاعص كضٖ ٚ تالف ِي كٛص تب دتي ثب عسضاص ػٌؼٌٗ ٘بي وُ تب ِتٛؿظ، ٔيؼ ثغآٚعص٘بي جٕجلٙبي 

اػ ؿاٛي صيگاغ ثاب     كضيض ادتّبٌي ثعضي ثالفبهٍٗ ثٗ هٛعت كتبثٕگبكت ِوإٛثي تٌٛياض ٚ آِابصٖ ثٙاغٖ ثاغصاعي گاغصص.      
بثٕگبكت ِوٕٛثي صع دٛػٖ ٔؼصيه ثغاي گـً ِـجت تٌٛيض عسضاص ػِيٓ ٌغػٖ ثؼعگ ٔيؼ كجيٗ ؿبػي هٛعت گغفتٗ ٚ كت

 ِي كٛص.

  
 تجٖيسات ٍ٘رد ّياز طرح -4

صؿتگبٖ كتبثٕگبع صيجيتبي ؿٗ ٌِٛفٗ اي ثٗ ِجّٛثٗ فعٍاي كاجىٗ كاتبثٕگبعي اثاغ      100صع ثشق ؿشت افؼاعي تعضاص 
 كٙغ تٙغاْ اضبفٗ سٛا٘ض كض. ثغاي ايٓ ِٕظٛع ٔيبػ ثٗ تجٙيؼات طيً ِي ثبكض.

 صؿتگب٘ٙبي كتبثٕگبع: ايٓ صؿتگبٖ ٘ب ثبيض صاعاي ِلشوبت طيً ثبكٕض.   -اٌف
 -+/ g2لبثٍيت ثجت كتبة جٕجق ٔيغِٕٚض ػِيٓ -
 ثيتي 24يب  18لبثٍيت تفىيه -
 ؿبثت جٕجق ٔيغِٕٚض ػِيٓ 2لبثٍيت ثجت دضالً -
 صؿي ثً 114صإِٗ صيٕبِيىي  -
 ٘غتؼ  DC-80پبؿز فغوبٔـي  -
 ّٔٛٔٗ صع ثبٔيٗ 200ٔغر ّٔٛٔٗ ثغصاعي تب  -

  
 ؿيـتُ وٕتغي ٚ پغصاػف ِغوؼي -ة

ؿيـتُ وٕتغي ٚ پغصاػف ِغوؼي ؿبِبٔٗ ٘لضاع ٚ پبؿز ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ ثب ٘ضف جّع آٚعي ؿغيع تّابِي اعالثابت   

ثجاات كااضٖ ثٛؿاايٍٗ صؿااتگب٘ٙبي ثجاات وٕٕااضٖ جٕااجق ٔيغِٕٚااض ػِاايٓ اػ ِّٙتااغيٓ لـااّتٙبي اياآ ؿاابِبٔٗ ِااي          
ٛع اساظ ٔتابيج اٌٚياٗ صع ِاٛعص ِب٘يات جٕاجق ٚ اؿاتشغا  پبعاِتغ٘ابي اؿبؿاي ثاغاي تٙياٗ            ثبكض.اعالثبت دبهً ثّٕظ

ٔملٗ ٘بي ِٛعص ٔيبػ صع ايٓ ثشق پغصاػف ٚ تذٍيً سٛا٘ض كض. ايٓ لـّت ِلتًّ ثغ عايبٔٗ ٘ابي ِتعاضص ي سٛا٘اض    

ت دبهاً ثاٗ ِغاواؼ ِٙاُ     ثٛص وٗ اػ عغيك ؿيـتُ ٘بي اعتجبعي ايّٓ ثب وٍيٗ ِغاوؼ ثجت ٌاغػٖ صع اعتجابط ثاٛصٖ ٚاعالثاب    
 ٔظيغ ِغاوؼ اِضاصي ٚ إِيتي ٚ ِغاوؼ ِضيغيت ثذغاْ اعؿبي سٛا٘ض كض.



ثغلغاع سٛا٘ض ثٛص. ؿيـتُ وٕتاغي ِغواؼي ايآ ؿابِبٔٗ صع ِغواؼ       G.S.Mاعتجبعبت اػ عغيك ؿيـتُ ٘بي ِب٘ٛاعٖ اي ٚ 

 تذميمبت ؿبستّبْ ٚ ِـىٓ، ِـتمغ سٛا٘ض كض.

  
 اُداليو اّجاً طرح در شٖر تٖر -5

ؿضٖ پيق اػ ِيالص ِـيخ ٚ ّ٘چٕايٓ ػٌؼٌاٗ ٘ابي تابعيشي      4ٌغػٖ ٘بي ِشغة تبعيشي صع ٔبديٗ كٙغ عي صع ػِبْ  ػِيٓ

ِيالصي ثاٛئيٓ ػ٘اغا صع جٕاٛة صكات      1962ٚ  1177كٙغي عي ٚ اػ ؿٛي صيگغ عسضاص ػٌؼٌٗ ٘بي ُِٙ  958، 855، 743

ٗ  7 لؼٚيٓ صع غغة تٙغاْ وٗ ثغآٚعص ِي كٛص ّ٘گاي ثؼعگابيي ثايق اػ    أاض، ّٔبيابٔگغ ادتّابي عٚياضاص ػٌؼٌاٗ ٘ابي        صاكات
ِشغة صع ٔبديٗ كٙغي يب صع ٔؼصيىي گـتغٖ كٙغ تٙغاْ اؿت. ايٓ صعدبٌي اؿت وٗ گـً كّبي تٙغاْ ثب جب ثاٗ جاب   

٘بي صيغيٕٗ ٌغػٖ كٕبؿاي گٛيابي    وغصْ ٔٙلتٗ ٘بي وٛاتغٔغ صع ٔبديٗ كّبٌي تٙغاْ ّ٘غاٖ ثٛصٖ اؿت ٚآسغيٓ ثغعؿي
ثغاثاغ   10ؿابي اسياغ ثاٗ ثايق اػ      50ْ آْ دتي صع ِضت ػِابْ ٌ٘ٛٛؿآ ثاٛصٖ اؿات. جّعيات تٙاغاْ ٔياؼ صع        ٌغػٖ ػا ثٛص

 ِيٍيْٛ ٔفغ ثغآٚعص ِي كٛص. 13افؼايق پيضا وغصٖ ثٗ ٔذٛي وٗ اِغٚػٖ جّعيت تٙغاْ ثؼعگ صع دضٚص 
٘ابيي   ُ اوٕاْٛ ثشاق  اػ آٔجب وٗ گـً كّبي تٙغاْ اػ ٔبديٗ كٙغي وً ِٕبعك كّبٌي كٙغتٙغاْ ثجٛع ِي وٕض ٚ ٘ا 

كاٙغصاعي تٙاغاْ صع دابي     22ٚ  4، 2، 1 اػ ِٕبػي ِـىٛٔي ثغ عٚ يب صع فغاصيٛاعٖ ايٓ گـً ؿبستٗ كضٖ ٚ ياب صع ِٕابعك  

 36ؿابست ِااي ثبكاض. ّ٘چٕاايٓ ٔؼصيىاي گـااً ِلاب  ثااٗ ٔبدياٗ كااّبي ٚ كّبٌلاغلي تٙااغاْ ٚ ثجاٛع آْ اػ دااضٚص        
تٙاغاْ صع ِذاً عٚؿاتبي واالْ ٚ صع ٔٙبيات ٚجاٛص گـاٍٙبي        ويٍِٛتغي كّبٌلغق ايٓ كٙغ صع تاللي ثب گـً كّبي 

ايٛأىي، كّبي ٚ جٕٛة عي ٚ وٙغيؼن ٚ سغٛاعٖ ٘بي ُِٙ ؿبستبعي صع ٔبديٗ جٕٛة ٚ جٕاٛة غغثاي تٙاغاْ، ِلاشن     
ِي وٕض وٗ پٕٙٗ كٙغي وٕٛٔي صع ِعغى گـيشتگي ِـتميُ گـٍق ػِيٓ ٌغػٖ اي ٚالع ثٛصٖ ٚ يب صع ٔؼصيىاي پٕٙاٗ   

 ع صاعٔض.٘بي ٌغػٖ ػا لغا
صع ثيٓ دبي ٚضعيت ِشبعغٖ آِيؼي ٔيؼ ثغ كاغيبٔٙبي ديابتي ايآ اثاغ كاٙغ دابوُ اؿات واٗ اػ آٔجٍّاٗ ِاي تاٛاْ ثاٗ             
ؿيـتُ ثغق عؿبٔي ٚ تٛػيع آْ اكبعٖ ّٔٛص وٗ ثب تٛجٗ ثٗ ضعفٙبي ِٛجٛص صع آْ لغع وبًِ ثاغق تٙاغاْ صع اثاغ عٚياضاص     

ايٓ ٚضعيت صع ِٛعص ؿيـاتُ گابػ عؿابٔي، اعتجبعابت ٚ ؿيـاتُ       يه ػِيٓ ٌغػٖ ادتّبٌي وبِاًل لبثً پيق ثيٕي اؿت.
 آثغؿبٔي ٚ فبضالة ٔيؼ لبثً پيق ثيٕي اؿت.

ثب تٛجٗ ثٗ ِٛاعص يبص كضٖ ٌؼَٚ اجغاي ٚ عاٖ أضاػي يه ؿبِبٔٗ پبؿز ٌغػٖ اي صع ايٓ كٙغ ثيق اػ پايق ادـابؽ ِاي    

 كض.

  
  
  
 اٍناّات ٍ٘ج٘د براي اّجاً طرح -6

ِٕذواغ ثفاغص تاغيٓ كاجىٗ ثجات جٕاجق ٔيغِٕٚاض         صؿتگبٖ كتبثٕگبع 1150ع ثب صاعا ثٛصْ ثيق اػ كجىٗ كتبثٕگبعي ولٛ
ػِيٓ صع سبٚعِيبٔٗ ٚ اػ ِّٙتغيٓ كجىٗ ٘بي كتبثٕگبعي صٔيب ِذـٛة ِي كٛص. ثب تٛجٗ ثٗ اّ٘يت كٙغ تٙاغاْ تٛجاٗ   

ضٖ اؿات. صع دابي دبضاغ    ٚيژٖ اي ٔـجت ثٗ پٛكق ِٕبؿت ايٓ ِٕغمٗ اػ ولٛع اػ ؿٛي كجىٗ كتبثٕگبعي ِجظٚي ك

ً ايـاتگبٖ كاتبثٕگبعي    19تعضاص صؿتگب٘ٙبي كتبثٕگبع ؿبِبٔٗ پبؿز ؿغيع ػِيٓ ٌغػٖ كاٙغ تٙاغاْ    ( 1، جاضٚي 1)كاى
ؿبي ٔوت سٛإ٘ض كض. ايآ   5ايـتگبٖ صيگغ ِي ثبكض وٗ ثٗ تضعيج صع ِضت  100ِي ثبكض ٚ صع ٔٙبيت ٔيبػ ثٗ دضالً 

 (.3ٚ 2ؿبٔتيّتغ( ٔوت كضٖ أض )كىً  120*120فبيجغ گالؽ ) ايـتگبٖ ٘ب صع فضبي ثبػ ٚ صع اتبله ٘بي

  
 : نقشه شتابنگاري استان تهران1شكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 : ىيطت ايطتگآ شتابْگاري شٖر تٖرا1ُجدٗه 

  

  

 عرض ط٘ه ّاً ايطتگآ رديف

 35.741 51.367 ٍبدا -ٍرمس تحقيقات  1

 35.8 51.395 داّشگآ شٖيد بٖشتي 2

3 
داّشگآ شٖيد 

 عباضپ٘ر
51.576 35.739 

 35.647 51.397 فرْٕگطراي بَِٖ 4

5 
داّشگآ صْعتي 

 شريف
51.353 35.701 

 35.764 51.41 داّشگآ خ٘اجٔ ّصير 6

 35.72 51.38 داّشگآ تربيت ٍدرش 7

 35.74 51.50 داّشگآ عيٌ ٗ صْعت 8

 35.72 51.38 داّشگآ شٖيد رجايي 9

 35.735 51.386 تٖراُداّشگآ  10

 35.763 51.391 داّشگآ اىسٕرا 11

 35.735 51.386 داّشندٓ فيسيل 12

 35.683 51.411 پارك شٖر 13

 35.69 51.32 ضازٍاُ زٍيِ شْاضي 14

 35.592 51.427 شٖر ري 15

 35.60 51.30 چٖار داّگٔ 16

17 
 5ً  2شٖرداري ُ

51.29 35.75 



18 
 22ً  2شٖرداري ُ

51.25 35.73 

 35.79 51.32 داّشگآ عيً٘ تحقيقات 19

  

  

  

  
 


