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  هنگام وقوع زلزله هاي ایرانشهر يریپذ بیآس بررسی
  )شهر مشهد: نمونه(

  
  4، محمد قنبري3، آسیه اسماعیلی2، علی قربانی1مان حیاتیسل

  )S.Hayati66@gmail.com( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران -1
 روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد يزیر برنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و  - 2
 روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد يزیر برنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و  - 3

 شهري، دانشگاه فردوسی مشهد يزیر برنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و  - 4
  

  چکیده
باشد  دنیا است؛ که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن می زیخ زلزلهایران جزء ده کشور بالخیز و ششمین کشور 

 رعایت عدم ،متراکم جمعیت ،يا سازه تراکم به توجه با بلکه ،باشد نمی مستثنی قاعده این از تنها نه شهر مشهد نیز
و  تحلیلی/ هدف این پژوهش که با روش توصیفی .روبروست تري جدي خطر با ...و نامناسب فیزیکی توسعه استانداردها،

 يها افتهی. شهر مشهد در هنگام وقوع زلزله احتمالی است يریپذ بیآسانجام گرفته، تعیین میزان  GISبا استفاده از 
گسل در فاصله اندکی از محدوده قانونی شهر  12گسل در محدوده قانونی و حریم شهر و  9 که دهد میپژوهش نشان 

هزار نفر در پهنه با خطر نسبی خیلی  1400ساکن  درصد از کل سطح شهر مشهد با جمعیت 48همچنین . قرار دارند
همچنین  .له احتمالی قرار داردبیش از یک سوم وسعت شهر در محدوده شعاع مستقیم تخریب زلز که زیاد قرار گرفته

در محدوده شعاع مستقیم خطر ناشی از زلزله قرار نداشته و با گسترش  1335این شهر تا سال  که دهد مینتایج نشان 
به بعد قسمت وسیعی از این شهر در محدوده شعاع خطر زلزله احتمالی  1360از دهه  باألخصشهر طی ادوار مختلف و 

این در . از همین دهه به بعد بیش از دو سوم شهر در پهنه با خطر زیاد گسترش یافته است که يطور به. قرار گرفته است
هزار نفر  400ها، متري از گسل 500هزار نفر در فاصله  200شهر مشهد،  1390حالی است که بر اساس جمعیت سال 

ها کیلومتري از گسل 2لیون نفر در فاصله می 1کیلومتري و بیش از  5/1هزار نفر در فاصله  700کیلومتري،  1در فاصله 
  .ساکن هستند

  
  ، شهر مشهدلرزه نیزم، )GIS(شهري، سیستم اطالعات جغرافیایی  يریپذ بیآس: کلیدي هايهواژ
  
  مقدمه-1
: 1392خاکپور و دیگران، ( است بوده زلزله از ناشی کشور جانی تلفات از درصد گذشته، شش سال 25 رسمی آمارهاي پایه بر

 لرزه نیزم چهل حدود گذشته سال صد یک در که است آن از حاکی ریشتر 5/6از  بیش بزرگی با هاییآمار لرزه بررسی. )23
 خیلی یا شدید لرزه نیزم یک سال 5/2 هر متوسط طور به ما کشور در که داشت توجه باید است، بنابراین داده رخ ایران در

ریشتر ثبت  5زلزله با بزرگی بیش از  144در حالی است که در همین قرن گذشته  این ).7: 1382آرین، (دهد  می رخ شدید
درصد  50هاي وزارت مسکن و شهرسازي در طرح کالبدي ملی، بر اساس پژوهش). Khatam,2006: 42(شده است 

: 1388فرجی و قرخلو، (است  يزیخ زلزلهطر کنند که داراي بیشترین خ هایی زندگی میشهرنشین کشور در پهنهجمعیت 
در مقابله با زلزله هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی به  يزیر برنامهبا وجود مسئله فوق در کشور به دلیل عدم  .)143

یک هزاران کشته  که هر) 1382(و بم ) 1369(، رودبار )1341(زهرا  هاي بویینزلزلهتوان به  گردد از جمله می کشور تحمیل می
  .بر جاي گذاشت، اشاره نمود
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شمال شرق و / کپه داغ از سمت شمال شده رانده - خورده نیچ يها کوهشهر مشهد به عنوان دومین شهر ایران در ناحیه بین 
منطقه حاکی از  يها لرزه نیزمبررسی . بینالود از سمت جنوب غرب قرار گرفته است شده رانده -خورده نیچ يها کوه
بربریان و (گذشته، به خصوص در قرن هجدهم میالدي و برقراري آرامش نسبی بعد از آن است  يها قرنشدید در  هاي یتلفعا

توانمند و فعال در دو طرف دشت و در فاصله اندك از شهر مشهد نشان دهنده پتانسیل زیاد  يها گسلوجود ). 1368قرشی، 
 20 یباًتقرکیلومتري  100از شرق و جنوب شرقی با یک گسل با طول حدود  که يطور به. در این منطقه است لرزه نیزمخطر 

، در 1385در سال . کیلومتر فاصله دارد 2کیلومتر کمتر از  90کیلومتر و از جنوب و جنوب غربی با گسلی با طول حدود 
ریشتر بوده است و  5/4زلزله باالي  3د اتفاق افتاده است که از این تعدا لرزه نیزمریز لرزه و  275مجموعه شهري مشهد 

وجود چنین ). 15: 1391، دیگرانو  اکبري مطلق(در مقیاس ریشتر بوده است  6/6مشهد با قدرت  لرزه نیزم ها آن ینتر مهم
که پایداري اندکی در برابر مخاطرات طبیعی  هاي خودرو و قدیمی در دل مناطق مختلف شهرو همچنین وجود بافت يا مسئله

شهري مناطق مختلف شهر شده  يها بافت يریپذ بیآسهاي شهري است، موجب تشدید بافت گونه نیاهاي اصلی ز مشخصها
روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت شهري به عنوان عاملی براي خسارات ). 4: 1390خاکپور و همکاران، (است 

و بدون برنامه بودن  طرف کیازشهري  هاي یرساختزارتباطی و  يها شبکهگسترش . باشد یمزیاد به هنگام بروز بالیاي طبیعی 
قائد / 11: 1382عبدالهی، ( سازد یمرشد و توسعه شهر از سوي دیگر زمینه ایجاد خسارات زیاد در زمان وقوع زلزله را فراهم 

برابر  60، جمعیت آن 1270-1390این در حالی است که در شهر مشهد طی دوره زمانی ) 23: 1388رحمتی و حیدري نژاد، 
 2245و در آن افزایش یافته  )هکتار 30000هکتار به  750از ( برابر 40و مساحت آن ) هزار نفر 2700هزار نفر به  45از (

و هر ساله بیش از  شود یمکشور محسوب  این شهر قطب گردشگري مذهبی ،با توجه به اینکه .هکتار بافت فرسوده وجود دارد
 وقوع احتمال صورت در ،گردند یمو باعث تراکم بیشتر جمعیتی در این شهر  شوند یموارد  آنمیلیون زائر و گردشگر به  20

و  شتدا خواهد بر در را زیادي مالی و انسانی سرمایه ریسک و گذاشت خواهد جا بر جبرانی قابل غیر و زیاد خسارات زلزله
  .با بحرانی شدن، شرایط فاجعه انسانی را دامن بزند تواند یم
  
  روش تحقیق-2

اسنادي / ايکتابخانه يآور جمعکه براي دستیابی به اطالعات از روش  باشد یمتحلیلی / روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی
شده و سپس با ورود این اطالعات به  يآور جمعاي مختلف در این پژوهش ابتدا اطالعات از منابع کتابخانه. استفاده شده است

گسترش شهر مشهد،  یرتأثهاي تحقیق ابتدا در بخش یافته. پرداخته شد لیوتحل هیتجزبه ) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 
بر میزان ) شبکه توزیع اصلی برق و گاز(شهري  یساتتأس یرتأث یتنهاهاي فرسوده و در تراکم جمعیت و بافت یرسپس تأث
  .در هنگام بروز زلزله تحلیل شده است يریپذ بیآسافزایش 

  
  رضوي استان خراسانتاریخی  يها لرزه نیزمبررسی -3

در پهنه خراسان گزارش شده است که  لرزه نیزمدهد که تعداد زیادي  یمتاریخی استان خراسان نشان  يها لرزه نیزمبررسی 
اطالعات موجود شکل زیر که بر اساس ). 1982امبر سیز و ملویل، ( اند وستهیپدر محدوده شهر مشهد به وقوع  ها آنبرخی از 

رخ  يها زلزلهرسیم شده است، ت، 2013تا  1950 يها سالبین و مهندسی زلزله  یشناس زلزلهالمللی  ینبسایت پژوهشگاه در 
در این مدت زمان بیش از  گردد یمکه مالحظه  گونه همان. دهد یمرا نشان  ریشتر 8تا  4با بزرگی  داده شده در استان خراسان

 زلزله آن در استان خراسان 300ریشتر در استان خراسان اتفاق افتاده که از این میان بیش از  8تا  4زلزله با بزرگی بین  700
  .)1شکل ( رضوي اتفاق افتاده است
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 ریشتر استان خراسان رضوي 8تا  4هاي زلزله مکانی توزیع: 1شکل 

  www.iiees.ac.ir, 2014: مآخذ
  

شهر مشهد  گردد یممالحظه ه ک گونه همان. دهد یمنشان  را احتمال وقوع زلزله در استان خراسان رضوي يبند پهنه 2شکل 
در محدوده خطر متوسط قرار دارد اما به دلیل تراکم جمعیتی و نزدیکی به گسل فعال درونه این شهر را در محدوده با خطر 

  .)24: 1389، مشهد جهاد دانشگاهی(کرده است  ینیب شیپباال 
  

  
  خطر زلزله در استان خراسان رضوي يبند پهنه: 2شکل 

  50: 1389 ،مشهد جهاد دانشگاهی: مآخذ
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 هايصفحه و کششی و فشاري بردارهاي با راستاي همراهپیرامون شهر مشهد  مهم هاي لرزه ینزم مکانی موقعیت 3 شکل در
  .است شده ارائه هاروارد دانشگاه در موجود اطالعات پایه بر ها آن گسلی

  

  
  هاروارد دانشگاه در موجود اطالعات پایه بر مشهد پیرامون مهم يها لرزه نیزم سازوکار: 3شکل 

  1385حسامی آذر، : مآخذ
  

  هاي مهم پیرامون شهر مشهدگسلو  ها لرزه ینزم-4
فعال  يها گسلهمراه است، بررسی و شناخت  لرزه نیزمحرکت زمین در دو طرف سطح گسل در بسیاري موارد با  ازآنجاکه

که حداقل داراي یکی از  ییها گسل) 1364(بربریان و همکاران . منطبق با واقعیت باشد هاي یلتحلبراي ارائه  يا هیپا تواند یم
  .شوند یمزیر باشد، در حکم گسل فعال یا گسل داراي توان جنبایی در نظر گرفته  گانه ششاصلی و  هاي یژگیو

 تاریخی در بخشی از امتداد گسل يها لرزه نیزمرخداد  -1
 يها گسل یوارهفرا دو یا  امتداد لغز يها گسلاز امتداد  يا نقطها خطاي کم در بزرگ ب يها لرزه نیزم یابی مکان -2

 فشاري یا کششی
 سال گذشته 500000سال و یا دو جنبش یا بیشتر در  35000گسلش در رسوبات کواترنر پسین، یک جنبش در  -3
 .فعال در روي زمین که با فرسایش از میان نرفته باشند يها گسلدیواره  -4
محلی با خطاي کم در کانون روي  ينگار لرزهزیاد همبسته با سطح گسل که از سوي شبکه  لرزه نیزمده رویداد خور -5

 .شوند یمزمین و کانون ژرفی برداشت 
همبستگی زمین ساختی یک گسل با گسل شناخته شده فعال که به سبب جنبش گسل فعال، جنبشی در گسل  - 6

 .مجاور روي دهد
 در حکم پلئیستوسن در و جنبا گسل منزله به را هولوسن در نشان جنبایی آخرین داراي يها گسلتریفونف و ماچتی 

 هاي ییجا جابهایجاد  به قادر جنبایی، توان داراي يها گسل تعریف، بنابراین .اند گرفته نظر در جنبایی توان داراي يها گسل
 و ساختاري از نظر که ییها گسل .است جنبا يها گسل از کمتر حاضر در زمان ها آن فعالیت احتمال اما هستند، عهد حاضر

 فعالیت داراي يها گسل رده در را ندارد وجود ها آن جنبایی رد بر گواهی یا از جنبایی نشانی اما اند داشته اهمیت یشناس نیزم
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نداشته باشند و در پیوند با ساختارهاي  يا ژهیو ساختاري اهمیت که ها گسل از يا مجموعهبه  .کنند یم يبند دسته نامشخص
 :Trifonov & Machette, 1993( شود یمگفته ) رفعالیغ( نا جنبابه احتمال  يها گسلاصلی نیز قابل تفسیر نباشند، 

فعال  يها گسل ینتر مهممشهد ارائه شده است که  پیرامون شهر در جنبایی توان با و جنبا يها گسلدر زیر مشخصات ). 228
  .که همگی در مجاورت شهر مشهد قرار دارند باشند یموس، کشف رود و شاندیز ط يها گسل، يبند میتقسدر این 

  
  مشهد پیرامون شهر در جنبایی توان با و جنبا يها گسلمشخصات : 1جدول 

  شتاب افقی  بزرگی  )KM(طول   نام گسل  شتاب افقی  بزرگی  )KM(طول   نام گسل
  07/0  4/7  80  شمال نیشابور  67/0  3/7  100بیش از   جنوب مشهد
  017/0  4/7  50  نیشابور  13/0  8/6  62  کشف رود

  52/0  8/6  60  طوس  43/0  2/7  85  سنگ بست/ شاندیز
  65/0  2/7  100بیش از   فریمان  21/0  4/7  100  بینالود

  21: 1388آزادي و دیگران، / 17: 1387فرنهاد، مهندسین مشاور : مآخذ
  

 لرزه نیزمنیشابور، چهار  -منطقه مشهد يها گسلتاریخی و  يزیخ لرزهنقشه ) 1-4(در برگه ) 1378(بربریان و همکاران 
اند را خ دادهمیالدي که در حوالی مشهد ر 26/12/1883میالدي و  10/4/1687میالدي،  30/8/1673میالدي،  1598تاریخی 

در متن گزارش با  که یدرحال. اند، قرار دادهگذرد یمال شرق شهر مشهد وس که از مناطق مسکونی شمدر ارتباط با گسل ط
اند که مسبب ایجاد شده در شهر مشهد و احساس شدن آن در نیشابور نتیجه گرفته هاي یخرابتوجه به بررسی اسناد تاریخی و 

با توجه به . میالدي گسل کشف رود یا گسل شاندیز بوده است 26/12/1883میالدي و  30/8/1673 یتاریخ لرزه نیزمدو 
 تر یکنزد مشهد شهر به و است شده معرفی سطووس مشهد به نام گسل گسل کشف رود هنگام عبور از محله طاینکه ادامه 

 زمان در آن یشناس نیزم شواهد از تفادهاس با وضعیت آن تعیین مشهد، شرق شمال مسکونی مناطق از آن با عبور و است
که در محدوده قانونی و حریم شهر مشهد قرار دارند را  ییها گسل 4شکل  ).25: 1388آزادي و دیگران، (بود  نشده ریپذ امکان
  .شهر مشهد قرار دارند محدوده قانونیگسل در فاصله اندکی از  12گسل در محدوده قانونی و  9که در آن  دهد یمنشان 

  

  
  هاي شهر مشهدگسل: 4شکل 

  47: 1387فرنهاد، مهندسین مشاور : مآخذ
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  بحث و بررسی-5
با  تهیه شده، شهر مشهد بر پهنه) 2800استاندارد (برابر زلزله  طراحی ساختمان در نامه نییآندارد که بر اساس استا 5شکل 

پژوهش  يها افتهی. سال پیشنهاد گردیده است 475در دوره بازگشت  g 3/0شتاب مبنا  و ؛خطر نسبی زیاد واقع شده است
در پهنه با خطر  نفر 1400000با جمعیت ساکن  مشهد شهردرصد از کل سطح  48ر معادل اهکت 13649که  دهد مینشان 

قی کشیده شده و قسمت مرکزي شهر تا نوار شمال شر نسبی خیلی زیاد قرار گرفته است که شامل حاشیه ارتفاعات جنوبی
هکتار  1714. در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده استهزار نفر  370با جمعیت ساکن درصد  22ر معادل اهکت 6226. است

با جمعیت ساکن  درصد 24هکتار معادل  6672در پهنه با خطر نسبی متوسط هزار نفر  350با جمعیت ساکن درصد  6معادل 
  .در پهنه با خطر نسبی کم واقع شده است هزار نفر 920

  

  
  خطر نسبی زلزله در شهر مشهد يبند پهنه: 5شکل 

  1385حافظی مقدس و دیگران، : مآخذ
  

 روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت شهري به عنوان عاملی براي خسارت زیاد به هنگام بروز بالیاي طبیعی است
شهرها اگر به صورت بی قاعده،  شهري و يها رساختیزگسترش شبکه ارتباطی و . )188: 1391قائد رحمتی و قانعی بافقی، (

 يریپذ بیآسباعث افزایش  ،باشد ها سازه يساز مقاومبدون داشتن طرح و برنامه و عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و 
/ Nateghi, 2000: 205( شود میباشد، تقویت  ها گسلاین امر زمانی که جهت گسترش شهرها در محدوده . گردد میشهرها 

وز زلزله این در حالی است که بر اساس اعالم مسئوالن شهرداري مشهد، در صورت بر). 128: 1385و تبریزي،  يآباد یزنگ
ن بهتر و نشان داد هاي تحلیلبراي انجام  لذا ؛درصد ابنیه موجود در شهر آسیب خواهند دید 65، ریشتر 4احتمالی بیش از 

 طور همان. اطراف شهر مشهد ترسیم شده است هاي گسلکیلومتري از  2و  5/1، 1، 5/0شهر مشهد، شعاع  يریپذ بیآسمیزان 
 شهر مشهد در محدوده شعاع مستقیم تخریب زلزله احتمالی قرار دارد وسعتبیش از یک سوم  ،دهد میشکل زیر نشان  هک
خطر ناشی از زلزله قرار نداشته و با گسترش شهر طی ادوار مستقیم اع در محدوده شع 1335این شهر تا سال  که يطور به
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. به بعد قسمت وسیعی از این شهر در محدوده شعاع خطر زلزله احتمالی قرار گرفته است 1360از دهه  باألخصمختلف و 
این در حالی است که بر اساس . از همین دهه به بعد بیش از دو سوم شهر در پهنه با خطر زیاد گسترش یافته است که يطور به

 700کیلومتري،  1هزار نفر در فاصله  400ها، متري از گسل 500هزار نفر در فاصله  200شهر مشهد،  1390جمعیت سال 
موضوع . )6شکل ( ها ساکن هستندکیلومتري از گسل 2میلیون نفر در فاصله  1کیلومتري و بیش از  5/1هزار نفر در فاصله 

ها و باعث شده است بسیاري از ساختمان اوالًاین امر . گوناگونی دارد يها جنبهتوجه به خطرهاي زلزله گسترش شهر بدون 
بزرگ و کوچک قرار گیرد که در صورت رسیدگی گسیختگی آبرفت به  هاي گسلفعلی شهر در محدوده گسلش  تأسیسات

چون توسعه شهر بدون توجه به نقشه ریز  ثانیاً، دآور میوجود  به تأسیساتو  ها سازهر جدي براي سطح زمین، مشکالت بسیا
دوره زمانی  ،هاي شهر بیشتر بودهبیشینه شتاب در برخی بخش که نیاخطرهاي زلزله صورت گرفته و با توجه به  يبند پهنه

ب با سطح متناس ها آنو تراکم  ها ساختماناحتمال داد که بافت  توان می ،هاي گوناگون متفاوت استغالب خاك نیز در بخش
رشد ناهماهنگ و . گردد می ها آن يریپذ بیآسباعث افزایش  خود خودبهکه این موضوع شتاب و دوره زمانی غالب خاك نباشد 

، یشناخت نیزمو مناطق مستعد ناپایداري  ها گسلدر حریم  وساز ساختدر چند دهه اخیر،  ژهیو بهشهر مشهد  یراصولیغ
عملیاتی کافی براي  هاي توانمندينبود  ،در مشهد يزیخ لرزهحیاتی نامناسب با شدت  تأسیسات، ها ساختمانطراحی و اجراي 

و فرسوده متعدد و پراکنده در سطح  ریپذ بیآس هاي بافتدر مرحله پاسخ و مقابله با تبعات وقوع زلزله، وجود  مدیریت بحران
به این شهر وارد  يریناپذ جبرانر مشهد تلفات و صدمات که در صورت وقوع زلزله د دهد میشهر و بسیاري موارد دیگر نشان 

  .خواهد گردید
  

  
  خطر نسبی در مشهد يبند پهنهها و مراحل توسعه، شعاع خطرناك گسل: 6شکل 

  همحاسبات نگارند/ 137: 1391حیاتی، : مأخذ
  

که  اند گرفتهمحدوده قرار  هاي گسلکیلومتري  2هکتاري بافت فرسوده در شعاع  2245هکتار از محدوده  800در شهر مشهد 
 دهد میکه محاسبات نشان  اند گرفتههکتار از این محدوده نیز در پهنه با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد قرار  730در این میان 

د همچنین بای .در معرض آسیب حتمی خواهند بوداند که در صورت بروز زلزله ساکن ها محدودههزار نفر در این  150بیش از 
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ها قرار گرفته کیلومتري گسل 2در محدوده شعاع  رنفر در هکتا 120بیان داشت که بیش از دو پنجم محدوده با تراکم بیش از 
نفر در پهنه با خطر نسبی متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است و این در  120درصد محدوده با تراکم بیش از  100و 

  .نفر در پهنه با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است 120ده با تراکم بیش از درصد محدو 50حالی است که قریب به 
  

  
  خطر زلزله و محدوده بافت فرسوده در شهر مشهد يبند پهنهتراکم جمعیت، فاصله تا گسل، : 7شکل 

  همحاسبات نگارند /103: 1390رهنما و کاظمی، / 1392شهرداري مشهد، : مأخذ
  

و آسیب  ها لرزه پسوقوع  ،باشد میدر هنگام بروز زلزله جانی و مالی  اصلیموجب خسارات  آنچهتجربیات به اثبات رسانده که 
خطوط انتقال گاز و برق  تأسیساتاز جمله این . شود میکه باعث افزایش خسارات جانی و مالی شهري است  تأسیسات دیدن

میزان خطر و شعاع خطر  يبند پهنهتوزیع برق و گاز را در شهر مشهد به همراه  اصلی يها شبکهشکل زیر . باشد میدر شهر 
درصد از شبکه اصلی توزیع گاز در شهر مشهد در  66که  دهد میپژوهش نشان  يها افتهی. دهد میهاي اطراف را نشان گسل

هاي کیلومتري گسل 2شعاع تا  درصد طول این خطوط در محدوده 41پهنه با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته و 
درصد از طول شبکه اصلی انتقال برق در محدوده خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد قرار  57همچنین . داطراف مشهد قرار دار

مشهد قرار گرفته است که در صورت  هاي گسلکیلومتري  2درصد از طول این شبکه در محدوده شعاع خطر تا  73گرفته و 
خسارات مالی و جانی  يریپذ بیآسوارد خواهد شد که در نتیجه این  ها شبکهآسیب جدي به این ر شهر، د بروز زلزله احتمالی

  ).8شکل (خواهد آورد  وجود بهجبران ناپذیري 
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  خطر زلزله و شبکه اصلی توزیع برق و گاز يبند پهنهفاصله تا گسل، : 8شکل 

  همحاسبات نگارند: مأخذ
  
 يریگ جهینت-6
 هاي طرح اجراي با ابتدا خرد به صورت توان می شهري مناطق در زلزله وقوع از ناشی خسارات کاهش راستاي در یطورکل به

 هاي طرح تلفیق با سپس و نمود اقدام مدیریت بحران مراحل گرفتن نظر در و مکان هر خطرپذیري میزان به توجه با عملی
 توان می بحران مدیریت و ریزي صحیحبرنامه انجام اب. داقدام نمو شهرها در جامع بحران مدیریت و ریزيبرنامه به کالن و خرد

 به مقاله این در که عاملی ترین مهم .کاست توجهی قابل میزان زلزله به خصوص به طبیعی بالیاي از ناشی تلفات و خسارات از
 امن حریم گرفتن نظر در بدون شهر افقی گسترش است، شده شناخته مشهد شهر ايلرزه يریپذ بیآس افزایش عامل عنوان
 مستعد مناطق و ها گسل حریم در وساز ساخت اخیر، دهه چند در ژهیو به ،مشهد شهر یراصولیغ و ناهماهنگ رشد .تهاس گسل

 موارد بسیاري و ریپذ بیآس هاي بافت وجود بحران، مدیریت براي کافی عملیاتی هاي توانمندي نبود ،یشناخت نیزم ناپایداري
 خواهد وارد شهر این به يریناپذ جبران صدمات و تلفات ،مشهد در شدید ايزلزله وقوع صورت در که دهند می نشان دیگر

  :شهر مشهد هنگام بروز زلزله احتمالی پیشنهادات زیر ارائه گردیده است يریپذ بیآسدر نهایت جهت کاهش میزان  .گردید
 خطر ایجاد در مؤثر یا نزدیک هاي گسل اطالعاتی بانک تهیه  
 و یگرفتگ آب گاز، نشت ،يسوز آتش مانند ثانویه خطرات مدیریت ... 
 ممکن حد تا موجود هاي ساختمان يساز مقاوم. 
 زلزله استانداردهاي و ضوابط بردن بکار بدون ،ها سازه احداث از جلوگیري. 
 ربط ذي هاي سازمان کلیه تعامل و همکاري.  
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