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چکیده

نواحی شهری متمرکز، بی شک خطرپذیری مردم، زیرساخت ها و دارایی ها را در برابر بحران ها افزایش خواهد 
داد. افزایش ناگهانی جمعیت و مدیریت ناکارآمد و ناکافی، دو عامل خطرپذیری شهرها در برابر بالیای طبیعی است.
در حالی که بالیا به عنوان عامل بیرونی مختل کننده توسعه شناخته می شود، خطرپذیری عاملی درونی مرتبط 
با توسعه می باشد. استراتژی بین المللی کاهش خطر سازمان ملل )UNISDR(، خطرپذیری بحران را یک تعاملی 
پیچیده بین بستر مخاطرات، در معرض بودن و آسیب پذیری تعریف می کند. خطر پذیری نواحی شهری اغلب در 
نتیجۀ شهرنشینی سریع و کنترل نشده به همراه افزایش رقابت برای زمین، کاهش پوشش گیاهی، تغییر در کاربری 
اراضی و تغییرات آب و هوایی در مقیاس وسیع است. شهر تهران نیز یکی از شهرهای متمرکز است که با خطر 
وقوع زلزله مواجه است و به بررسی های اساسی دربارۀ میزان در معرض خطربودن این شهر و ارزیابی خسارات 
احتمالی و در نهایت رسیدن به راهکارهای اساسی دربارۀ کاهش خطرپذیری لرزه ای نیاز دارد. لذا، در این گزارش 
آشنایی با مفهوم خطرپذیری شهر در برابر خطر زلزله و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن به عنوان اهداف اصلی 
در نظر گرفته شده است تا بتوان به راهبردهای مناسبی دربارۀ برنامه ریزی شهری، طراحی ساختمان، پارامترهایی 
همچون کاربری ها، تراکم جمعیت و... دست یافت؛ به طوری که به مردم امکان دهد تا در محیطی مطلوب و ایمن 

زندگی کنند. 

بنابراین، اهداف مورد نظر در این مطالعه عبارت اند از: ارزیابی مفهوم خطرپذیری؛ شناسایی معیارهای سنجش 
خطرپذیری لرزه ای و تحلیل آن ها؛ بررسی وضعیت خطرپذیری لرزه ای شهر تهران؛ ارزیابی مدیریت خطرپذیری 

لرزه ای شهر تهران؛ ارائۀ راهکارهای مؤثر در کاهش خطرپذیری لرزه ای.

کلید واژه: کاهش خطرپذیری، زمین لرزه، شهر تهران.
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۱- مقدمه و بیان مسئله

بالیای طبیعی در چند سال اخیر، خسارت های زیادی را به شهرها، به خصوص شهرهای با درآمد متوسط و کم 
وارد کرده و بحران های زیادی را برای آن ها ایجاد کرده  است. از جملۀ این بالیا می توان به زلزلۀ هائیتی در اوایل 
سال 2010 که به کشته شدن بیش از 220 هزار نفر منجر شد، زلزلۀ اندونزی که بیش از یک هزار نفر در آن کشته 
شدند، همچنین، زلزلۀ سی چوان چین در سال 2008 که در آن 87 هزار نفر جان خود را از دست دادند، اشاره کرد. 
در حالی که خسارات ناشی از بالیا در کشورهای با درآمد باال به دلیل ارزش باالی دارایی ها و سرمایه ها، متمایل 
به خسارات اقتصادی است؛ در کشورهای با درآمد پایین خسارات بیشتر متوجۀ جان انسان هاست. به طور متوسط، 
سالیانه حدود 80 هزار نفر بر اثر بالیای طبیعی و به ویژه زلزله جان خود را از دست می دهند و این تلفات جانی 
بیشتر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق می افتد. در این میان خسارات مالی و جانی ناشی از بحران ها در 
نواحی شهری به نسبت بیشتر از نواحی روستایی است. چراکه امروزه بیش از نصف جمعیت جهان در شهرها زندگی 
می کنند و پیش بینی می شود تا 20 سال آینده 2 میلیارد نفر به این جمعیت شهری افزوده شود که بخش چشمگیری 
از این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد. همچنین، هنوز 1/2 میلیارد نفر از جمعیت 
شهرنشین جهان حاشیه نشین هستند و رشد جمعیت حاشیه نشین نیز در سال های آتی دور از انتظار نیست؛ به طوری 
که در سال 2008، برای اولین بار، نصف جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند، یعنی 3/3 میلیارد نفر و از این 
میزان یک سوم از جمعیت، یعنی 1 میلیارد نفر در حواشی شهرها زندگی می کردند. همچنین، مهاجران روستا به شهر 
نیز در 7-5 سال آینده دو برابر خواهد شد که به ایجاد هرچه بیشتر سکونتگاه های آسیب پذیر و پیامدهای آن منجر 
خواهد شد. بی شک تعداد زیادی از نواحی خطرپذیر در یک شهر، خسارت های بسیاری را در نتیجۀ وقوع بالیای 
طبیعی در سال های اخیر متحمل شده اند که این میزان خسارت ها بدون تغییر در مدیریت شهرنشینی و مدیریت 

خطرپذیری شهرها، ساکنان شهرها را بیش از پیش تهدید خواهد کرد ]1[.

رشد جمعیت، تمرکز و انباشت سرمایه ها، گسترش شهرنشینی و در معرض بالیای طبیعی قرارگرفتن جوامع 
آسیب پذیر در ترکیب و تأثیر مشترک با کاربری زمین ناکارآمد و ناپایدار و ضمانت اجرایی ناکافی برنامه های توسعه، 
طراحی و استانداردهای ساخت وساز، شرایط را برای رقم خوردن پیامدهای فاجعه بار بالیایی همچون زلزله، سیل 
و... به وجود می آورند. در نتیجه، اگر شرایط اصلی جلوگیری از خطرپذیری شهری مورد مالحظه و توجه قرار گیرند، 
می توان از خطرهای ناشی از بالیا و فجایع به میزان چشمگیری اجتناب کرد. در سال 2004، بیش از چهار هزار 
نماینده از دولت ها، سازمان های غیردولتی، مؤسسه های علمی و آموزشی و بخش خصوصی در کوبۀ ژاپن، در دومین 
کنفرانس جهانی کاهش فجایع گرد هم آمدند و نتیجه گیری مباحث و مذاکرات خود را در قالب برنامه )چارچوب 
هیوگو برای عمل 2015-2005: ایجاد توانایی بازیابی ملت ها و جوامع در مقابل بالیا( فراهم آورند. 168 دولت از 
جمله ایران، این چارچوب را برای اقدام تصویب کردند ]2[. که نتیجه ای روشن را دنبال می کرد: کاهش پایدار در 
تلفات بالیا دربارۀ تلفات جانی و نیز دارایی های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی. عالوه بر آن، این الگوی 
بین المللی، یک سری جزئیات از اولویت هایی را که  باید تا سال 2015 به دست  آید ترسیم کرده است. برای کمک 
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به دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره و نتایج مورد انتظار، این چارچوب، پنج اولویت مشخص را برای اقدام به شرح 
ذیل تعیین کرده است:

در اولویت قراردادن کاهش خطر بالیا- 1

بهبود دادن اطالعات مخاطرات و سیستم های اعالم خطر پیشاپیش- 2

ایجاد فرهنگ ایمنی و برگشت پذیری- 3

کاهش خطرپذیری در بخش های کلیدی- 4

تقویت آمادگی برای واکنش- 5

از این میان، اجرا و اعمال اولویت چهارم نیازمند تشویق به استفادۀ پایدار و مدیریت اکوسیستم ها، کاربری زمین 
و منابع طبیعی و دخیل کردن راهبردهای کاهش خطر و تغییر آب و هواست. این امر نیازمند دخیل کردن مالحظات 
ارزیابی خطرپذیری  متفق کردن  و  مقررات ساختمانی  و  زمین  کاربری  برنامه ریزی  در  )مخاطره نگری(  بالیا  خطر 
بالیا در طرح های توسعه است. بر این اساس و با توجه به اولویت های ذکرشده در چارچوب برای اقدام، می توان 
نتیجه گیری کرد که برنامه ریزی و مدیریت صحیح شهرها، در کاهش خطرپذیری آن ها نقشی کلیدی بر عهده دارد 
]2[. با پایان سال 2015، برنامۀ کاهش خطر هیوگو نیز به پایان رسید و همان طور که در شکل 1 نشان داده شده 
است، اخیراً، سازمان ملل در راستای ادامۀ برنامۀ کاهش خطر بحران به برگزاری همایشی در سندای ژاپن با عنوان 

کاهش خطر بحران برای سال های 2015 تا 2030 اقدام کرده است.

شکل ۱. نشست برنامۀ کاهش خطر ۲030-۲0۱5 سازمان ملل در سندای ژاپن

چارچوب سندای برای کاهش ریسک بالیا که از سوی برنامۀ راهبرد بین المللی ریسک بالیا سازمان ملل، نهایی 
و تصویب شد، شامل چهار اولویت و هفت هدف است که در ادامه به آن اشاره شده است:
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اولویت های چهارگانه:

پایش و درک بهتر ریسک- 1

تقویت مدیریت ریسک بالیا - 2

سرمایه گذاری بیشتر در کاهش ریسک بالیا- 3

پاسخ مناسب تر و کاربرد اصول بازسازی بهتر تا رسیدن به بازتوانی- 4

هدف های هفت گانه:

کاهش معنی دار مرگ و میر در اثر بالیا- 1

کاهش معنی دار تعداد مردم در معرض آسیب- 2

3 -GDP کاهش خسارت های اقتصادی متناسب با تولید ناخالص داخلی

کاهش معنی دار خسارت به تأسیسات زیربنایی و خدمت رسانی پایه )شامل تأسیسات آموزشی و بهداشتی(- 4

افزایش تعداد کشورها و ملت های دارای راهبردهای محلی کاهش ریسک تا سال 2020- 5

توسعۀ همکاری های بین المللی- 6

افزایش دسترسی و توسعۀ سامانه های هشدار پیش هنگام مخاطرات مختلف و چندگانه و سامانه های - 7
برآورد و اطالع رسانی ریسک ]3[.

خطر زمین لرزه در شهر تهران نیز به واسطۀ موقعیت جغرافیایی و زمین ساختی، وجود گسل های فعال متعدد در 
اطراف آن، سوابق وقوع زلزله های مخرب تاریخی در محدودۀ آن و سایر شواهد تکتونیکی و زمین شناختی، بسیار 
باال ارزیابی شده است. متخصصان زلزله شناسی با انجام مطالعات برآورد خطر زلزله با روش های مختلف تعینی یا 
احتماالتی وقوع زمین لرزه ای مخرب در این کالن شهر را در آینده محتمل می دانند. به منظور بررسی روش های 
کاهش تأثیرات زمین لرزۀ احتمالی، گزارش ریز پهنه بندی لرزه اي تهران بزرگ، دربرگیرندۀ نتیجۀ مطالعاتی است 
که در فاصلۀ زمانی سال هاي 1378 تا 1379 توسط مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و گروه 
مطالعاتی ژاپنی متشکل از مشاوران بین المللی پاسیفیک و شرکت اُیو تحت قرارداد آژانس همکاري هاي بین المللی 
ژاپن، )جایکا( در تهران انجام شد. آژانس همکاري هاي بین المللی ژاپن، نمایندگی رسمی و مسئول اجراي طرح هاي 
همکاري هاي فنی دولت ژاپن، در 24 فروردین 1378 گروه مطالعاتی خود را به تهران اعزام کرد تا مطابق مقررات 
و آیین نامه هاي جاري کشور ژاپن، مطالعه آغاز شود. این مطالعه براساس دامنۀ کار توافق شده بین مرکز مطالعات 

زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و جایکا انجام شد.

لرزه اي گسترۀ تهران بزرگ، مبتنی بر برآورد مستدل خسارتی است که  اهداف اصلی مطالعۀ ریز پهنه بندی 
ممکن است بر اثر رویداد زلزله پیش آید. بیشترین خسارت که براساس مدل گسل ري برآورد شده است، در حقیقت، 
به لحاظ ماهیت و بزرگا، شدیدترین در نوع خود خواهد بود که به تخریب حدود 500 هزار ساختمان یا 55 درصد 
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کل ساختمان ها و تلفات تقریبًا 400 هزار نفر منجر خواهد شد. اگر خسارت، در مقیاس یادشده روي دهد، ضرر و 
زیان احتمالی اقتصادي، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، هزینه اي تقریبًا معادل با کل تولید ناخالص ملی را در بر 

خواهد داشت.

در این گزارش، پس از ارائۀ کلیات مطالعه شامل هدف، گسترۀ مطالعه، روش شناسی، مراحل انجام مطالعه و 
در ادامه، براساس نتایج پایگاه داده های سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( تهیه شده توسط گروه مطالعاتی، شرایط 

طبیعی و اجتماعی موجود در گسترۀ مورد مطالعه توصیف شده است. 

زلزله،  سناریوي  خاک،  طبقه بندي  ادامه  در  و  توصیف  را  تحلیل  گام هاي  زلزله،  تحلیل  عنوان  با  فصل سوم 
روش های تحلیل و محاسبۀ جنبش زمین بر اثر زلزله را ارائه می دهد. 

فصل چهارم به تخمین خسارت زلزله اشاره دارد و در این فصل، خسارت وارد بر ساختمان هاي مسکونی، تلفات 
انسانی، پل ها، بناهاي عمومی عمده، شریان های حیاتی، تأسیسات خطرزا و میزان روانگرایی برآورد می شود. 

در فصل پنجم، خطرپذیري هریک از مناطق شهري نسبت به خطر زلزله ارزیابی می شود. 

فصل ششم، جزئیات انجام مطالعۀ آزمایشی در محدودۀ مرکزي منطقۀ 17 را توصیف می کند. 

در فصل هفتم، توصیه هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران ارائه شده است. 
در فصل هشتم به نکاتی در خصوص طراحی سازه اي و ساختمان هاي مقاوم در برابر زلزله اشاره دارد. 

فصل آخر توصیه هایی براي تحقیق و وارسی دقیق فعالیت لرزه اي ارائه می دهد.

در گزارش نهایی، شرایط اجتماعی و فیزیکی پهنه مورد مطالعه توصیف شده و تحلیل خسارات ناشی از زلزله 
براساس توان بالقوه زلزله هاي بزرگ نیز انجام شده است. توصیه هاي الزم براي پیشگیري و مدیریت بحران ناشی 
از زلزله نیز ارائه شده است. گروه مطالعاتی، سامانه داده هاي جغرافیایی جامع را به عنوان پشتیبان تحلیل داده ها و 
ارائه نتایج آن ها تشکیل داد، به طوري که عالقه مندان به تحلیل هاي شهري، ساختار تفصیلی مدیریت بحران و 

مطالعات و برنامه ریزي تهران بزرگ بتوانند به آسانی این داده ها را مورد بهره برداري قرار دهند.

در نهایت، می توان گفت که در این مطالعه، نحوۀ برخورد قطعی براي تدوین سناریوي زلزله به کار گرفته شده و 
خسارت ها براساس سناریو برآورد شده است؛ اما اطالعات کمی دربارۀ فاصله زمانی تا رویداد مجدد و آخرین حوادث 
زلزله وجود دارد. تعیین زمان رویداد زلزله آسان نیست. به منظور برآورد زمان رویداد زلزله بعدي، انجام تحقیقات 
دقیق و کامل در خصوص ویژگی هاي گسل منشأ زلزله بسیار مفید خواهد بود ]4[. می توان با اطمینان اظهار کرد که 
این مطالعه توجیه مستدلی است برای اهمیت و ضرورت اجرای اقدامات مناسب پیشگیری و مدیریت بحران در شهر 
تهران که بسیاری از فعالیت های ملی در آن متمرکز است. اصواًل پیشگیری و مدیریت بحران شهری از مهم ترین 
تعهدات اجرایی شهرداری ها محسوب می شود. بدین منظور طرح پیشگیری و مدیریت بحران ناشی از زلزله باید با 

ابتکار و پیشگامی شهرداری تهران تهیه و به اجرا درآید.
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در نهایت، اینکه شهرها با ساختمان ها و جمعیت متراکم و زیرساخت های پیچیده و...، در صورت وقوع بالیا 
ابتدا  ارزیابی خطرپذیری و مفهوم آن، در  نسبت به سکونتگاه های دیگر بیشتر در معرض خطر قرار دارند، برای 
شهرها و انواع و ساختار آن ها بررسی خواهد شد؛ با توجه به اینکه کالن شهر تهران پایتخت سیاسی و اداری کشور 
است و همچنین بیش از 16 درصد جمعیت کشور در آن تمرکز دارند و خطرپذیری این شهر در برابر زلزلۀ احتمالی، 

به عنوان مطالعه موردی لزوم بررسی و ارزیابی کاهش خطرپذیری لرزه ای آن بیش از پیش احساس می شود.

۲- شهر و انواع آن

تعریف شهر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و حتی گاهی این تعریف در یک کشور نیز با طبقه بندی های 
دوره ای در طول زمان متفاوت خواهد بود. با وجود این، یک منطقۀ شهری، دارای مشخصه های ثابتی است که 

شناسایی آن از طریق ویژگی های زیر امکان پذیر است:

معیار اداری و مرزهای سیاسی )منطقه ای با یک شهرداری(؛- 1

آستانه ای از اندازه جمعیت ساکن )با حداقل 10000 نفر در ایران؛ این میزان در سایر کشورها از 2000 تا - 2
50000 نفر متفاوت است(؛ 

تراکم جمعیت؛- 3

یا - 4 در بخش غیرکشاورزی مشغول هستند  از جمعیت عمدتًا  بسیاری  اکثریت  آن  )در  اقتصادی  عملکرد 
جایی که تنوع اشتغال در آن وجود دارد(؛ 

خدمات - 5 این  می شود.  منجر  روستایی  منطقه   با  اول  نگاه  در  شهر  تمایز  به  که  شهری  خدمات  وجود 
شامل خدمات زیرساختی همچون برق رسانی است؛ البته به شکلی پیچیده تر، فاضالب یا خدماتی که به 
شکل گیری مفهومی به نام مبلمان شهری منجر شده و کالبد شهر را متفاوت از منطقۀ روستایی می کند یا 

وجود آسفالت خیابان  ]5[.

با این ویژگی ها، در سال 2014 نواحی شهری 54 درصد جمعیت جهان را در خود داشتند؛ این میزان در سال 
1950، 30 درصد و براساس پیش بینی ها، در سال 2050، به 66 درصد خواهد رسید. در سال 2014، 88 درصد 
جمعیت آمریکای شمالی، 80 درصد جمعیت آمریکای جنوبی، 73 درصد جمعیت اروپا، 40 درصد جمعیت آفریقا و 
48 درصد جمعیت آسیا شهرنشین بودند ]6[. در کشور ایران نیز، براساس سرشماری سال 1390، از 75 میلیون  نفر 
جمعیت، 53 میلیون نفر ساکن شهرها بودند که نسبت به سال 1385، 5 میلیون نفر افزایش داشته است؛ این میزان 
71/4 درصد از کل جمعیت کشور را شامل می شود و تعداد نقاط شهری نیز از 1012 نقطۀ شهری در سال 1385 
به 1331 نقطۀ شهری در سال 1390 افزایش یافته است ]7[. در شکل شمارۀ 2 تفاوت جمعیت جهان به تفکیک 

شهر و روستا در سال 2014 نشان داده شده است.
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شکل ۲. تفاوت جمعیت شهر و روستا در جهان در سال ۲0۱4 ]6[

۲-۱- کالن شهر۱

پدیدۀ انفجار شهر، بر اثر افزایش قیمت زمین و ساختمان در درون شهر و انتقال جمعیت و فعالیت به بیرون شهر 
شکل می گیرد و به تدریج کهکشانی از ساختارهای پراکنده و گسیخته در پهنۀ وسیع منطقۀ شهری اطراف ظهور 
می کند. پیامد این پدیده، جداافتادگی خانه و محل کار و زندگی از همدیگر، افزایش فاصله ها و تزاید ترددهای شهری 
و فزونی آلودگی محیط است. به طور مثال در بررسی توسعه و گسترش مکانی شهری مثل تهران، می توانیم با این 
فرض شروع کنیم که ساختار فضایی مجموعۀ  شهری تهران، بازتابی است از تعامل نیروهای درونی مانند قیمت 
زمین و ساختمان )مسکن( و نیروهای بیرونی مانند مهاجرت و سرمایه گذاری. رابطه برهم کنش عوامل درونی با 
عوامل بیرونی، اشکال مختلف محیط های زندگی و کار را در منطقۀ شهری پدید می آورد که جدایی گزینی اجتماعی 

یکی از نتایج آن خواهد بود.

براساس نظر بسیاری از محققان در تعریف کالن شهر، عالوه بر عامل جمعیت باید وجود زیرساخت ها، حیطۀ 
عملکردی، تنوع فعالیتی و ارتباطات خارجی شهر با نواحی پیرامونی را نیز مدنظر قرار داد. در کالن شهر به دلیل اثر 
گسترش وسایل جمعی و وجود انواع شبکه های حمل ونقل سریع، امکان جابه جایی کاال و انسان، تبادالت اقتصادی 
و اجتماعی، ایجاد خدمات مورد نیاز جهت افزایش رفاه عمومی و بسیاری موارد دیگر از این دست فراهم شده است، 
به طوری که وجود شبکه ای پیچیده  از خدمات در سطح کالن شهرها را می توان یک ویژگی دیگر این گونه شهرها 
به شمار آورد. خدمات عمومی در کالن شهرها، به شکل بسیار گسترده تر از شهرهای دیگر، به مردم ساکن در آن 
عرضه می شود، به نحوی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند، اما در صورتی که رشد کالن شهرها با سرعت ادامه 

داشته باشد، به بروز اختالل در شبکۀ خدمات رسانی این گونه از شهرها منجر خواهد شد ]8[.

ویژگی های کالن شهر از نظر هاینز ریف عبارت است از:

اندازۀ بزرگ جمعیت )جمعیت میلیونی(؛- 1
شکل - 2 به  کشور  اقتصادی  سرمایه های  تجمع  انسانی،  باالی  تمرکز  فرهنگی،  )منابع  ساختاری  ثروت   

فرهنگی، جهت گیری  و  اجتماعی  و  قومی  تنوع  و  مهاجرت  باالی  نرخ  بین المللی،  و  ملی  مهم  مرکزیت 
به سوی جهان وطنی( ]9[.

1- Metropolis
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از نگاه عده ای از شهرشناسان، امروزه واژۀ کالن شهر برای معرفی شهرهای بزرگ کنونی مناسب نیست و باعث 
ابهام و سوءبرداشت می شود. به نظر راجرز سیموندز، واژۀ کالن شهر دارای بار ارزشی و تاریخی است و بیشتر معرف 
قطب های توسعه در عمر سرمایه داری صنعتی است. ویژگی عمدۀ این شهرها الگوی شعاعی و ایفای نقش مرکزیت 

برای تولید صنعتی و تجمع کارگران بوده است؛ امروزه، این وضعیت در کشورهای غربی تغییر کرده است ]10[.

۲-۲- ابرشهر۱

ابرشهرها از نظر اندازه و تمرکز فعالیت های اقتصادی قابل توجه است و محل سکونت 1 نفر از 8 نفر در جهان 
هستند. در سال 1990، 10 ابرشهر با بیش از 10 میلیون نفر در دنیا وجود داشت که محل سکونت 153 میلیون 
نفر از مردم جهان بود و کمتر از 7 درصد جمعیت شهری جهان را شامل می شد. همان طور که در نمودار شمارۀ 2 
نشان داده شده است؛ تعداد شهرهای باالی 10 میلیون  نفر در سال 2014، 28 ابرشهر و براساس پیش بینی ها در 

سال 2030 به 41 شهر خواهد رسید.  

شکل 3. تعداد شهرهای جهان به تفکیک میزان جمعیت ]6[

جمعیت 28 ابرشهر کنونی، 453 میلیون نفر و شامل 12 درصد جمعیت شهری جهان است. توکیو بزرگ ترین 
شهر جهان با 38 میلیون نفر جمعیت، دهلی نو با 25 میلیون نفر، شانگهای با 23 میلیون نفر و مکزیکوسیتی، بمبئی 

و سائو پائولو هر کدام با حدود 21 میلیون نفر جمعیت، ابرشهرهای مهم دنیا را تشکیل می دهند ]6[.

در واقع، بین ابرشهر و کالن شهر عالوه بر بعد جمعیت از سه بعد دیگر تفاوت وجود دارد:

بعد اجتماعی )گوناگونی فرهنگ، آموزش، هنر، شرایط زندگی، حمل ونقل، امنیت، مراقبت های پزشکی، - 1
خالقیت و...(.

بعد اقتصادی )کار و تودۀ بیکاران، اصالحات ساختاری، فناوری ها، ابزارهای سرمایه ای، تمرکز زدایی(.- 2

بعد اکولوژیکی )منابع انرژی، توسعۀ پایدار، آلودگی هوا و آب، حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند و...(.- 3

ابرشهرها از ابعاد مطرح شده بسیار پیچیده تر از کالن شهرها هستند ]11[.

مفهوم ابرشهر بیشتر یک مفهوم آماری از شهرهای بسیار بزرگ است و همچنین، دارای ویژگی ارتباطی بسیار 

1- Megalopolis
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قوی با شهرهای بزرگ دیگر است و می تواند با مفهوم کالن شهر و منظومۀ شهری به لحاظ مشخصه های فضایی 
شباهت های بسیاری داشته باشد. در شکل 4 تعداد شهرها براساس جمعیتشان به تفکیک قاره های جهان نشان 
داده شده است. به طوری که بیشترین تعداد ابرشهرها در آسیا و آمریکای التین است و هیچ ابرشهری در اقیانوسیه 

وجود ندارد.

شکل 4. توزیع جمعیت شهری در قاره های جهان براساس عدد جمعیت شهرها ]6[

تراکم جمعیت در ابرشهرها بسیار باالست، به طوری که تراکم 2000 نفر در کیلومتر مربع در ابرشهرها مورد 
با  ابرشهرها  از  این گونه شهرها منجر می شود. بعضی  به تراکم فعالیت های مختلف در  امر  تأکید است و همین 
تخصص یابی، فعال ترین و پرتحرک ترین مراکز شهری جهان شناخته می شوند، به طوری که به بزرگ ترین مراکز 
علمی، هنری، سیاسی و اقتصادی کشورهای خود تبدیل می شوند. به عالوه، ابرشهرها معمواًل حداکثر درآمد و ثروت 
کشورشان را دارند و به عنوان محل تجمع سرمایه کشورها شناخته می شوند. باال بودن درآمد و فعالیت های شدید 
اقتصادی و فرهنگی، باعث تراکم وسایل نقلیه می شود. ترافیک زمینی و خطوط هوایی، ارتباط تلفنی و تلویزیونی در 
محدودۀ ابرشهرها، همه سطوح آن را به هم می پیوندد. در ابرشهرها با افزایش جمعیت در کانون های شهری، همواره 
از زمین های کشاورزی،  ناگزیر بخشی  افزوده می شود و  بر سکونت جمعیت شهری در بخش های غیرکشاورزی 

زیرپوشش تأسیسات شهری و واحدهای مسکونی قرار می گیرد ]12[.

۲-3- مجموعۀ شهری

مفهوم مجموعۀ شهری، اولین بار در مصوبۀ طرح ریزی و مدیریت مجموعۀ شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ 
کشور و شهرهای اطراف آن ها مصوب 1374 مطرح شد. در اینجا اشاره به مختصات مجموعۀ شهری تهران می تواند 
در شناخت ماهیت این مفهوم به صورت تطبیقی کمک کند. تهران به عنوان پایتخت ایران و یک شهر ساخته شده با 
وسعت 700 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر در مرکز هندسی مجموعۀ شهری تهران قرار گرفته است. 
مجموعۀ شهری تهران، جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر دارد و مساحتی نزدیک به 16000 کیلومتر مربع را پوشش 
می دهد. جمعیت کنونی شهر تهران به عنوان کالن شهر مرکزی مجموعۀ شهری نزدیک به 60 درصد کل جمعیت 
منطقه است و شامل 22 منطقه شهرداری است که در مجموع 4/7 درصد مساحت کل منطقه را به خود اختصاص 
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داده است. مجموعۀ شهری تهران بیش از 90 درصد مساحت استان تهران را در بر می گیرد. در حال حاضر، این 
محدوده متشکل از 13 شهرستان و بیش از 30 بخش )قلمروهای حاکمیتی( و بیش از 50 محدودۀ شهرداری )قلمرو 
مدیریتی( است. در مجموعۀ شهری تهران، نزدیک به 1200 نقطۀ روستایی وجود دارد که حدود 400 مورد آن ها 

دارای دهیاری یا نظام مدیریت مستقل روستایی هستند. 

براساس تحقیق زبردست )سال 1387( در گزارش پژوهشی تعریف مجموعۀ شهری و تعیین شاخص های آن، 
مجموعۀ شهری محدوده ای است، جغرافیایی که از یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی 
مابین آن ها تشکیل شده است که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و 
خدماتی دارند ]10[. به این ترتیب شهر تهران در مجموعۀ شهری تهران به عنوان کالن شهر مرکزی به ایفای نقش 

می پردازد.

با  بنابراین، گاهی  نیز نخواهند داشت؛  تعاریف یکسانی  بالطبع  و  ندارند  شهرهای جهان ویژگی های یکسانی 
شهرهایی مواجه می شویم که ویژگی های مشترکی از کالن شهرها و ابرشهرها را دارند؛ در این مورد تهران شهری 
است که چنین ویژگی را دارد و تعریف تازه ای، با عنوان مجموعۀ شهری به خود گرفته و شهر تهران در مرکز 
این مجموعۀ شهری، به عنوان کالن شهر مرکزی معرفی می شود. به این ترتیب عنوان مجموعۀ شهری برای شهر 
تهران انتخاب شد که شامل ترکیب تمام ویژگی هایی است که هم از حیث ابرشهر بودن و هم کالن شهر بودن در 

مورد شهر تهران صادق است.

در بیشتر مواقع بزرگ ترین شهر یک کشور به عنوان یک کالن شهر یا ابرشهر می تواند نقش مرکزیت سیاسی 
ـ اداری و مرکزیت تجاری کشور را بر عهده بگیرد و عنوان پایتخت را بپذیرد و گاهی هم شهرها با پذیرش نقش 

مرکزیت یک کشور تبدیل به کالن شهرها و در نهایت ابرشهرها می شوند.

۲-4- پایتخت۱

پایتخت هر کشور، شهری است که با بهره گیری از وضع موجود، وضع دولت، کشور، استان و ناحیه، به عنوان مقر 
حکومت و دولت شناخته می شود. یک پایتخت اساسًا از لحاظ فیزیکی شامل ادارات و مکان های برگزاری جلسات 

دولت است. وضعیت پایتخت اغلب توسط قانون یا قانون اساسی تعیین می شود. 

ریشۀ معادل انگلیسی کلمۀ پایتخت )Capital( از زبان التین و به معنی رأس، رهبر و... است و در فارسی در 
پایتخت هر کشوری  )لغت نامه دهخدا(.  پادشاه در آن سکونت داشته است، اطالق می شد  به شهری که  گذشته 
معمواًل بزرگ ترین شهر و کالن شهر کشور، مقر سیاسی آن کشور و در نهایت مقر سرمایه های اصلی آن کشور 
محسوب می شود. در گذشته پایتخت ها، مرکز عمدۀ اقتصاد یک کشور یا منطقه بودند و اغلب نقطۀ کانونی قدرت 

سیاسی هم محسوب می شدند. برای مثال: بغداد عباسی، روم باستان.

1- Capital City
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همۀ پایتخت ها کارکرد سطح ملی سیاسی دارند؛ به طوری که مقر دولت، وزارتخانه ها، دفتر ریاست جمهوری 
و سفارتخانه ها در آن ها مستقر است و در کل، مرکز تصمیم گیری  های مهم اند، به طوری که نتیجۀ آن متوجه کل 
کشور است. اگر پایتختی فقط کارکرد سطح ملی1 سیاسی را ایفا کند، به عنوان پایتخت سیاسی معرفی می شود مثل 
واشنگتن. به طور کلی پایتخت ها، شهرهایی هستند که در آن ها تصمیم گیری های قانونی و مقتدرانه گرفته می شود 
و اغلب مقر نهادهای سیاسی و نهادهای اداری هستند و نقش حیاتی را در زندگی مردم از طریق خدمات رسانی 
به تنها مرکز سیاسی و اقتصادی کشور، در نقش مقر حکومت، بازی می کنند. ترکیب سیاست، فرهنگ و نمادها و 
کارکردهای اداری در پایتخت ها، بی نظیر و فوق العاده است. شهرهای پایتختی اغلب جزء مهم یکپارچگی ملی هر 
کشور و مکان  تصمیم گیری های بسیار مهم کشور محسوب می شوند و هنوز تصمیم گیرنده فرهنگ ها و تاریخ ملت ها 

هستند، جایی که گذشته در آن پررنگ شده است، حال به نمایش گذاشته می شود و آینده در آن مجسم می شود.

یکی از نقش های پایتخت ها، ایجاد اتحاد و تقویت حس مشارکت یک ملت برای نگه داشتن آن ها کنار هم 
است. پایتخت ها ذهن و روح ملت ها هستند و هویت ملی گرایی یک ملت را نشان می دهند ]13[.

همان طور که در شکل 5 نشان داده شده است، پایتخت ها مکان تجمع سرمایه هستند، سرمایه هایی چون پول، 
جمعیت )اعم از متخصص و غیرمتخصص(، محیط زیست شهری، فرهنگ )به صورت متنوع( و فراغت و تفریح، 

فناوری و اطالعات، سرمایۀ اجتماعی و معنوی یک کشور ]14[.

شکل 5. ویژگی پایتخت ها از نظر تجمع سرمایه ها ]۱4[

1- کارکرد سطح ملی، یعنی تمام فعالیت هایی که در پایتخت انجام می شود و نتیجۀ آن عالوه بر خود شهر متوجه کل کشور است.
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جدول ۱. انواع پایتخت ها ]۱5[

کارکردها و نقش هاانواع پایتخت ها

این نوع پایتخت ها ترکیبی از همه یا بیشتر کارکردهاي ملی هستند.پایتخت های چند کارکردی
شهرهایی که نقش  فراملی را در زندگی سیاسی یا تجاری یا هر دو را با هم انجام مي دهند.پایتخت های جهانی
شهرهایی که مقر حکومت و دولت بوده و اغلب کارکردهاي دیگری ندارند.پایتخت های سیاسی
پایتخت های پیشین 

)تاریخی(
پایتخت هایی که نقش مقر حکومت را از دست داده اند؛ اما هنوز کارکردهای تاریخی خود را حفظ 

کرده اند.
پایتخت های امپریالیستی 

سابق
شهرهایی که امپراتوری خود را از دست داده اند؛ هرچند که ممکن است به عنوان پایتخت ملی عمل 

کنند و نیز ممکن است نقش مهم تجاری و فرهنگی برای سرزمین امپریالیستی سابق انجام دهد.

شهر ویژه حکومت های فدرال است و اساسًا شهری است که نقش پایتخت و مرکز بودن را پذیرفته پایتخت های ایالتی
است، اما نقش ها را به شهرهای مجاور منتقل کرده است.

پایتخت هایی که به عنوان مرکزی برای سازمان های بین المللی عمل می کنند. این شهرها ممکن است، سوپر پایتخت ها
پایتخت ملی هم باشند و ممکن است نباشند.

جدول ۲. معیارهای ارزیابی پایتخت ها ]۱5[

معیارهاعناصر

عناصر پایتخت ها
مقر حکومت و سازمان های کلیدی حکومت، محل اقامت رسمی سفرای سفارتخانه  و دفاتر کنسولگری، 

دادگاه های عالی، محل برگزاری جشن های ملی، محل بناهای یادبود و آثار تاریخی و امکانات بازدید 
سیاسی و فرهنگی

عناصر بنیادی که در 
مؤسسات تحقیقاتی عمده، دانشگاه های اصلی و ستادهای مذهبی اصلیپایتخت ها مستقرند

عناصری که در پایتخت ها 
مستقرند و معمواًل بنیادی 

نیستند
شرکت های خصوصی، مجتمع های بزرگ صنعتی

عناصر شهری بنیادی در 
پارک ها، دروازه های حمل ونقل، نواحی مسکونی، خدمات خرید و فروشپایتخت ها

در این میان، با توجه به اهمیت بسیار باالی کالن شهر مرکزی تهران در سطح ملی و به عنوان ویترین کشور 
از یک طرف و توسعۀ روزافزون آن و افزایش محسوس جمعیت در سطح محالت با خطرپذیری باال و همچنین، 
نبود برنامه ریزی کالبدی و جمعیتی مناسب نواحی از طرف دیگر، برنامه ریزی دقیق و منسجمی را برای این مناطق 
گوشزد می  کند. در این میان با توجه به پهنه بندی تهران، مناطق و محالت از لحاظ خطرپذیری ناشی از عامل زلزله 
متفاوت و گوناگون هستند. پراکندگی کانون زلزله های موجود در گسترۀ تهران، بیانگر وجود روندهای زمین ساختی 
فعال در ارتباط با گسله های شمال البرز ـ شمال تهران است که می توان زلزله مخربی را با بزرگی حدود 7 ریشتر 
مفهوم  بررسی  به  تهران  ارزیابی خطرپذیری شهر  برای  ادامه  در  بنابراین  داشت؛  انتظار  تهران  نزدیکی شهر  در 

خطرپذیری در ابعاد مختلف پرداخته خواهد شد ]4[.
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3- خطرپذیری

ریسک یا خطر، احتمال رخداد یک خطر در خالل یک دورۀ زمانی به خصوص است.

ریسک = احتمال × پیامد

ریسک، معیار احتمال وقوع خطر است. ظرفیت تلفات مربوط به یک خطر و با مفاهیمی از احتمال و تناوب، 
ظهور و پیامدهای مورد انتظار تعریف شده است.

ریسک، احتمالی مبتنی بر داده های موجود و اطالعات علمی، از وقوع یک حادثه در محلی به خصوص است. 
ریسک بر تخمین و کمی کردن احتمال تأکید دارد و این به منظور تعیین سطوح مناسب ایمنی، پذیرش یک فناوری 

خاص یا روش است.

اقتصادی، خدمات  از عوامل جمعیت، دارایی، فعالیت های  حاصل ضرب خطر در آسیب پذیری که مجموعه ای 
عمومی و مانند این ها را تحت تأثیر قرار می دهد و این براساس تهدیدی از یک بحران در منطقه ای مشخص است. 

ریسک به واسطۀ ترکیبی از احتمال حوادث و تبعات در صورت وقوع حوادث تخمین زده می شود ]16[.

3-۱- درآمدی بر مفاهیم خطر و خطرپذیری

خطرپذیری  است.  )جرئت کردن(  معنای  به  که  است  شده  مشتق  ریسیکار  ایتالیایی  واژۀ  از  خطرپذیری  واژۀ 
مفهومی است که بشر در طول تاریخ همواره با آن سروکار داشته است، از ناپیدایی وقوع طغیان رودخانه ها و احتمال 
ایجاد خسارت به مایملک بشر گرفته تا فرصت برد در بازی ها و سودآوری در سرمایه گذاری آدمی را به تفکر دربارۀ 
مفهوم خطرپذیری یا قطعیت نداشتن وقوع رخدادی در آینده وارد کرده است. مروری بر ادبیات مرتبط دربارۀ ارزیابی 
خطرپذیری نشان می دهد که کلمۀ خطرپذیری به روش های مختلف و با معانی مختلف استفاده می شود و به تبع آن 
با روش های مختلفی نیز ارزیابی و سنجش می شود. برای مثال کمیته بین المللی الکتروتکنیک و سازمان بین المللی 

استانداردسازی عقیده دارد که سؤال )خطرپذیری چیست؟( از سه سؤال زیر تشکیل شده است:

چه چیزی می تواند رخ دهد؟- 

آن چیز چقدر محتمل است؟- 

پیامدهای آن چیست؟- 

پاسخ به سؤال اول، این امر را توصیف می کند که چه مشکلی ممکن است پیش بیاید که می توان آن را سناریو 
نامید. میزان محتمل بودن سناریو، با یک احتمال یا یک فراوانی نشان داده می شود و پیامد، خسارت وارده را نشان 
می دهد. پاسخ به این سه سؤال در کنار هم خطرپذیری را تعیین می کند؛ بنابراین، هنگام استفاده از این کلمه، بیان 

واضح منظور و مقصود اهمیت بسزایی دارد ]16[.

خطرپذیری اصطالحی است که برای نشان دادن وسعت و میزان خسارت احتمالی بر اثر وقوع سوانح طبیعی 
به جوامع، ساختمان ها و مناطق جغرافیایی استفاده می شود. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود در 
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منظور  این  برای  ایده آل  است. روش  احتمالی  زلزله های  مقابل  در  آن ها  پیش بینی خسارت دیدگی  نوع  واقع یک 
انجام یکسری مطالعات تحلیلی آماری برای تعداد نمونه های کافی از موضوعات مشابه است که در معرض عملکرد 
لرزه ای یکسانی قرار دارند. برای نیل به این هدف باید از تمام اجزای مختلف، اطالعات قابل دسترسی که مربوط به 
موضوعات تحت مطالعه هستند، استفاده کرد. معلومات آسیب دیدگی باید توسط مطالعات تجربی، پیش بینی عددی 
یا تحلیلی رفتار لرزه ای و اطالعات کسب شده در حین برداشت های میدانی کامل شوند. با ترکیب همۀ این داده ها، 
پیش بینی خطرپذیری لرزه ای بر پایۀ روش آماری نتایج پذیرفتنی ارائه می دهد ]17[. همان طور که در شکل شمارۀ 

6 نشان داده شده است، عوامل ایجاد کننده خطر شامل:

نبود تجربه- 
نبود استاندارد های ساختمانی و قوانین منطقه بندی- 
افزایش جمعیت- 
افزایش مهاجرت به مناطق شهری و بالطبع ایجاد مساکن در معرض خطر- 
فقر و... - 

شکل 6. عوامل ایجادکننده خطر در طول زمان ]۱۲[

مناطق  دارد،  وجود  آن ها  در  زمان  از  خاص  برهه ای  در  حادثه ای  وقوع  احتمال  که  را  مکان هایی  و  مناطق 
زمین لرزه  لرزه ای خطر  پهنه بندی  نقشه  های  براساس  باال  با خطرپذیری  مناطق  تعیین  باال گویند.  با خطرپذیری 

امکان پذیر است. در شکل شمارۀ 7 نمونه ای از مکان های با خطرپذیری باال نشان داده شده است. 

شکل 7. نمونه ای از خطرپذیری ساختمان ها ]۱8[
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مناطق با خطرپذیری باال بر مبنای لرزه خیزی مناطق براساس شتاب مبنای طرح و همچنین، میزان لرزه خیزی 
و خطر پذیری به شرح ذیل تقسیم بندی می  شوند.

جدول 3. ضریب شتاب مبنای طرح به  شتاب ثقل در مناطق با خطرپذیری مختلف ]۱9[

نسبت شتاب مبنای طرحتوصیفمنطقه

0/35پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد1
0/30پهنه با خطر نسبی زیاد2
0/25پهنه با خطر نسبی متوسط3
0/20پهنه با خطر نسبی کم4

همچنین، کاهش خطرپذیری تالشی است جمعی که شامل:

دولت محلی: رهبری را در دست بگیرد، سایر دست اندرکاران را دور هم جمع کند، مقررات را تنظیم کند، - 

بر اجرای آن نظارت کند.

همۀ -  در  را  خطرپذیری  کاهش  و...(:  زیست  محیط  بهداشت، حمل ونقل،  پرورش،  و  )آموزش  بخش ها 

طرح ها و مسئولیت های خود جای دهند، اطالعات ارائه دهند و فعالیت ها را اجرا کنند.

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی: تحقیقات و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام دهند؛ مشارکت کنند.- 

کنند، -  مشارکت  آسیب پذیر:  جمعیت های  دیگر  و  بومی  جوامع  جمله  از  اجتماعی،  گرو های  شهروندان، 

فعاالنه مطلع باشند و مسئولیت فردی را به عهده بگیرند.

به جامعه -  و کار  تداوم کسب  و  فنی  دانش  با  نمایند،  را رعایت  ایمنی  بخش خصوصی/مشاغل: مقررات 

کمک کنند.

گروه های حرفه ای:- 

از جمله نقشه برداران، مهندسان، معماران و برنامه ریزان خبره: ارائۀ نظرات فنی دربارۀ مکان های  •

ساخته شده ارائه دهند.

مددکاران اجتماعی، معلمان و دیگران: سازمان دهی، افزایش آگاهی، جمع آوری داده ها، اطالع رسانی  •

به رسانه ها و... را انجام دهند.

جامعۀ مدنی: سازمان های غیردولتی )مردمی، دینی و اعتقادی، داوطلبان و...(: مشارکت کنند، جوامع را - 

سازمان دهی کنند، هماهنگی ایجاد کنند، به نظارت کمک کنند، نظارت و کنترل کنند.

مقامات دولت ملی و نمایندگان مجلس: با استفاده از منابع، سیاست گذاری و وضع قوانین کارا، ظرفیت های - 

غیرمتمرکز شده را تقویت کنند. 

سازمان های بین المللی: همکاری های فنی، توسعۀ ظرفیت ها، منابع، فضای برگزاری جلسات را فراهم کنند ]20[.- 
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3-۲- ارزیابی خطرپذیری

ارزیابی خطرپذیری شریان های حیاتی  به منظور  را  ارزیابی خطرپذیری  از روش های  تعدادی   ،1DHS سازمان 
ارزیابی  تازه ترین و معتبرترین آن ها،  بررسی کرده و همان گونه که در شکل شمارۀ 8 نشان داده شده است، در 

خطرپذیری به گونۀ زیر مطرح شده است:

خطرپذیری = تهدید )مخاطره( × در معرض بودن × آسیب پذیری/تاب آوری

شکل 8. فرآیند خطرپذیری ]۲۱[

- تهدید/مخاطره

بالقوۀ آسیب رساندن و خسارت زدن به  امکان  یا رویدادی است که  تهدید به معنای هر نوع شرایط، موقعیت 
سرمایه ها را دارد. در تعریف دیگری تهدید به عنوان هرگونه نشانۀ وضعیت یا حادثه ای عنوان شده است که امکان 
وارد آوردن ضرر و خسارت به دارایی یا جمعیت را داشته باشد. براساس استانداردهای متنوع منتشر شده از سوی 
خطرپذیری  ارزیابی  که   730 استاندارد  در  مثال  برای  دارند،  متنوعی  دسته بندی های  تهدیدات،   ،NFPA مؤسسۀ 
ناشی از تهدیدات امنیتی در محیط های مسکونی، آموزشی، تجاری، خرده فروشی و صنعتی است، مراحل ارزیابی 
انفجار ساختمان،  خطرپذیری برشمرده شده است و در آن، منظور از تهدید به شرح تروریسم، حمالت سایبری، 
انفجار بمب، تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای و تهدیدات ناشی از تسلیحات الکترومغناطیسی بیان شده 
فعالیت  تداوم  و  اضطراری  مدیریت سانحه، شرایط  دربارۀ  این مؤسسه که  از  استاندارد صادر شده  دیگر  در  است. 
موسوم به 2NFPA1600 است، تهدیدات هر عامل انسان ساخت، طبیعی یا ناشی از وجود فناوری تلقی می شود که 
فعالیت عادی جامعه را مختل کند و به جان ها، اموال، فعالیت ها یا محیط زیست صدمه وارد کند و در آن، تهدیدات 

انسان ساخت به دو نوع تصادفی و عمدی دسته بندی شده است.

1- Department of Homeland Security
2- کمیسیون ملی حمالت تروریستی در ایاالت متحده، NFPA را به عنوان استاندارد ملی آمادگی معرفی کرده است. NFPA به طور گسترده ای توسط 
مؤسسات دولتی، غیرانتفاعی، غیردولتی و خصوصی مورد استفاده در سطح ملی، منطقه ای، بین المللی و جهانی توسط وزارت امنیت ایاالت متحده 

به عنوان یک استاندارد منسجم داوطلبانه برای آمادگی در شرایط اضطراری پذیرفته شده است.
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- آسیب پذیری

در حوزۀ مسائل مهندسی، آسیب پذیری، قابلیت میزان خسارتی است که بر اثر قرارگیری در معرض مجموعه ای 
از عوامل ایجاد خطر، سنجیده می شود. عالوه بر این به عقیدۀ تیمرمن، آسیب پذیری عبارت است از درجه ای که 
سیستم در شرایط خطرناک پس از وقوع حادثه، فعالیت اصلی خود را انجام ندهد. همچنین، تیمرمن آسیب پذیری 
را به برگشت پذیری مرتبط و عنوان می کند که برگشت پذیری، ظرفیت سیستم به منظور جذب و بازآوری خود پس 

از رخداد یک سانحۀ خطرناک است ]16[.

- در معرض خطر بودن

و  مردم  است،  افزایش  حال  در  طبیعی  بحران های  با  مقابله  برای  دولت ها  و  جوامع  توانایی  که  حالی  در 
زیرساخت های در معرض خطر نیز در حال افزایش است که در نتیجه آن خطر بحران های طبیعی نیز بیشتر خواهد 
شد. درجه در معرض خطر بودن در یک مکان ویژه، تابعی از پیشامد، آسیب پذیری و تاب آوری است. همان طور که 

در رابطۀ زیر ارائه شده است: 

خطر بحران = پیشامد × آسیب پذیری - تاب آوری

در این رابطه آسیب پذیری یکی از شرایط بالقوۀ رنج از آسیب  و از دست دادن در نتیجه بحران حادث شده است. 
}تاب آوری نوعی قدرت تحمل است که به موجب آن سیستم یا جامعه بحران زده، می تواند با استفاده از منابع، جامعه 
یا سیستم را به پیش از بحران بازگرداند و در این مدت بتواند شرایط ایجاد شده را تحمل کند و فروپاشی کامل در 
آن رخ ندهد{. به هر حال تعیین کمیت تاب آوری، کار ساده ای نیست؛ به همین دلیل روش های دیگری نیز استفاده 

می شود. اصالح رابطۀ قبلی به شرح زیر است:

الف( خطر بحران = پیشامد × آسیب پذیری × میزان هزینه

ب( خطر = احتمال × پیامد

ج( خطر = پیشامد × )آسیب پذیری / ظرفیت ها(

د( خطر = تابعی از )پیشامد، آسیب پذیری، در معرض خطر بودن(

بدین ترتیب نتایج، در جهان واقعی بسیار پیچیده خواهد شد و به صورت زیر بررسی می شود:

تعداد عناصر در معرض خطر - 

تهدید نشدن تمام عناصر بخش های مختلف- 

تعداد پیشامدهای ثبت شده- 

پیش بینی خطر- 

پیشرفت خطر- 
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بررسی تغییرات در دوره های باز وقوع- 

سطوح مختلف تهدید خطر )کم، متوسط، زیاد(- 

با افزایش پیچیدگی ها و تأثیرات متقابل بین فعالیت های انسانی و پدیده های طبیعی، اساسًا خطرهای طبیعی 
گاهی جزئی از بحران های غیرطبیعی قلمداد می شوند. پدیده های طبیعی ممکن است، از طریق فعالیت های انسانی 
تغییر پیدا کنند و تبدیل به بحران انسانی شوند، البته با تأثیرات بزرگ تر و بیشتر. کاربری زمین و تغییرات کاربری 
زمین می تواند مسیر طبیعی خطرها را تغییر دهد و خطرهای انسان ساخت را ایجاد کند؛ بنابراین، مدیریت کاربری 
زمین و تغییرات کاربری زمین برای کاهش تأثیر و تغییر بحران های طبیعی بسیار مهم است. این امر مستلزم بررسی 

بحران های طبیعی در داخل برنامه ریزی توسعه است ]1[.

- تاب آوری

برای اولین بار هالینگ، اکولوژیست مشهور کانادایی و در رابطه با سیستم های اکولوژیکی مفهوم تاب آوری را در 
سه دهه پیش مطرح کرد. وی معتقد است تاب آوری، تداوم روابط و پیوندهای درون یک سیستم را تعیین می کند 
و مقیاسی از توانایی این سیستم، برای جذب تغییرات پارامترها و متغیرهای ثابت و متحرک و حفظ بقاست. وی 
نهایتًا، تاب آوری را با عنوان مقیاسی از اینکه یک سیستم تا چه حد می تواند در برابر یک نظام متفاوت، آشفته شود، 

تعریف می کند.

واژۀ تاب آوری Resilience ریشه در واژۀ التین Resalire دارد که به صورت جهش یا خیزش به عقب ترجمه 
می  شود. 

به رغم تفاوت های چشمگیر در رفتار و ساختار سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی، مفهوم تاب آوری به عنوان 
روشی برای مفهوم سازی خطرها و نتایج آن ها برای سیستم های اجتماعی نیز به کار رفته است. تیمرمن در سال 
1981 نخستین فردی بود که مفهوم تاب آوری را در حوزۀ بالیا و مخاطرات مطرح کرد. امروزه، مفهوم تاب آوری در 
برابر بالیای طبیعی به ویژه بعد از پذیرش چارچوب کاری هیوگو در سال 2005 بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

جدول 4. تعاریف تاب آوری از دیدگاه های مختلف ]۲۲[

 Valeand Companella,
2002

شهرهای تاب آور براساس قوانین به دست آمده از تجارب و حوادث گذشته در محیط های شهری 
ساخته شده اند، آن ها ممکن است، در برابر نیروهای حاصل از مخاطرات خم شوند، ولی دچار شکست 

نمی شوند، در شهرهای تاب آور، ساختمان های کمتری واژگون می شوند، یا برق گرفتگی کمتری رخ 
می دهد. خانوارها و مشاغل کمتری در معرض آسیب قرار می گیرند، تلفات و جراحات کمتری باید وجود 

داشته باشد، اختالالت ارتباطی و ناهماهنگی های کمتری باید به وقوع بپیوندد. ارتباط و تمرکززدایی 
از خصوصیات مهم شهرهای تاب آور است، به گونه ای که شبکه های اقتصادی، اجتماعی و مانند این در 

سطح شهر توزیع شده باشد.

Folke et al, 2002
تاب آوری سیستم های اجتماعیـ  اکولوژیکی را به سه دسته با خصوصیت متفاوت، تقسیم بندی کرده اند: 
1( بزرگی شوکی که سیستم می تواند تحمل کند و در وضعیتی معین باقی بماند. 2( درجه ای که سیستم 
می تواند خودسازمان دهی کند. 3( درجه ای که سیستم می تواند ظرفیت سازگاری و یادگیری را ایجاد کند.
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Cardona, 2003.ظرفیت اکوسیستم یا جامعه آسیب دیده، برای جذب تأثیرات منفی و اصالح این تأثیرات

Rose, 2006 تاب آوری شامل تاب آوری ذاتی )توانایی تحت شرایط نرمال( و تاب آوری انطباقی )توانایی در شرایط
بحرانی با توجه به قوه ابتکار یا تالش اضافی( است.

 Maguire and Hagan,
تاب آوری اجتماعی، ظرفیت سازمان های اجتماعی برای بازگشت یا پاسخ به اختالالت و مسائل است.2007

پیامد

پیامد معمواًل تأثیراتی را توصیف می کند که ممکن است، وقوع یک بحران یا خطر انسان ساخت، در ساختارهای 
شهری )شامل زیرساخت ها و اقتصاد( و محیط ایجاد کند. به طور کلی برای شناسایی و تعیین پیامدهای یک بحران، 
سه عامل اصلی ارزیابی می شوند 1( تعداد تلفات انسانی، 2( تعداد مصدومان، 3( میزان خرابی ها که در قالب هزینه 
)واحد پول رایج( و شدت پیامدهای یک سانحه عمومًا با میزان جراحات و خسارات بیان می شود. در بررسی پیامدها 
باید بدترین حالت ممکن ناشی از رخداد تهدید مدنظر قرار گیرد. نکتۀ دیگر آن است که یک پیامد می تواند قطعی یا 
غیرقطعی باشد و می تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر اهداف داشته باشد و عواقب آن می تواند به صورت کمی یا کیفی 
بیان شود و براساس شاخص هایی از قبیل شدت، عمق و گسترۀ جغرافیایی خسارت و پیامدهای انسانی دسته بندی 
و سنجیده می شوند. دسته بندی های متنوعی برای پیامد ارائه شده است که برخی از آن ها تمامی پیامدهای مربوط 

به وقوع یک بحران یا واقعۀ خاص را در برمی گیرند. دو نوع رایج از این دسته بندی ها به شرح زیر هستند: 

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم را کیت اسمیت در کتاب مخاطرات محیطی به این صورت توصیف کرده است:

اثر  بر  که  را  خرابی هایی  و  تلفات  همانند  می افتند؛  اتفاق  حادثه  وقوع  از  بعد  بالفاصله  که  پیامدهایی  اولین 
فروریختن ساختمان ها، هنگام وقوع زلزله اتفاق می افتند، پیامد مستقیم نامیده می شود. پیامدهای غیرمستقیم ممکن 
است، بسیار دیرتر نسبت به زمان وقوع حادثه روی دهند. همچنین، شاید یافتن ارتباط بین وقوع حادثه و این پیامدها 

به آسانی قابل درک و شناسایی نباشد ]23[. 

پیامدهای محسوس و غیرمحسوس

پیامدهای محسوس، پیامدهایی هستند که می توان آن ها را به واحد پول تبدیل کرد. به طور معمول پیامدهای 
محسوس می توانند شامل برآورد و تخمین حوادث آینده و گزارشی از اتفاقات گذشته باشند. پیامدهای غیرمحسوس، 
پیامدهایی هستند که نمی توان آن ها را در قالب یک واحد پول بیان کرد. این امر یکی از اصلی ترین دالیلی است که 
تلفات و صدمات جانی به عنوان یک دستۀ مجزا، از اندازه گیری هزینه های پیامد، در مدیریت بحران ارزیابی می شوند. 

چنین پیامدهایی تقریبًا هیچ وقت در ارزیابی ها یا پیش بینی های خسارت گنجانده نمی شوند ]16[.

با تحلیل کمی روی هریک از مناطق شهری تهران در می یابیم که این مناطق دارای خطرپذیری متفاوتی از 
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زلزله هستند و میزان آسیب پذیری، در معرض بودن و تاب آوری مناطق مختلف آن در برابر زلزله متفاوت است. در 
شکل 9 نمونه ای از مناطق خطرپذیر در جهان نشان داده شده است.

شکل 9. نمونه ای از خطرپذیری شهری ]۲4[

3-3- خطرپذیری لرزه ای

خسارات  آن  به  بی توجهی  که  طبیعی  است،  پدیده ای  زمین لرزه  است،  زمین لرزه  طبیعی،  خطرهای  از  یکی 
جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. وقوع زمین لرزه های شدید، بشر را بر آن داشته است که در فکر تدوین یک 
برنامۀ زیربنایی برای کاهش خطرها و آسیب های ناشی از آن باشد. طبق بررسی های انجام شده، ایران جزو ده کشور 
بحران خیز جهان است. ایران به جهت قرارگرفتن روی یکی از کمربندهای مهم زمین لرزه کرۀ زمین، متحمل ضرر 

و زیان های شدید اقتصادی و اجتماعی در نواحی مختلف بوده است.

در  و 90 درصد جمعیت کشور  به وقوع می پیوندد  ما  در کشور  آن  مورد  بالیای طبیعی 31  نوع  از 40  تقریبًا 
معرض خطرهای ناشی از زمین لرزه و سیل قرار دارند. آسیب پذیری ایران در برابر زمین لرزه، هزار برابر آمریکا و 
100 برابر ژاپن است. آمارهای سال 2000ـ 1980، نشان می دهند که هر سال به طور متوسط در ایران، 1074 نفر 
بر اثر زمین لرزه جان خود را از دست داده اند. زمین لرزه یکی از بالیای طبیعی پیشگیری شده نیست. تنها راه کاهش 

خسارت ها و آسیب های ناشی از آن، ایجاد آمادگی اثربخش، پیش از رویداد زمین لرزه است.

اهمیت آموزش در سطح جامعه را پژوهشگران متعدد، بارها تأکید کرده اند که سهم مهمی در مسیر گام به گام از 
دانش تا عملکرد دارد. اجرای طرح های مدیریتی بحران، ضامن توسعۀ پایدار در سطوح ملی تا منطقه ای بوده است 
و اجرای این طرح ها، امکان توانمند سازی حوزه های مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک به صورت 

موازی را میسر خواهد کرد ]25[.
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جدول 5. عوامل مؤثر در خطرپذیری لرزه ای ]۲6[

عوامل خردعوامل کالنعامل خطرپذیری

موقعیت جغرافیایی و محیطیعوامل محیطی

ـ شیب و توپوگرافی
ـ زمین شناسی و گسل های اطراف

ـ وضعیت آب های زیرزمینی
ـ نحوۀ دفع آب های سطحی

عوامل
سازمان فضایی ـ کالبدیکالبدی ـ فضایی

ـ کاربری اراضی و هم جواری آن ها از نظر سازگاری
ـ فرسودگی بافت

ـ عمر بنا
ـ نوع مصالح

ـ وضعیت دسترسی ها

عوامل
زیرساخت های حیاتی و مسکنکالبدی ـ فضایی

ـ سیستم آب رسانی
ـ سیستم برق رسانی

ـ سیستم لوله کشی گاز
ـ شبکۀ اطالع رسانی

ـ شاخص های مسکن شامل 
مساحت قطعات فاصله از فضاهای باز ـ تعداد طبقات تراکم خالص 

مسکونی خانوار در واحد مسکونی

عوامل
اجتماعی ـ اقتصادی

ـ ویژگی های جمعیتی و اجتماعی
ـ وضعیت اقتصادی افراد

ـ تراکم جمعیتی )نفر در هکتار(
ـ تراکم ساختمانی

ـ ترکیب سنی و جنسی جمعیت
ـ سطح سواد و تحصیالت

ـ وضعیت مهاجرت
ـ قومیت و نژاد

ـ همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی
ـ نوع فعالیت در بخش های سه گانه

ـ تعداد جمعیت فعال
ـ میزان اشتغال
ـ نرخ بیکاری

ـ دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری

عوامل
مدیریت بحرانمدیریتی و نهادی

ـ تشکیل ستاد و مدیریت بحران و تعیین سیاست ها و برنامه های کاری 
قبل از وقوع زلزله

ـ تعیین اماکن مربوط به تخلیۀ امداد و نجات
ـ پیش بینی تأمین آب آشامیدنی، مواد سوختنی و زیرساخت های حیاتی
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جدول 6. تأثیرات خطر زلزله ]۲7[

تأثیرات اقتصادیتأثیرات فیزیکیتأثیرات انسانی و اجتماعی

تأثیرات 
اولیه

ـ تلفات
ـ صدمات

ـ از دست دادن درآمد یا 
فرصت های شغلی

ـ بی خانمانی

ـ تغییر شکل زمین و از دست رفتن 
کیفیت زمین

ـ فروریختگی و خسارت به 
زیرساختارها و ساختمان ها

ـ از دست دادن کیفیت زمین برای 
ساختمان و زیرساخت ها

ـ توقف کسب و کار به دلیل آسیب به 
ساختمان ها و زیرساخت ها

ـ از دست دادن نیروی کار مولد با تلفات و 
صدمات

ـ هزینه های تحمیل شده برای امداد رسانی

تأثیرات 
ثانویه

ـ بیماری یا معلولیت دائمی
ـ آثار روانی آسیب، سوگ، شوک
ـ از بین رفتن انسجام اجتماعی 

به علت اختالل در جامعه
ـ ناآرامی های سیاسی که در آن 

واکنش دولت ناکافی است.

ـ خسارت در ساختمان ها و 
زیرساخت های تعمیرنشده بسیار بدتر 

است

ـ صنعت بیمه، خسارات بسیاری متحمل خواهد 
شد، تضعیف بازار بیمه و افزایش حق بیمه

ـ ازدست دادن بازار و فرصت های تجاری از 
طریق وقفه هرچند کوتاه مدت در کسب و کار
ـ از دست رفتن اعتمادبه نفس سرمایه گذاران و 

خروج سرمایه ها.
ـ هزینه های تعمیر

3-4- تحلیل خطر زلزله

برآورد برخی از پارامترهای طراحی در مقابل جنبش نیرومند زمین برای زمین لرزه محتمل در آینده با استفاده از 
دانش گذشته را »تحلیل خطر لرزه ای« می گویند. تحلیل خطر زمین لرزه به طور کلی به دو صورت تعینی و احتماالتی 
انجام می شود. در روش تعینی بیشینۀ زمین لرزۀ ممکن، برآورد می شود. بیشینۀ زمین لرزۀ ممکن، به صورت مستقل 
از دورۀ زمانی خاص و صرفًا براساس باالترین سطح محاسبۀ جنبش شدید زمین )شتاب( برای ساختگاه مورد نظر 
برآورد می شود؛ اما دربارۀ مفاهیم احتماالتی باید گفت که امکان در نظرگرفتن و نبودن قطعیت در اندازه، موقعیت و 
میزان رویداد زمین لرزه و تغییرات در ویژگی های جنبش زمین با پارامترهای یادشده در تحلیل ها، خطر زمین لرزه را 
فراهم می کند. طرح کلی این روش را اولین بار کرنل در سال 1968 ارائه کرد و محققان بعدی از جمله تریفوناک، 

آندرسون، لی و تودوروفسکا، کیلو، دسوکی، سلوول و گراهام و گوپتا این روش را بررسی و تکمیل کردند.

مراحل انجام تحلیل خطر زمین لرزه، به چهار قسمت کلی تقسیم می شوند:

شناسایی سرچشمه های زمین لرزه؛- 1

مطالعۀ لرزه خیزی هریک از سرچشمه های زمین لرزه؛- 2

انتخاب رابط کاهندگی مناسب؛- 3

محاسبۀ پارامترهای جنبش شدید زمین برای طراحی.- 4

در واقع، در مرحلۀ اول تمامی سرچشمه های لرزه زا در پیرامون ساختگاه مورد نظر که احتمااًل می توانند موجب 
البته این سرچشمه ها می توانند بین 100 تا 300 کیلومتر از محل  یک زمین لرزه مخرب شوند، بررسی می شوند؛ 
زمین لرزه  مسبب  که  عواملی  شناسایی  از  پس  شوند.  انتخاب  موجود  سازه های  اهمیت  میزان  برحسب  ساختگاه، 
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هستند، باید برای هرکدام از آن ها، مدلی در نظر گرفت. مدل های در نظرگرفته شده تا به امروز، انواع مختلفی دارند 
که شناخته شده ترین آن ها، مدل های نقطه ای، خطی و سطحی هستند. مدل های دیگری از جمله سطح شیب دار و 
حجمی نیز معرفی شده اند؛ اما الزم به ذکر است که به کارگیری این مدل ها، مستلزم داشتن اطالعاتی جامع، دقیق و 
به روز از سرچشمه های لرزه زا است؛ همچنین، پس از شناسایی، مدل سازی سرچشمه  های لرزه زا، میزان لرزه خیزی 
هریک از آن ها را به روش های گوناگون بررسی و تحلیل می کنند. این عمل در روش تعینی، تنها به برآورد بزرگ ترین 
زمین لرزۀ ممکن برای هریک از سرچشمه های لرزه زا منجر می شود. پرکاربردترین روش برای این کار، استفاده از 
روابط تجربی است که محققان مختلف، براساس رابطۀ بین بزرگای زمین لرزه و مشخصات گسیختگی گسله که 
مهم ترین آن ها طول گسیختگی گسلۀ مسبب است، ارائه شده است. البته به روش های احتماالتی هم می توان به 
بیشینۀ بزرگای زمین لرزه برای سرچشمۀ مورد نظر رسید. این فرض را اولین بار، نوردکوایست1 مطرح کرد. محققانی 
همچون اپستین و لمنیتس و گوپتا نیز به تصحیح این فرض شتافتند؛ اما کیکو به کمک سلول، یک روند احتماالتی 
جامع تر را برای تخمین بیشینۀ بزرگای ممکن میسر کرد. همچنین، او در سال های بعد به تصحیح روش خود پرداخت.

در واقع، در برآورد لرزه خیزی به روش احتماالتی، احتمال رخداد برای مجموعه ای از زمین لرزه ها با بزرگا های 
مختلف پیش بینی می شود. این امر، نیازمند به یک رابطۀ بازگشتی بین بزرگای زمین لرزه و فراوانی است که طرح 
اولیۀ آن را گوتنبرگ و ریشتر ارائه کردند. درست است که رابطۀ گوتنبرگ و ریشتر، رابطه ای اساسی در برآورد 
خطر زمین لرزه به شمار می رفت، اما این رابطه، به تنهایی، برای برآورد خطر لرزه خیزی ساختگاه مناسب نبود، چراکه 
محدودیتی برای بزرگایی زمین  لرزه قائل نبود و بازه ای بسیار وسیع از اعداد را در بر می گرفت، در حالی که بزرگای 

زمین لرزه ها، بازۀ بسیار محدودی را در برمی گیرد.

کرنل2 و کسنتینو3، اولین افرادی بودند که فرض محدودیت برای بزرگای زلزله را برای جبران این نقیصه مطرح 
کردند که این فرض در طی سالیان بعد، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. روش های مختلفی از آن تا 
به امروز برای ارزیابی خطر لرزه خیزی به روش احتماالتی توسط محققان مختلف ارائه شده است؛ اما نکتۀ اساسی 

اینجاست که همگی آن ها، دو الگوی زمین لرزه ای متفاوت را پایه و اساس کار خود معرفی کردند: 

زمین لرزه های گزارش شده در دست نوشته های تاریخی قبل از ظهور دستگاه های لرزه نگار که طی یک - 1
دورۀ چند صدساله رخ داده اند.

داده های دستگاهی کامل که در دوره های زمانی نسبتًا کوتاه رخ داده اند.- 2

در واقع، مسئلۀ مهمی که در خصوص برآورد، ارزیابی لرزه خیزی یک منطقه از فرض های محدودیت بزرگا وجود 
داشت، عدم قطعیت ها و دست نوشته های تاریخ نویسان گردآوری و تدوین شده اند که به نام زمین لرزه های تاریخی 

معروف شدند ]28[.

1- Nordquist
2- Cornell
3- COSENTINO
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3-4-۱- داده های مورد نیاز برای تحلیل خطرپذیری لرزه ای

1( چشمه های لرزه ای

از  یکپارچه و جامع  داده   بانک  توسعۀ یک  و  زلزله، جمع آوری  انجام تحلیل خطر  برای  بنیادین  پیش نیاز 
چشمه های لرزه ای منطقۀ مطالعه شده است. هریک از عناصر تشکیل دهندۀ بانک اطالعاتی، پیش از قرارگرفتن 
در کنار سایر داده ها، باید به صورت کامل از جنبه های گوناگون پردازش شود. تعیین سازوکار گسل ها، هندسۀ 
پهنه های لرزه زا، طول گسیختگی و حداکثر زلزلۀ منتسب به هر چشمه، خروجی اصلی این بخش است. اهم 

مالحظات مربوط به جمع آوری داده های پایه به قرار زیر است:

الف. هدف از جمع  آوری داده های منطقه ای، کسب آگاهی از وضعیت ژئودینامیکی منطقه و نیز شناسایی 
مؤلفه های زمین شناختی مؤثر در خطر لرزه ای ساختگاه است. مؤلفه های زمین شناختی اشاره شده در واقع 
همان چشمه های لرزه زایی اند که عمدتًا به صورت گسل های فعال شناخته می شوند و پتانسیل ایجاد تغییر 
شکل لرزه ای در پوستۀ زمین را دارند. این اطالعات از منابع گوناگونی استحصال شدنی است. گزارش های 
برای  تهیه شده اند، مرجع مناسبی  اهداف گوناگونی  با  البته  نتایج عملیات زمین شناسی که  از  منتشرشده 
شناسایی گسل ها و چشمه ها در یک منطقه اند. برخی از این گزارش ها اساسًا به منظور شناسایی این سازندها 
اثنای آن برخی از  با اهداف دیگر انجام گرفته است که در  اما بعضًا اکتشاف زمین شناسی  تهیه شده اند؛ 
گسل ها آشکار شده اند. شعاع مطالعاتی در این تراز بسته به وضعیت زمین شناسی و زمین ساختی می تواند 
بسیار متغیر باشد و شکل محدودۀ مطالعاتی نیز الزامًا متقارن نیست و ممکن است، از الگویی نامتقارن برای 
یا محدودۀ  باشد. به صورت یک توصیۀ کلی، شعاع  تعیین کننده برخوردار  منظور نمودن برخی گسل های 

شناسایی در این تراز حداقل 150 کیلومتر است.

ب. هنگامی که اطالعات کافی دربارۀ تاریخچۀ زلزله شناسی جنبش های یک گسل در اختیار باشد، مانند 
عرض گسل، افت تنش میانگین، وضعیت قطعه قطعه شدگی گسل و نظایر آن و چنانچه بتوان حداکثر طول 

گسیختگی و میزان لغزش را برآورد کرد، می توان از روابط تجربی، حداکثر بزرگای بالقوه را تعیین کرد.

ج. در نبود، داده ها با جزئیات مناسب، می توان حداکثر بزرگای بالقوه را از روی کلی گسل برآورد کرد؛ البته 
برای این منظور عمومًا کسری از طول کل یک قطعۀ گسل که می تواند در یک زلزله فعال شود، لحاظ 
می شود )50 درصد(. این کسر به خصوصیات گسل و مشخصًا به وضعیت قطعه بندی شدگی آن مرتبط است.

زمین شناختی  با شواهد  باید  الزامًا  بالقوه که  بزرگای حداکثر  برآورد  برای  استفاده شده  از روش  صرف نظر 
همخوان باشد، عدم قطعیت در این برآورد موضوعی کلیدی است و باید در مدل سازی منظور شود.

د. کسب اطالعات الزم از گسل ها، عمدتًا براساس مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. در صورت نیاز به 
افزایش دقت در اطالعات الزم است، از شناسایی میدانی بهره برد. مطالعۀ جابه جایی های اخیر در گسل های 
مهم به منظور تعیین میزان و نوع تغییر مکان، نرخ های فعالیت و نیز یافتن شواهد احتمالی از قطعه قطعه شدن 
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احتمالی گسل، از جمله اطالعات تکمیلی برای شناسایی دقیق تر ساختار لرزۀ  زمین ساخت منطقه است.

)روش های  ژئوفیزیکی  کاوش های  از  حاصل  زیرسطحی  داده های  استخراج  پروژه،  اهمیت  به تناسب 
گرانی سنجی، مغناطیسی و الکتریکی، انعکاس و تفرق امواج لرزه ای و...( از جمله روش های میدانی برای 
تدقیق ساختار لرزۀ  زمین ساخت است. برای درک نرخ لغزش تکتونیکی و نوع آن می توان از فناوری های 
مدرن امروزی مثل سامانۀ موقعیت یابی )GPS( و داده های اینترفرامتری راداری و نیز داده های اندازه گیری 

کرنش زمین بهره برد ]29[.

2. کاتالوگ لرزه خیزی: برای شناخت سرشت لرزه ای و الگوی لرزه خیزی منطقه، باید اطالعات تمام زلزله های رخداد 
در محدودۀ الزم جمع آوری شود. محدودۀ اشاره شده الزامًا محصور به مرزهای جغرافیایی ایران نخواهد بود. داده ها به 
دو دورۀ )زلزله های تاریخی( قبل از سال 1900 میالدی و )زلزله های معاصر یا دستگاهی( بعد از سال 1900 میالدی 

تقسیم بندی می شود. از تجمیع داده های تاریخی و دستگاهی کاتالوگ لرزه خیزی منطقه آماده می شود.

2-1. داده های زلزله های تاریخی )قبل از سال 1900 میالدی(: همۀ داده های مربوط به زلزله های منطقۀ 
مطالعه شده پیش از به کارگیری دستگاه های ثبت زلزله تا آنجایی که امکان پذیر است، باید جمع آوری شوند. 
اطالعات زلزله های تاریخی ایران عمدتًا در دو مرجع تاریخ زمین لرزه های ایران و کاتولوگ زمین لرزه های 
ایران موجود است. مطالعات دیرینۀ لرزه شناسی نیز در صورت وجود می تواند اطالعات بسیار ارزشمندی را 
در این خصوص در اختیار قرار دهد. برای هریک از زلزله های تاریخی الزم است تا حد ممکن اطالعات 

زیر مشخص شود: 

زمان رخداد- 3

مکان تخمینی رومرکز- 4

بزرگای تخمینی- 5

عمق تخمینی- 6

حداکثر شدت و نیز منحنی هم شدت در مقیاس مرکالی- 7

برآورد عدم قطعیت ها در تخمین پارامترهای فوق- 8
2-2. داده های دستگاهی )بعد از سال 1900 میالدی(

تمامی داده های زلزله های بعد از سال 1900 میالدی باید جمع آوری و اطالعات زیر تکمیل شود:

زمان رخداد- 1

مکان تخمینی رومرکزی- 2

موقعیت رومرکز- 3

بزرگای ثبت شده- 4
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عمق رخداد ها- 5

ابعاد و هندسۀ ناحیه در بردارندۀ پیش و پس لرزه ها در صورت موجودبودن- 6

سایر اطالعات مفید در شناخت لرزۀ زمین ساخت مانند سازوکار کانونی، افت تنش و پارامترهای چشمه- 7

برآورد عدم قطعیت در برآوردهای فوق- 8

عمومًا  اختالف ها  این  که  است  اختالفاتی  دارای  مختلف،  سازمان های  گزارش شدۀ  لرزه ای  داده های  معمواًل 
به دلیل ویژگی های پیچیدۀ زمین لرزه و خطای موجود در اندازه گیری توسط پایگاه های لرزه ای مربوط ایجاد می شود. 
میزان خطا در بزرگا و موقعیت زلزله ها در اوایل قرن حاضر زیاد بوده و بعد از استقرار شبکۀ لرزه نگاری جهانی در 

سال 1963 دقت اطالعات از نظر مکان یابی و بزرگا بیشتر شده است.

2-3. حذف زلزله های وابسته در کاتالوگ: فرآیند تحلیل خطر لرزه ای با فرض پواسنی بودن وقوع زمین لرزه ها 
اما  نیست؛  زلزله ها کاماًل سازگار  با سازوکار وقوع  این فرض  انجام می گیرد.  )وقوع مستقل زمین لرزه ها( 
به خاطر سادگی و کاربردی بودن آن در مطالعات تحلیل خطر استفاده می شود. برای ارضا شرایط پواسنی بودن 
داده ها الزم است؛ پس لرزه ها و پیش لرزه های زلزله های بزرگ )داده های وابسته( از بانک اطالعاتی حذف 
شوند. برای جداسازی پیش و پس لرزه ها از رخدادهای اصلی روش های مختلفی ارائه شده است. به عنوان 
پیشنهاد می توان از روش پنجره های زمانی ـ  مکانی یا روش نظام مند استفاده کرد. همچنین، برخی از 
مراکزی که تدوین کاتالوگ لرزه خیزی را بر عهده دارند، داده های جداسازی شده را در اختیار قرار می دهند؛ 

به عنوان مثال می توان به کاتالوگ EMM که در سال 2012 تولید شده است، اشاره کرد.

2-4. از لحاظ عدم قطعیت ها در بزرگا و مختصات مکانی کاتالوگ: در نظرگرفتن عدم قطعیت های درخور 
مالحظۀ داده های تاریخی، نقش چشمگیری در تعیین پارامترهای لرزه خیزی دارد ]29[.

3-4-۲- شاخص های سنجش خطرپذیری زلزله

1( شاخص های سازه ای

الف. شکل سازه

شکل سازه، گویای شکل ساختمان در پالن و ارتفاع است. ساختمان ها را از لحاظ شکل می توان به دو گروه 
منظم و نامنظم و متقارن و نامتقارن تقسیم کرد که هر دسته میزان خطرپذیری مشخصی در برابر وقوع 

زلزله هایی با شدت های گوناگون از خود نشان می دهد.

ب. نوع مصالح به کاررفته در سازه

ویرایش سوم آیین نامه، طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، سازه ها را از نظر نوع مصالح به کاررفته در آن ها 
به چهار دسته تقسیم می کند. میزان خطرپذیری هر دسته در برابر وقوع زلزله های با شدت های مختلف با 
استفاده از مدل ها و الگوریتم های خطر پذیری به دست می آید. این دسته بندی شامل ساختمان های بادوام با 
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اسکلت فلزی، بتنی، سنگ، آهن، آجر، آهن؛ ساختمان های نیمۀ بادوام با آجر و چوب، سنگ و چوب، بلوک 
سیمانی، تمام آجر و سنگ و آجر؛ ساختمان های کم دوام به صورت تمام چوب، خشت و چوب و خشت و گل 

و ساختمان های بی دوام به صورت چادر، حصیر و مشابه آن است.

ج. سیستم سازه ای

منظور از سیستم سازه ای، نوع سیستم ساختمان در طبقات است. بر طبق آیین نامۀ طراحی ساختمان ها در 
برابر زلزله، ساختمان ها برحسب سیستم سازه ای در یکی از گروه های سازه با سیستم دیوارهای باربر، با 
سیستم قاب ساختمانی ساده، سیستم قاب خمشی، سازه با سیستم دوگانه یا ترکیبی و سایر سیستم های 
این  بر  باال( قرار می گیرد.  با سیستم های معرفی شده در موارد  سازه ای )هرگونه سیستم سازه ای متفاوت 
اساس می توان رفتار لرزه ای. میزان آسیب پذیری هر سازه را نسبت به این شاخص و بسته به شدت های 

متفاوت زلزله تعیین کرد.

د. عمر سازه

عمر مفید ساختمان به طور نسبی در ایران سی سال برآورد شده است. بدین صورت، هرچه عمر ساختمان 
بیشتر باشد، میزان خطرپذیری نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، نسبت به تدوین دوره های گوناگون آیین نامۀ 
طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در ایران، میزان آسیب پذیری سازه ای به نحوی است که می توان یک تابع 
پله ای ـ خطی برای این امر در نظر گرفت؛ زیرا در هر دوره و در ویرایش های گوناگون آیین نامه، کیفیت 

ساخت واجرا و استفاده از مصالح ساختمانی تغییر می کند.

ه. ضریب تشدید ارتعاش لرزه ای سازه

هر سازه در برابر زلزله دچار جابه جایی و ارتعاش می شود و لرزه متفاوتی از خود نشان می دهد که میزان این 
ارتعاش، بسته به مشخصات خاک زمینی که سازه در آن ساخته شده، مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از 
تراز پایه متفاوت است. تعداد طبقات و ارتفاع سازه نسبت مستقیم با شدت لرزه دارد، به طوری که با افزایش 

تعداد طبقات ضریب تشدید لرزه ای نیز افزایش می یابد.

ی. کیفیت ساخت واجرای سازه

با بخشی  مرتبط  متعددی شکل می گیرد که هریک مسئولیت های  تعامل گروه های  از  نظام ساخت وساز 
از اقدامات ساخت واجرای سازه را دارند. ساختمان به مثابۀ محصول نهایی این فرآیند و متأثر از مجموعۀ 
این میان 90 درصد کیفیت  از مقررات، خدمات، مصالح، محصوالت و تجهیزات است که در  پیچیده ای 
ساخت واجرای آن به عوامل متعددی چون نوع مصالح، اهمیت سازه، تعداد طبقات سازه، سال ساخت، نظام 
ساخت وساز، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، وضعیت صنعت بیمه در این بخش، سطح سواد و میزان آگاهی 
عمومی جامعه، سطح درآمد، میزان ثروت کشور و به طور کلی به میزان توسعه یافتگی آن کشور وابسته است.



33 مبانی و اصول کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران

2( شاخص های برنامه ریزی

الف. تراکم جمعیت

تراکم جمعیت به معنی جمعیت در واحد سطح است و معمواًل به واحد نفر در هکتار بیان می شود. تراکم 
جمعیت را می توان در هر قلمرویی نظیر تراکم جمعیتی کشور، تراکم جمعیتی شهری، تراکم جمعیت در 
محله اندازه گیری کرد؛ اما به طور معمول این شاخص را در قلمرو شهر یا مناطق درون شهری و به نام تراکم 

ناخالص مسکونی به کار می  برند.

ب. شبکه های ارتباطی

شبکه های ارتباطی نقش بسیار مهمی در امر نجات و امداد بعد از وقوع زلزله و میزان آسیب پذیری سازه ای 
و انسانی به عهده دارند. با طراحی شبکۀ ارتباطی کارآمد می توان صدمات زلزله را تا حد زیادی کاهش 
داد. شبکۀ ارتباطی کارآمد، شبکه ای است که عرض بیشتری دارد، سطح آن نسبت به سطوح ساخته شدۀ 
شهری بیشتر است و پل های کمتری دارد و با شبکه های خارج از شهر در ارتباط و معابر آن مستقیم و 
پیچ و خم آن ها کمتر است، ارتباط کاربری های حساس را به طور مستقیم برقرار می کند و امکان دسترسی 
سواره به آن هرچه بیشتر فراهم است، شبکۀ ارتباطی با نوع بافت نیز در ارتباط است. ریزدانه، میان دانه یا 
درشت دانه بودن بافت شهری، بر کارآمدی شبکۀ ارتباطی تأثیر می گذارد. هرچه این دانه بندی بافت شهری 
درشت تر باشد، درصد گره های ترافیکی و تعداد بن بست ها کمتر، کارآمدی شبکۀ ارتباطی بیشتر و میزان 
آسیب پذیری کمتر خواهد بود. مدل های متعددی برای بررسی میزان پایداری شبکه های ارتباطی در قبل و 
بعد از زلزله تهیه شده است که براساس تعریف سناریوهای گوناگون زلزله، تخمین میزان تولید و جذب سفر 
ناشی از وقوع زلزله، توزیع سفرها و بررسی وضعیت شبکه ای ارتباطی عمل می کنند. از آن جمله می توان 

به مدل حوزه بندی انسداد راه ها اشاره کرد.

ج. هم جواری کاربری ها

هم جواری بین کاربری ها به معنی نحوۀ کنار هم قرارگرفتن هر کاربری با کاربری دیگر و بررسی هم جواری 
و  سازگاری  و  گوناگون  کاربری های  قرارگیری  نحوۀ  بررسی  آسیب پذیری،  ارزیابی  هدف  با  آن ها  بین 
ناسازگاری بین آن هاست؛ زیرا هر کاربری کارایی و میزان آسیب مشخصی در برابر وقوع زلزله دارد و در 
صورتی که اصول هم جواری ها رعایت نشود و کاربری های ناسازگار در کنار یکدیگر قرار داده شود، میزان 
این آسیب پذیری تشدید خواهد شد. به منظور بررسی وضعیت هم جواری بین کاربری ها و تعیین سازگاری و 
ناسازگاری استقرار آن ها نسبت به یکدیگر می توان از ماتریس سازگاری و ناسازگاری هر کاربری با کاربری 
دیگر استفاده کرد. با این ماتریس می توان، با توجه به روابط عملکردی بین کاربری ها، میزان آسیب پذیری 
در  و  نفوذ هر کاربری  براساس حوزۀ  ماتریس  این  تعیین کرد. در حقیقت  زلزله  به وقوع  را نسبت  آن ها 

نظرگرفتن میزان آسیب پذیری آن از زلزله و درجۀ تأثیرگذاری کاربری ها بر یکدیگر تهیه شده است.
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د. بررسی میزان سازگاری زمین با کاربری آن

هنگام وقوع زلزله، هر نوع کاربری براساس زمینی که در آن واقع شده است، آسیب پذیری لرزه ای متفاوتی 
را تجربه خواهد کرد. میزان سازگاری هر کاربری با مکانی که در آن واقع شده است، براساس مدل ماتریس 
مطلوبیت و با توجه به میزان خطر ناشی از وضعیت زمین شناسی و زلزله ای آن مکان قابل ارزیابی است. 
این مدل، مکان مطالعه شده را برحسب خصوصیات زمین شناسی و زمین لرزه ای به چهار نوع سایت: سایت 
خطرناک  سایت  کم(  خاک:  نشست  )احتمال  کم خطر  سایت  کم(؛  خیلی  خاک:  نشست  )احتمال  بی خطر 
)احتمال نشست خاک: زیاد، داشتن پتانسیل متوسط روان گرایی و واقع شدن سایت در فاصلۀ 300 تا 500 
متری از گسل ها( و سایت پرخطر )احتمال نشست خاک: بسیار زیاد و آثار جابه جایی زمین ناشی از جنبش 
گسل ها تا فاصلۀ کمتر از 300 متر از خط گسل اصلی و داشتن پتانسیل زمین لغزش و پتانسیل باالی 
روان گرایی( تقسیم می کند. شاخص های استفاده شده در این مدل شامل احتمال نشست زمین، روان گرایی، 

زمین لغزش و فاصله از گسل های فعال است.

ه. تأسیسات زیربنایی

آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی شهر نظیر شبکه های آب، برق، گاز و مخابرات ممکن است، تلفات ناشی 
از وقوع زلزله را به شدت افزایش دهد. دراین باره دو نوع آسیب شامل آسیب های ناشی از دسترسی نداشتن 
آتش سوزی،  مانند  ثانویۀ  رویداد سوانح  از  ناشی  آسیب های  و  فوری  امداد  دورۀ  در  حیات  به شریان های 
شوک الکتریکی، انفجار وغیره وجود دارد. به دلیل، جانمایی صحیح این دسته از تأسیسات شهری نسبت به 
مکان های با خطر نسبی باال، نوع فناوری به کاررفته در ساخت آن ها و نحوۀ کارکرد و شیوۀ کنترل مناسب 
هریک از این شبکه ها در میزان کاهش یا افزایش میزان خطرپذیری مؤثر است. از طریق بررسی این دسته 

از موارد می توان میزان خطرپذیری انسانی ناشی از نداشتن کارایی مناسب آن ها را ارزیابی کرد ]30[.

3-5- ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهر تهران

دربارۀ بحران های تکنولوژیک که در نتیجۀ دخالت نادرست انسان در طبیعت شکل می گیرد، با کمی تردید، 
باید چنین اظهار نظر کرد که به دلیل ویژگی های استراتژیک پایتخت، می توان پیامدهای این بحران ها را با تدابیر و 
راهبردهایی به حداقل رساند، اما دربارۀ بحران های طبیعی، قضاوت کمی دشوار به نظر می رسد. یکی از بحران های 
طبیعی که بیش از همه پایتخت را تهدید می کند، بحران زلزله است. تهران به عنوان پایتخت سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، دارای پتانسیل لرزه خیزی باالیی است. گسل ری با طول فعال 20 کیلومتر، 
گسل شمال تهران با طول فعال 90 کیلومتر از مهم ترین گسل های تهران به شمار می آیند. آسیب پذیری تهران 
افزایش شدت تخریب در تهران  نبوده است و عوامل مؤثر دیگری در  اثر زمین لرزه فقط منحصر به گسل ها  بر 
وجود دارد. یکی از این عوامل، شریان های حیاتی ناایمن است. تأمین برق، آب، گاز طبیعی و ارتباطات مخابراتی 
به عنوان شریان های حیاتی، بعد از وقوع زمین لرزه اهمیت بسزایی دارند. براساس برآوردهای انجام شده، پس از زلزله 

شریان های حیاتی دچار آسیب های جدی خواهند شد.
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در سوابق تاریخی تهران، زلزله های بزرگی مانند زلزلۀ 7/1 ریشتری دماوند در سال 1830 میالدی، زلزلۀ 6/5 
ریشتری در سال 1665 میالدی، زلزلۀ 7/2 ریشتری در سال 1117 میالدی در کرج، زلزلۀ 7/7 ریشتری طالقان در 
958 میالدی، زلزلۀ 7/1 ریشتری ری در 855 میالدی و بسیاری دیگر از زلزله های باالی 7 ریشتر ثبت شده اند. بنابه 
مطالعاتی، به طور متوسط هر 158 سال، زمین لرزه ای به بزرگی 7 ریشتر منطقۀ تهران را در هم کوبیده و خسارات 
فراوانی را وارد کرده است. با توجه به قانون بازگشت پذیری و تکرار بالیای طبیعی امکان رخداد زلزله ای با بزرگی 
7 ریشتر برای تهران بسیار زیاد و پیش بینی شده است. باید توجه داشت که آخرین زلزله در تهران در سال 1830، 
تقریبًا 182 سال پیش اتفاق افتاده است که در آن زمان تهران به هیچ وجه وضعیت فعلی را نداشت. برآوردها نشان 
می دهد، در صورتی که هیچ فعالیت پیشگیرانه ای در شهر تهران اجرا نشود و زمین لرزه ای برحسب سناریوی گسل 
ری رخ دهد، از نظر اقتصادی، شهر خساراتی بالغ بر 221 میلیارد دالر را متحمل خواهد شد. در صورتی که 30 درصد 
از میزان خسارت های وارده بر سازه ها کاسته شود، هزینۀ سناریوی قبل به مقدار 164 میلیارد دالر کاهش خواهد 
یافت و چنانچه فعالیت های پیشگیرانه به درستی برنامه ریزی و پیاده شوند، به گونه ای که شاهد کاهش 90 درصدی 
میزان خسارات وارده بر سازه ها باشیم، خسارت های اقتصادی وقوع زلزله ای با منشأ گسل ری، به میزان چشمگیری 
کاهش می یابد و به عدد 86 میلیارد دالر خواهد رسید ]3[. تهران یکی از شهرهایی است که روی خط زلزله قرار 
گرفته است، البته بیشتر ابرشهرها این چنین شرایطی دارند. به عقیدۀ کارشناسان تنها شهری که ممکن است، بر 
اثر زلزله ای در مقیاس مهندسی، »زلزلۀ متوسط« به شدت خراب شود تهران است، تخریب تهران 70 درصد است، 
چون تهران دقیقًا روی گسل بنا شده است. برای تحلیل هایی که دربارۀ زلزله انجام شده است، کمربند لرزه ای کلید 
اصلی است. منطقۀ شهری تهران، روی الیه های آبرفتی که از طریق سازندهای زمین شناختی پیچیده ای بر سنگ 
سخت انباشته شده اند، توسعه یافته است. بر پایۀ داده های زلزله های تاریخی، تهران تا به امروز چندین زلزله شدید 

با دوره های بازگشت 150 سال داشته است.

موضوع گسترش شهر تهران بدون توجه به خطرهای زلزله، جنبه های گوناگون دارد. این امر اواًل باعث شده 
است، بسیاری از ساختمان ها و تأسیسات فعلی شهر تهران در محدودۀ گسلش، گسل های بزرگ و کوچک قرار 
گیرند که در صورت رسیدگی گسیختگی آبرفت به سطح زمین، مشکالت بسیار جدی برای سازه ها و تأسیسات 
به وجود می آورد؛ ثانیًا چون توسعۀ شهر بدون توجه به نقشۀ ریز پهنه بندی خطرهای زلزله انجام شده و با توجه به 
اینکه بیشینۀ شتاب در برخی بخش های شهر بیشتر بوده است، دورۀ زمانی غالب خاک نیز در بخش های گوناگون 
متفاوت است، می توان احتمال داد که بافت ساختمان ها و تراکم آن ها متناسب با سطح شتاب و دورۀ زمانی غالب 
تفکیک  به  تهران  نقشۀ شهر  آن ها می شود.  آسیب پذیری  افزایش  باعث  این موضوع خودبه خود  که  نباشد  خاک 

مناطق در شکل 11 نشان داده شده است.
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شکل ۱۱. نقشۀ مناطق شهر تهران

به ویژه در چند دهۀ اخیر، ساخت وساز در حریم گسل ها و مناطق  ناهماهنگ و غیراصولی شهر تهران،  رشد 
در  لرزه خیزی  شدت  با  نامناسب  حیاتی  تأسیسات  ساختمان ها  اجرای  و  طراحی  زمین  شناختی،  ناپایداری  مستعد 
زلزله،  وقوع  تبعات  با  مقابله  و  پاسخ  مرحلۀ  در  بحران  مدیریت  برای  کافی  عملیاتی  توانمندی های  نبود  تهران، 
وجود بافت های آسیب پذیر و فرسودۀ متعدد و پراکنده در سطح شهر و بسیاری موارد دیگر نشان می دهند که در 
صورت وقوع زلزله ای شدید در تهران تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر و به کل کشور وارد خواهد شد. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد، در صورت وقوع زلزله در تهران از 1100000 ساختمان حدود 640000 بنا 
کاماًل تخریب شده یا به شدت آسیب می بینند. در حالی که 1450000 نفر کشته و در حدود 4330000 نفر هم مجروح 
می شوند. روند روبه رشد و فزایندۀ شهرنشینی و جمعیت شهری به عنوان عاملی برای خسارت زیاد به هنگام بروز 
بالیای طبیعی است. گسترش شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری از یک طرف و رعایت نکردن ابتدایی ترین 
اصول ایمنی در ساخت وسازهای شهری و بدون برنامه  بودن رشد و توسعه شهر از سوی دیگر زمینۀ ایجاد خسارات 

زمان وقوع زلزله را فراهم می کند.

و  اقتصادی  و دگرگونی های  از یک سو  فرهنگی کشور  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  دربارۀ  تحوالت عظیم 
اجتماعی به ویژه در کشورهای آسیا و فناوری های نوین، آثار متقابل مهمی را در ساختار آتی اجتماعی و اقتصادی 
شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران خواهند داشت. طبق آمار سازمان ملل متحد، پیش بینی شده است، در سال 1400 
تنها جمعیت ابرشهرهای توکیو، بمبئی، الگوس، شانگ های، جاکارتا، سائوپالو، کراچی، پکن، داکا و مکزیکوسیتی 
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به ترتیب بیشتر از جمعیت تهران خواهد بود. ازاین رو، تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم آسیا و دنیای اسالم که 
حجم عرضۀ خدمات شهری در آن نیز درخور توجه است، نقشی اساسی در ژئوپلتیک منطقه و حتی جهان خواهد 
داشت. البته این امر در صورتی میسر است که بالیای طبیعی این شهر را به اضمحالل نکشاند. ازاین رو، مدیریت 

بحران در این شهر به یک بحث مهم در مباحث شهری تبدیل شده است.

بررسی های اخیر در قالب پروژۀ پهنه بندی خطر لرزه ای تهران، نشانگر آن است که در میان 22 منطقۀ تهران، 
مناطق جنوبی تهران در مجموع با ارزیابی شاخص هایی چون مصالح و مقاومت ساختمان ها، قدمت بناها، تراکم 
جمعیت و معابر با عرض کم، آسیب پذیرترین مناطق تهران را پدید آورده اند. به طوری که اگر زلزله ای در تهران رخ 
دهد، بیشترین خسارات مالی و جانی در این منطقه ثبت خواهند شد. به همین دلیل ستاد مدیریت بحران منطقه ای 
در میان 22 منطقۀ تهران از سال 1380 در منطقۀ 17 راه اندازی شد و امروز تمام 22 منطقۀ تهران دارای ستاد 
مدیریت بحران هستند. هر سازمان و نهاد شهری دخیل در مدیریت بحران شهر تهران، با توجه به عملکرد مورد 
انتظار، باید به وظایف خود آگاهی و علم داشته باشد؛ اما در این میان، وجود انسجام و یکپارچگی میان نهادها و 
ارائۀ بهترین عملکرد در  سازمان های شهری درگیر در مدیریت بحران شهر تهران، امری ضروری است و برای 
شرایط بحرانی، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، بدون وجود هماهنگی، عملکردها دچار تکرار و تداخل شده و حتی 
بعضی رفتارها و عملکردهای ضروری در شرایط بحرانی به فراموشی سپرده خواهد شد؛ بنابراین، برای جلوگیری از 
چنین اتفاقاتی الزم است، هر سازمان شهری با آگاهی از آمار و اطالعات سایر سازمان های شهری، با یکپارچگی 
و انسجام، نه تنها بهترین عملکرد را داشته باشند؛ بلکه بازگرداندن شرایط بحرانی شهر به شرایط عادی را تسریع 

بخشند ]32[.

برای تعیین میزان خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزلۀ شهر تهران، با توجه به گسل های موجود، فاصلۀ آن ها 
از مکان مطالعه شده و جنبش زمین، نسبت به پیش بینی زلزلۀ احتمالی و بزرگای آن اقدام می شود. بهره گیری از زلزلۀ 
سناریو برای برنامه ریزی واکنش اضطراری و برنامه ریزی پیشگیری بر اثر بحران ناشی از زلزله، برای یک شهر 
می تواند بسیار مفید باشد؛ بنابراین، باید زلزله هایی را فرض کرد که بیشترین خسارت را به تهران وارد خواهند کرد. 
زلزله ای که تهران را تحت تأثیر قرار خواهد داد، در گسلی فعال در نزدیکی شهر رخ خواهد داد. وسعت منطقه ای 
که به شدت خسارت دیده است، در مقایسه با مورد ناشی از زلزله های بزرگ از نوع بین صفحه ای مکنده، محدود 

خواهد بود.

از میان بسیاری از گسل های فعال در تهران، همان طور که در شکل 12 نشان داده شده است، محتمل ترین 
گسل های خطرناک عبارت اند از:

گسل شمال تهران )طول: حدود 90 کیلومتر(: در مرز بین بخش کوهستانی شمالی و منطقۀ شهری قرار - 
دارد. این گسل بیش از 90 کیلومتر امتداد دارد.

گسل مشا )طول حدود 200 کیلومتر(: گسل عمده ای است، با طول بیش از 200 کیلومتر که از چندین - 
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بخش تشکیل شده است. زلزلۀ 1830 با فعالیت بخش خاوری گسل مشا مطابقت دارد. بزرگ ترین زلزلۀ 
تاریخی در سال 958 روی داد که بزرگای آن 7/7 ریشتر و فاصلۀ آن تا مرکز تهران در حدود 50 کیلومتر 

بود. این زلزله با فعالیت بخش باختری گسل مشا مطابقت داشت.

گسل جنوب ری )طول: حدود 20 کیلومتر(: گسل جنوب ری، در جنوب شهر تهران واقع و طول آن در - 
حدود 20 کیلومتر است. این گسل در راستای ضلع جنوبی فرونشست ری امتداد می یابد و تقریبًا به موازات 
آن، گسل موسوم به شمال ری در راستای ضلع شمالی فرونشست امتداد دارد. فاصلۀ بین این دو گسل تنها 

3 تا 5 کیلومتر است ]19[.

طرح ریز پهنه بندی در اصل چهارم، آسیب پذیری ناشی از زلزلۀ مدل شده )ساختمان های مسکونی، تلفات انسانی، 
را تحلیل و  پایداری شیب ها(  و  روانگرایی  تأسیسات خطرناک،  بناهای عمومی عمده، شریان های حیاتی،  پل ها، 
بررسی می کند. در این طرح، آسیب پذیری کلی ناشی از خطر زلزله در گسترۀ مطالعه شده با استفاده از شاخص های 
فیزیکی )نسبت خسارت ساختمان های مسکونی و نسبت تلفات( و اجتماعی )تراکم جمعیت، مساحت سرانۀ فضای 

باز و نسبت راه های باریک( ارزیابی شده است.

شکل ۱۲. میزان مقاومت ساختمان ها در مناطق مختلف شهر تهران ]33[

آسیب پذیری ساختمان های مسکونی

در طرح ریز پهنه بندی براساس نوع سازه، ساختمان های تهران به 4 گروه تقسیم شده اند:

1( فوالدی 2( بتن مسلح 3( سایر انواع 4( نامشخص.
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گروه سایر انواع، خود به 9 گونه سازه ای تقسیم شده اند که آجر و فوالد یا سنگ و فوالد 91 درصد گروه )سایر 
انواع( را و آجر و چوب یا سنگ و چوب 4 درصد را در برمی گیرد. در مجموع 95 درصد از گروه سایر انواع، متشکل 
از این دو نوع سازه است. الگوی پراکندگی این ساختمان ها نیز نشان دهندۀ ویژگی های رشد شهر است. مناطقی 
که دارای بیش از 60 درصد سازه های فوالدی و سازه های بتن مسلح هستند، عبارت اند از: مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 
6 و 22 همۀ این مناطق در قسمت های شمالی شهر قرار گرفته اند. منطقۀ 5 شامل 83 درصد سازه های فوالدی و 
بتن مسلح است و منطقلۀ 2 دارای 81 درصد از این سازه ها است. به عکس، مناطق 10، 16 و 17 که در بخش های 
جنوبی تهران واقع شده اند، شامل تعداد کمتری از سازه های فوالدی و بتن مسلح هستند. منطقۀ 12، 11، 9، 18، 

13 و 19 نیز دارای درصد کمتری ساختمان های فوالدی و بتن مسلح اند.

در اصل از مهم ترین مسائل دربارۀ خطرپذیری لرزه ای شهر تهران؛ کنترل نکردن سیستمی سازه های شهری 
است که تاکنون نقشه های طرح تفصیلی متناسب با شرایط لرزه خیزی تهران تهیه نشده است و مقاوم سازی سال های 
اخیر بیشتر دربارۀ ساختمان های خصوصی انجام پذیرفته است؛ در حالی که ساختمان های دولتی کنترل جدی ندارند. 
برنامه ریزی  اراضی،  کاربری  برنامه ریزی  نظیر  شهرسازی  دربارۀ  تمهیداتی  با  همراه  مقاوم سازی  دیگر،  سوی  از 
تأسیسات شهری، برنامه ریزی شبکۀ عبور و مرور، تعیین تراکم ها، نیز باید به مجموعه تدابیر و سیاست های ضد 
بحران اضافه شود؛ به عبارت دیگر مقاومت شهر صرفًا مقاوم سازی بناها و ساختمان های شهری نیست؛ بلکه تدوین 
تراکم های  کاربری ها،  متناسب، هم جواری  فضاهای شهری  تدارک  و  مقررات ساخت وسازهای شهری  و  ضوابط 
ادارۀ شهر می تواند فضاهای سکونتگاهی را به مجتمع های  شهری و نیز جلب مشارکت شهروندان در ساخت و 
زیستی مقاوم و پایدار تبدیل کند؛ همچون فضای کارگاهی که نه تنها به کار آموزش می آید؛ بلکه زمینه ای نیز برای 

تقویت شهروندی می شود ]33[.

تعداد  زلزله  رخداد  صورت  در  که  به طوری  است،  فراوانی  اهمیت  حائز  ری  گسل  نیز،  گسل ها  وجود  دربارۀ 
دربارۀ مدل گسل  تجاوز می کند.  تهران  آماری جنوب شهر  در هر حوزۀ  واحد  از 200  آسیب دیده  ساختمان های 
شمال تهران نیز، مکان حوزه های آماری که تعداد ساختمان های آسیب دیده در هریک از آن ها از 200 واحد تجاوز 
می کند، فقط به کنارۀ جنوبی شهر محدود می  شود. دربارۀ گسل مشا، خسارات در مقیاس کل شهر نسبتًا کم است. 
در حوزه های آماری جنوب مناطق 11 و 12، تعداد ساختمان های آسیب دیده از 100 واحد تجاوز می کند و براساس 
مدل شناور نسبت خسارت در مناطق 3 و 12 تقریبًا زیاد است و علت عمدۀ آن وجود الیۀ خاک نسبتًا سست در آن 

مناطق است که سبب تقویت امواج زلزله می شود ]4[.

در طرح ریز پهنه بندی تعداد تلفات انسانی )بر اثر فروریزی ساختمان( در زلزله ها، برحسب آسیب های ساختمانی، 
یا روز( و وضعیت  انسانی )برحسب شدت زلزله و نوع سازه(، زمان وقوع زلزله )شب  تلفات  تابع  تراکم مسکونی، 
امداد رسانی )چهار نوع فعالیت امداد رسانی اضطراری به طور جداگانه ای برای شب و روز به هشت نوع برآورد به ازای 
هر زلزله سناریو منجر می شود( برآورد شده است. از میان همۀ مدل های گسل، مدل گسل ری گسترده ترین تلفات 
را موجب خواهد شد. در این حالت 380000 نفر از ساکنان یا حدود 6 درصد کل جمعیت تهران کشته خواهند شد. 
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تلفات در منطقۀ 15 به علت تعداد زیاد جمعیت ساکن در آن، وسیع خواهد بود. نسبت تلفات در مناطق 11 و 12 به 
زیادی 15 تا 20 درصد خواهند بود؛ زیرا ساختمان های آسیب پذیر بسیاری در این مناطق وجود دارد و شدت زلزله نیز 
در مقیاس MMI به 9 می رسد. نسبت تلفات در بخش شمالی شهر یعنی مناطق 1 تا 5 در حدود 2 درصد خواهد بود. 
برآورد می شود که تعداد تلفات انسانی در جنوب شهر تهران در این مدل به حداکثر برسد. در برخی حوزه های آماری 
تعداد تلفات انسانی از هزار تن تجاوز خواهد کرد و فعالیت های اضطراری امداد رسانی در این مناطق مؤثر نخواهد بود.

دربارۀ گسل شمال تهران، در بدترین حالت 130 هزار نفر یا حدود 2 درصد جمعیت تهران کشته خواهند شد. 
نسبت تلفات در بخش شمالی شهر در مناطق 1 تا 5 زیاد خواهد بود )در حدود 3 درصد(. نسبت تلفات در جنوب 
تهران کم و در حدود 1 درصد خواهد بود. مطالعات نشان می دهد که مدل گسل ری پراستعدادترین سناریو زلزله 
برای ایجاد بیشترین خسارت در شهر تهران است و از میان همۀ مدل های گسل، گسترده ترین تلفات را موجب 
خواهد شد. چراکه بخش جنوبی شهر نه تنها در نزدیکی منبع زلزله )گسل ری( واقع شده است، بلکه نسبت به 
بخش شمالی شهر، شرایط فیزیکی و اجتماعی نامناسبی دارد )ص 198 مدل ریز پهنه بندی( در واقع، بلوک های 
بلوک هایی که  اندک هستند،  با مساحت  بافت و کثرت قطعات )پالک های( کوچک  ریزدانه که معرف فشردگی 
حداقل 50 درصد قطعات آن ها کمتر از 200 مترمربع است، بلوک های ناپایدار که معرف فقدان سیستم سازه ای 
مناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه است و همچنین، بلوک های نفوذ ناپذیر که معرف عدم دسترسی های مناسب و قلت 
معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است، بلوک هایی که حداقل 50 درصد عرض معابر آن کمتر از 6 متر است، 
طبق طرح جامع تهران عمدتًا در بخش های جنوبی شهر و در محدودۀ طبقات اجتماعی پایین و متوسط به پایین 
قرار دارند. بلوک های شهری واجر هر سه شاخص )ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی( نیز که مشتمل بر 5035 
بلوک با وسعت 2582 هکتار است و براساس طرح جامع تهران، محدودۀ بافت فرسوده را تشکیل می دهد و در 
بخش های جنوبی شهر و در محدودۀ طبقات اجتماعی پایین و متوسط به پایین متمرکز هستند. مطابق طرح جامع 
مشخصه، بافت فرسوده در مرحلۀ نخست ناپایداری و سپس، نفوذناپذیری و ریزدانگی و سرانجام مجموعه ای از سایر 
نارسایی های کالبدی، عملکردی، حرکتی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است، البته مطابق مصوبه 

شورای عالی شهرسازی، هر سه دسته از بلوک های فوق الذکر مشمول بافت فرسوده است ]4[.

به طور کلی دالیل خطرپذیری لرزه ای شهر تهران:

وجود گسل ها؛- 

بافت شهری تهران؛- 

محدودیت فضایی تهران؛- 

عدم کنترل سیستمی سازه های شهری؛- 

تأسیسات و زیرساخت های ناایمن؛- 

نبود مدیریت یکپارچه.- 
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شکل ۱3. نقشۀ پراکندگی لرزه ای شهر تهران ]۲[

3-5-۱- برنامه ریزی و مدیریت کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران

مدیریت بحران ناشی از زلزله را می توان ساماندهی و بسیج همۀ امکانات و توانمندی های کشور برای مقابله 
با بحران ناشی از وقوع زلزله و تبدیل آن به شرایط عادی و فرصتی برای بازسازی مطلوب و مناسب شهرهای 
آسیب پذیر تعبیر کرد. در این میان، فعالیت هایی که در مدیریت بحران انجام می گیرد، در چهار مرحلۀ پیشگیری، 
آمادگی، مقابله و بازسازی قرار می گیرند و نقش برنامه ریزی شهری در این چرخۀ مدیریت بحران، جلوگیری از 
اتالف منابع و بهره گیری از حداکثر توان و پتانسیل های موجود در جامعه است که با استفاده از نرم افزارهای مختلف 
و  آسیب ها  در کاهش  و شهری  مدیریتی  برنامه های  پیش بینی  برای  آن  آسیب های  و  لرزه ای  ارزیابی مخاطرات 
تلفات در سراسر جهان منجر شده است. از جمله نرم افزارهای شبیه سازی لرزه ای HAZUS تهیه شده توسط آژانس 
ایالت های آمریکا به کار گرفته شده است. مدل  مدیریت اضطراری دولت فدرال )FEMA( است که برای تمامی 
زلزلۀ HAZUS-MH برای تعیین ارزیابی های زیان در برنامه ریزی برای کاهش خطر زلزله، آمادگی، پاسخ گویی و 
بهبودی شرایط اضطراری و در اختیار دولتمردان محلی، منطقه ای و فدرال گذاشتن نتایج ارزیابی، طراحی شده است. 
شیوۀ استفاده در این مدل با نظر کارشناسان و حتی گزارش های مربوط به چندین زمین لرزه در گذشته مقایسه شده 

است، هرچند که وجود داده های ناقص از خسارات زلزله های واقعی مانع کالیبره کامل این مدل شده است ]34[.

 RADIUCE یک نرم افزار ساخت آمریکاست که در محیط اکسل کار می کند. با استفاده از نرم افزار RADIUCE

میزان آسیب پذیری کاربری ها و تعداد تلفات انسانی را می توان محاسبه کرد.
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نرم افزار دیگر SEISMOCARE، در محیط GIS کار می کند و در سال 2001 برای مطالعۀ خسارات و تلفات منطقه ای 
ناشی از زلزله در یونان طراحی شده است. از نرم افزارهای دیگر که می توان نام برد: Global Earthquake Model، طراحی 

در ایتالیا؛ CAPRA طراحی در سازمان ملل و کشور نیکاراگوئه و SELENA طراحی در نروژ هستند ]35[.
جدول 6. اصول مدیریت خطرپذیری ]۲0[

 

 ارزیابی خطر

 رفع خطر

 شناسایی خطر

 آنالیز خطر

مدیریت خطرپذیری لرزه ای به صورتی که در شکل 14 ارائه شده است، از سه بخش اصلی تشکیل  شده است:

تقسیم بندی و تحلیل خطرپذیری - 1

تعیین روش کاهش خطرپذیری- 2

اجرای روش کاهش خطرپذیری- 3

در مرحلۀ اول اطالعات مورد نظر جمع آوری می شود؛ سؤاالتی مانند عملکرد مورد نظر مطالعه چیست و اینکه 
چگونه و در چه حالی از عملکرد مورد نظر خسارت ایجاد خواهد شد؟ در این بخش باید پاسخ داده  شوند. منظور 
از حالت خرابی ایجاد آسیب در سازه به اندازه ای است که از حد عملکرد خود خارج شود. در این مرحله، حالت های 
مختلف خرابی، شناسایی، احتمال وقوع هر یک محاسبه و خسارات ناشی از هریک از حالت های خرابی به دست 
آورده می شود. در محاسبۀ خسارات، به هزینه های بازسازی و ترمیم نباید بسنده کرد و هزینه های اجتماعی ناشی از 

کاهش قطع عملکرد و خدمات رسانی، از دست دادن بازار و مسائل مشابه نیز باید در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، محاسبۀ احتمال وقوع آسیب به لرزه خیزی ساختگاه مربوط است. ازاین رو، اطالعات خطر زلزله 
ساختگاه در مطالعات مورد نیاز است. با داشتن این دو عامل، میزان خطرپذیری ارزیابی می شود. 

در مرحلۀ دوم برای ارتقای رفتار لرزه ای سازۀ مطالعه شده، پیشنهادهای الزم ارائه می شود. این پیشنهادها شامل 
کاهش خطرپذیری یا ترکیبی از این موارد است.

در مرحلۀ سوم، راهبردهای پیشنهادی ارزیابی و تصمیم گیری انجام می شود. در این مرحله، تأثیر اجرای این 
راهبرد به صورت کمی ارزیابی و مناسب ترین پیشنهاد انتخاب می شود ]36[.
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 ارزیابی خطرپذیری

( تعریف و تحلیل خطرپذیری1  

ات سازه مورد نظراطالع اطالعات خطر زلزله  

 

( انتخاب روش2   

روشی برای  انتخاب
 یالرزهارتقای عملکرد 

کاهش خطرپذیری، بیمه 
 و...

 روش یاجرا( 3 3

گیریارزیابی و تصمیم  

 استفاده از روش

شکل ۱4. مدیریت خطرپذیری لرزه ای ]36[

4- بحث و نتیجه گیری

کشور ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرارگیری آن روی کمربند زلزله در برابر این پدیده بسیار آسیب پذیر 
روی  اقتصادی،  ـ  فرهنگی  ـ  سیاسی  پایتخت  به عنوان  تهران  من جمله  کشور  مهم  شهرهای  از  بسیاری  است، 
گسل های فعال قرار گرفته است که ضعف کلی کالبد شهر و برنامه ریزی نکردن صحیح در این خصوص، تراکم 
جمعیت باال و نحوۀ نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محالت شهری در هنگام زلزله، باعث افزایش خسارات جانی 
و مالی در آن ها می شود. در این میان با توجه به پهنه بندی کالن شهر تهران، مناطق و محالت از لحاظ خطرپذیری 
ناشی از عامل زلزله متفاوت و گوناگون هستند. با توجه به سوابق زلزله های تاریخی، پیشینۀ لرزه خیزی و گسل های 

متعدد، شهر تهران از شهرهای با لرزه خیزی باالست.

گسترش افقی شهر بدون در نظرگرفتن حریم امن گسل هاست. رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهر تهران، به ویژه 
در چند دهۀ اخیر، ساخت وساز در حریم گسل ها و مناطق مستعد ناپایداری زمین شناختی، نبود توانمندی های عملیاتی 
کافی برای مدیریت بحران، وجود بافت های آسیب پذیر و بسیاری موارد دیگر نشان می دهند که در صورت وقوع 
زلزله ای شدید در تهران، تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر و به کل کشور وارد خواهد شد و این یعنی 
خطرپذیری لرزه ای که شهر تهران را تهدید می کند؛ بنابراین، با در نظرگرفتن اهمیت شهر تهران از ابعاد مختلف در 
سطح ملی و بین المللی، بررسی میزان خطرپذیری لرزه ای این شهر، انجام مطالعات گسترده و رسیدن به راه حل های 

اساسی برای مقاو م سازی و تاب آوری این شهر و کاهش آسیب پذیری و خطرپذیری در آن الزامی است.
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در این گزارش نیز به صورت اجمالی به معرفی مفاهیم خطر و خطرپذیری، ارزیابی میزان خطرپذیری، بررسی 
تهران  شهر  لرزه ای  خطرپذیری  ارزیابی  به  نهایت  در  و  خطرپذیری  شاخص های سنجش  و  لرزه ای  خطرپذیری 
پرداخته شده است و در ادامه، راهبردهای کاهش خطرپذیری در چهار بخش زمینۀ خطرپذیری، اهداف کالن، اهداف 

خرد و در نهایت راهبردهای الزم ارائه شده است.

5- راهکارهای موردی

عمده راهکارهای پیشنهادی برای کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران:

ایمن سازی شریان های حیاتی و مقاوم سازی آن ها به حدی که بتوان به تداوم فعالیت شریان های حیاتی - 1
بعد از وقوع زلزله تا حدودی اطمینان داشت.

جلوگیری از گسترش شهر تهران در مسیر گسل ها از طریق وضع قوانین مرتبط- 2

ایمن سازی سازه های ساختمانی از طریق نظارت بر ساخت وساز- 3

بهسازی و نوسازی ساختمان های فرسوده- 4

تخریب سازه های مسکونی غیرتعمیرشدنی- 5

و - 6 خسارت  دقیق  برآورد  برای  آن ها  به روزکردن  و  تهران  شهر  برای  خطر  پهنه بندی  نقشه های  تهیۀ 
مقاوم سازی

تعریض و مقاوم سازی شبکه های ارتباطی با رویکرد مدیریت بحران زلزله در پایتخت- 7

لزوم تأکید بر انسجام و یکپارچگی در مدیریت بحران شهر تهران- 8

لزوم تدوین برنامه و مقررات به تفکیک هر مرحله از مدیریت بحران )آمادگی، مقابله و بازسازی( برای - 9
جلوگیری از اتالف منابع

استفاده از نرم افزارهای به روز دنیا برای ارزیابی مخاطرات لرزه ای و آسیب های ناشی از آن- 10

کاهش تراکم از طریق تمرکز زدایی و ممنوعیت بلندمرتبه سازی- 11

طراحی بناهای عمومی )آتش نشانی، بیمارستان، فرودگاه اضطراری برای هواپیما یا هلیکوپتر، پناهگاه و - 12
غیره( جدید با در نظرگرفتن جمعیت شهر تهران و با در نظرگرفتن ضوابط

آموزش عمومی دربارۀ خطرپذیری لرزه ای و لزوم توجه به مشارکت عمومی برای افزایش مقاوم سازی - 13
و کاهش خطرپذیری شهر

اجرای مانورهای دوره ای برای شناسایی هرچه بیشتر نقاط ضعف- 14

ایجاد یک پایگاه داده از تمام اطالعاتی که در شرایط بحرانی، دسترسی به آن ها در کاهش آسیب پذیری - 15
می تواند مؤثر باشد.
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ی

ش خطرپذیر
ی کاه

جدول 7. راهبردها

زمینه
ف کالن

اهدا
ف خرد

هد
راهبرد

کالبدی

ـ توزیع مناسب کاربری ها با توجه به معیار 
دسترسی بهینه

ـ رعایت تداوم و پیوستگی فعالیت های خدماتی
ـ باالبردن قابلیت نفوذپذیری در برخی از 

بافت های مسکونی

ـ حذف کاربری های ناسازگار و مشکل آفرین و 
جایگزینی کاربری های سازگار 

ـ حفظ و سازمان دهی پیوستگی بافت مسکونی

ص کاربری ها و برقراری انتظام بین توده و فضا
ـ ایجاد تعادل در تخصی

ـ بهسازی و مقاوم سازی زیرساخت ها
ـ تأمین دسترسی مناسب و احداث واحدهای خدماتی به منظور مدیریت بحران 

در مواقع بروز خطر زلزله
ـ استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

ـ بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده مسکونی یا تخریب 
کاربری های فرسوده

ـ نظارت و کنترل دقیق عملیات اجرایی
ک و ارزان

ـ بهره گیری از فناوری های جدید مقاوم سازی با استفاده جدید، سب

اجتماعی - اقتصادی

ش تراکم جمعیتی بسیار باال در برخی 
ـ کاه

محالت
ـ رعایت اصل تعادل در تراکم جمعیتی و تراکم 

ساختمانی

ـ ایجاد اختالط اجتماعی )زمینه سازی برای 
اسکان طبقۀ متوسط و باالتر(

ـ حفظ و ارتقای هویت اجتماعی منطقه

ـ توجه به هزینه ـ فایده و تأثیرات بلندمدت و پایدار جریان مقاوم سازی 
ش، ایجاد اشتغال حمایت ارائۀ 

ـ توانمند سازی ساکنان بافت فرسوده )آموز
تسهیالت(

مدیریتی

ـ تأمین و توسعۀ خدمات شهری و زیرساخت های 
توسعۀ نوسازی

ش 
ـ اعتمادسازی و اطمینان بخشی به منظور افزای

مشارکت مردم ساکن در بافت
ـ نهادسازی و ایجاد بستر و انگیزۀ الزم برای 

مشارکت
ش به گروه های مختلف اجتماعی

ـ آموز

ش صرفًا کالبدی و توجه به ابعاد 
ـ پرهیز از نگر

و اهداف مختلف شهرسازی در نوسازی بافت
ش و اهمیت مدیریت زمان در امر 

ـ تأکید بر نق
ک

مقاوم سازی و مدیریت ریس

ـ ایجاد و ارتقای فضاهای جمعی، باز و مطلوب
ش همگانی و تشکیل کمیته های امدادرسانی

ـ آموز
ـ ایجاد فضاهای رقابتی از طریق حمایت از ایده ها و گروه های خالق و مبتکر 

در امر مقاوم سازی
ـ راهبری مدیریت مقاوم سازی از طریق ایجاد هماهنگی بین گروه های 

ذی نفع
س اهداف مقاوم سازی در سه سطح 

ـ مدیریت و برنامه ریزی اقدامات براسا
فوری، میان مدت و بلندمدت

محیطی
پایدارساختن محیط در مقابل عوامل مخرب و 

سوانح طبیعی

ـ مناسب سازی شیب بندی ها برای توزیع و دفع 
آب های سطحی

ـ پایدارساختن محیط در مقابل عوامل مخرب

ـ ساماندهی و استفاده از نقاط مرتفع موجود در دامنه های اطراف در امر 
اسکان مجدد و پناه گیری

ـ جلوگیری از آلودگی منابع آب های سطحی برای استفادۀ آینده برای تأمین 
امکانات اولیه
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