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كاهش بـر مبنى تهـران در احتمالى زلزلـة بـا مقابلـه در شـهردارى و دولـت اسـتراتژى
اسـت؟ مؤثر و واقعبينانه ميـزان چـه تا نجـات، و امـداد امكانات توسـعة و شـهر جمعيـت

مردود؟ يا مقبول : تهران زلزله با مقابله راهبرد

است. آنجلس لس حد در تهران در زلزله وقوع احتمال
اطراف گسلهاى و ايران مشابه آنجلس، لس گسلهاى
و ــدت ش زمينه، اين در متخصص افراد ــت. اس تهران
ــابه مش را آنجلس لس و ــران ته ــلهاى گس وضعيت
سالى چند ــهر، ش دو اين در اگرچه مىدانند. يكديگر
در تنها نه ولى مىگذرد، زلزله وقوع دوره از كه ــت اس
براى بلكه ندارد، را جمعيت كاهش برنامة آنجلس لس
جذبجمعيت نيزتالشمىشود. افزايشجمعيتشهر
با بايد مقابل، در ولى است، ــهر ش نفع به كارا، و خوب
من داد. كاهش نيز را ــارات خس ميزان امكانات، تأمين

نبودم. جمعيت كاهش موافق هيچگاه
طرح است. ــگى هميش امر يك تهران در زلزله به توجه
مسائل دليل به صرفاً آن، با مقابله براى جمعيت كاهش
مقابله براى االن است. مسكن قيمت كنترل و اقتصادى
كه مىكنند ــرح مط را تهران ــت جمعي كاهش آن، ــا ب
احتمال امسال است. مسكن قيمت دليل به صرفاً خود
بحثها اين بيشتر و دارد وجود ــكن مس قيمت افزايش
مىشود؛ عنوان مسكن قيمت افزايش از جلوگيرى براى
ساير وخواهدبود. بوده احتمالوقوعزلزلههميشه وگرنه
نبوده، شهرها جمعيت كاهش دنبال به دنيا، كشورهاى

بلكهبهافزودنظرفيتمديريتشهرىمىانديشند.
حوزة در نجات و ــداد ام امكانات به مربوط ــاى بحثه
مىتوان خسارات كاهش براى اما نيست، من تخصص
داد. انجام را ــاختمانها س ــازى مقاومس نظير اقداماتى
اين است. اينراهكارها از يكىديگر پدافندغيرعاملنيز
آمريكا با سرد جنگ در شوروى سقوط از پس ــئله مس
در شد. مطرح هستهاى جنگ حساسيت بينرفتن از و
درحالىكه شده، توجه ــتر بيش آن نظامى بُعد به ايران
آن به كمتر ــهرى ش فضاهاى و ــازى شهرس ــت جه از
كرد شناسايى را فضاهايى چنين مىتوان پرداختهاند؛
هر براى را غيرعامل پدافند آنها، ويژگىهاى اساس بر و

گرفت. نظر در كدام

گسلهاى است. اجتنابناپذير و ــگى هميش حتمى، زلزله
با گسلهايى رى، جنوب و رى شمال تهران، ــمال ش مشا،
از هستند. بيشتر يا و ريشتر هفت با زلزلههايى ايجاد قدرت
گذشتهايم. مقدارى هم تهران در زلزله بازگشت دورة زمان
را زلزله وقوع زمان نمىدهد اجازه هنوز بشر فعلى دانش اما
را مردم اگر ــاند. ترس نبايد را مردم بنابراين كند. پيشبينى
كردهايم. جفا علم حق در هم و مردم حق در هم بترسانيم،
مگر نيست ساخته بشر دست از كارى زلزله، وقوع مقابل در

: آنها رفع جهت در كوشش و آسيبپذيرىها شناخت
نسبت ما جامعه عمومى دانش تا كنيم تالش سو يك از
چه زلزله بدانند مردم يعنى ــد. نباش ــيبپذير آس زلزله به
بايد رفتارى ــه چ آن مقابل در ــان خودش و دارد ــارى رفت

باشند. داشته
كه ــد باش حدى در ما تكنولوژى دانش ديگر ــوى س از
و امداد بحران، مديريت و بسازيم مستحكم ساختمانهايى

دهيم. انجام علمى اصول رعايت با را نجات
كه ــد باش گونهاى به ما مديريتى دانش مهمتر، ــه هم از
ــهر ش براى الزم پيشبينىهاى يكپارچه، مديريت يك با
وقوع از پس و شود انجام ديگر روستاى و شهر هر يا تهران

كرد. جلوگيرى خسارتها افزايش از بتوان نيز، زلزله
محصول ــد، ح اين تا ــران ته ــهر ش جمعيت افزايش ــا ام
و ــته گذش ــالهاى س در ــف مختل ــاى تصميمگيرىه
و اشتغال فرصت مثل فعاليت و زندگى امكانات انباشتگى
بايد تهران از تمركززدايى است. بوده شهرى زيرساختهاى
امكانات و اقتصادى فعاليتهاى شغلى، فرصتهاى توزيع از
مىخواهند امروزه مردم ــود. ش آغاز ــور كش كل در زندگى
و ــتغال اش از حاصل درآمد به آنان زندگى و كنند ــى زندگ
باورمىكنند، كهآنها آنچهرا همچنينامكاناتوابستهاست.
جمعيت كاهش مقوله با است. بهتر زندگى امكانات همين
كرد. برخورد علمى و درست راههاى از بايد نيز تهران شهر
مشكل خيرخواهانه، نيت با حتى زلزله» از مردم «ترساندن

مرتفعنمىكند. را

واقعاً دهد، رخ ــاال ب ــدت ش با زلزلهاى اگر
كنيد دعا مىگويم ــه هميش ــت. اس فاجعه
سطح متوسط مىكنم فكر من نيايد. زلزله
گونهاى به تهران ــاختمانهاى س مقاومت
ريشتر تا 6/5 6 قدرت با زلزلهاى كه ــت اس
ــازمان س كرد. خواهد ويران را آنها ــتر بيش
كيفى كنترل است موظف مهندسى نظام
عهده بر را ساخت حال در ــاختمانهاى س
ميزان از ــدى ح تا ترتيب بدين و ــه گرفت
به نيز 2800 ــه آييننام بكاهد. ــارات خس
اجراى در اگر و ــد ش تدوين منظور همين
شود، توجه آييننامه اصول به ساختمانها
متأسفانه بود. خواهد بيشتر بناها مقاومت
ــرل كنت را ــهها نقش ــدا ابت در ــهردارى ش
به چندانى نظارت نهايت در ولى ــد، مىكن
كه است حالى در و ــود نمىش آنها اجراى
دچار اجرا نظر از ساختمانها بيشتر معموالً

برمىخورند. مشكل به و بوده ضعف
را جمعيت مىخواهند چگونه نمىدانم من
خبرى دولت برنامههاى از و دهند كاهش
جمعيت بتوانند ــر اگ مىكنم ــر فك ندارم.
ــتر بيش كه ــته نگهداش حد ــن همي در را
راهحل ــن م كردهاند! ــر هن ــود، نش اين از
با مقابله براى ــد. نمىرس ذهنم به خاصى
تأسيسات، شامل ــهر ش ايمنسازى زلزله،
مىتواند ... و پلها و جادهها ــاختمانها، س
فعلى، شرايط در ــاختمانها س باشد. مؤثر
مردم بايد عالوه به ندارند. چندانى مقاومت
همچنين داد. ــوزش آم ــه زمين ــن اي در را
آنها و داد افزايش را ــات نج و امداد ــز مراك
جغرافيايى، ــت موقعي مكان، فاصله، ــا ب را

كرد. متناسب توزيع تراكم و جمعيت

شهرسازي دكتري نوريان/ فرشاد
شهرسـازى دانشـكده علمى هيئـت عضو

تهران دانشگاه

شـهرى برنامهريـزى دكتـرى مطـوف/ شـريف
شهرسازى و معمارى دانشكده علمى هيئت عضو

بهشتى شهيد دانشگاه

علىغفارى/دكتريطراحيشهري
و معمارى دانشكده علمى هيئت عضو

شهرسازىدانشگاهشهيدبهشتى

سـر بر خانهها تا كنيم صبر كرد؟ بايد چه تهران زلزله برابر در برمي آيد. مسـئول دسـتگاههاي صريح اظهارنظر از اين، دارد. قرار زلزله جدي خطر در تهران
آب و كلنگ و بيل از انبارهايي امروز از روش، اين براي و بخشيم؟ نجات آوار زير از را نفري چند شتاب، و هياهو با آنگاه و شود خراب شهر جمعيت از نيمي

بينديشيم؟ پيشگيري به نجاتبخشي، بر تكيه جاي به آنكه يا ببينيم؟ تدارك غذا و
است. گذاشته ميان در دانشگاهي و اجرايي كارشناسان با را سؤال اين نظرگاه،
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به دارد ــه ك ــلهايى گس لحاظ به تهران
مىشود تلقى زلزلهخيز منطقه يك عنوان
با اما ــت. اس زياد هم آن وقوع ــال احتم و
اينكه ــى پيشبين ــروز، ام علم و ــش دان
از يك ــدام ك مىافتد، اتفاق ــى زمان چه
بزرگى و مىشود فعال تهران ــلهاى گس

نيست. ممكن بود، خواهد چقدر زلزله
كاهش تهران، شهر اسالمى شوراى هدف
براى و ــت اس تهران براى زلزله ــرات خط
كار دو ــام انج ــدف، ه اين به ــتيابى دس

: است ضرورى
طريق از مشخصكردنميزانخطر اول؛
فعاليتى مكانيزم و مختصات ــايى شناس

تهران. فرعى و اصلى گسلهاى
جديد فيزيكى المانهاى طراحى دوم؛
به موجود ساختمانهاى مقاومسازى و
ــديد ش زلزلههاى مقابل در كه گونهاى
برآورده را نياز مورد عملكرد بتواند ــم ه

كند.
تهران شهر اسالمى شوراى گذشته سال
شهرسازى، و مسكن وزارت هماهنگى با
كاهش ــرح «ط ــام ن به ــى جامع ــرح ط
تصويب تهران» شهر لرزهاى خطرپذيرى
لحاظ به كرد؛ ابالغ تهران شهردارى به و
بحران مديريت ــئول مس شهردار، اينكه
تهيهطرحتفصيلىهماكنون تهراناست،

مىشود. پيگيرى شهردارى در
ــهر، ش جمعيت ــش افزاي از ــرى جلوگي
نيز، جمعيت كاهش ــت. اس بزرگى كار
طريق از بلندمدت، برنامه يك قالب در
ميّسر كشور سطح در كانونهايى توزيع
تالش هزينه، نيازمند برنامه اين مىشود.
است قوانين رعايت به ما بودن موظف و
دولت و مجلس ــردم، م اراده و ــزم ع و
فرهنگى، ــون كان تهران؛ ــد. مىطلب را
در فعاليت و كار و ــى آموزش ــى، سياس
حضور ــراى ب عطفى نقطه و ما ــور كش
از غير به تهران مىرود. ــمار ش به مردم
آلودگى مثل متعددى ــكالت مش زلزله
دارد ... و ــكن مس گرانى ترافيك، ــوا، ه
بنابراين هستند. آنها متحمل افراد، كه
از زلزله از ــرس ت با را ــردم م نمىتوان

كرد. خارج تهران

حتمي تهران زلزله ميگوييم آن براساس كه دارد وجود اصلي نشانه سه
زلزله نشانههاي از را آن زمينشناسان كه البرز بلنديهاي اول، ــت؛ اس
قبًال امتدادشان در كه ــتند هس تهران اصلي ــلهاي گس دوم، ميدانند.
تاريخي منابع هم آخر ــانة نش و است افتاده اتفاق ــتگي شكس و پارگي

ميكنند. تأييد را تهران گذشته در زلزله وقوع كه هستند
مردم كه ــد باش گونهاى به بايد ــياري هش براى خطر اعالم ــن، بنابراي
ايجاد و مردم ترساندن صورت اين غير در باشند. داشته واكنش امكان
راهحل ديگر، طرف از دارد. هم زيان بلكه نيست؛ مؤثر تنها نه تشويش،
به دنيا در زلزله، ــوع وق احتمال خاطر به ــهر ش يك از رفتن و ــروج خ
منطقي، راهحل ندارد. ــابقه س و نشده شناخته ــب مناس راهحل عنوان
اين در مسئوالن همه كه ــت اس زلزله برابر در مقاوم بناهاي ــاختن س

دارند. توافق زمينه
و ــگيري پيش ــازمان س در گوناگوني ــاي طرحه پيش ــال س ــد ازچن
آنان از بسياري خوشبختانه كه شده آغاز تهران شهر بحران مديريت
ــتند. هس اجرا ــت دس در هم ديگر برنامههاي و ــيدهاند رس نتيجه به
چون دارد؛ ــژهاي وي اهميت برايمان ــاختمانها س ــازي مقاومس مثًال
ــت. ساختمانهاس ــدن ش خراب براثر زلزله تلفات درصد 90 از بيش
روي ساختمانسازي حتي وساز، ساخت براي ضوابطي ــازمان، س در
به ملزم ساختمانسازان كه ــده ش مشخص تهران اصلي ــلهاي گس
آموزش و نظارت كنترل، ــا ب كرد خواهيم تالش ــتند. هس آن رعايت
درباره ــيم. باش مطمئن ــد جدي ــاختمانهاي س مقاومت از ــتر، بيش
براي ــازمان س كردهايم. آغاز را ــت فعالي هم موجود ــاختمانهاي س
تجويز دستورالعمل يك طبقه ــه س و دو ساختمانهاي ــازي مقاومس
قابل كوتاه زمان در و ساده ــيار بس ــتورالعمل دس اين اجراي ميكند.
يابد. كاهش زلزله جاني خسارتهاي ميشود باعث حداقل و اجراست
نام به تهران شهر ــوراى ش گذشته سال مصوبه ــاس اس بر همچنين،
طرحى اخيراً تهران» ــهر ش در زلزله خطرپذيرى كاهش جامع «طرح
فواصل در فرسوده، بافتهاى در آن براساس كه رسيده ما ــت دس به
طرح اين اساس بر كنيم. آزاد كمكرسانى براى را زمينى متر، 500
حل امدادرسانى ــكل مش اما نشود، حل فرسوده بافت ــكل مش شايد
مديريت پشتيباني مجهز پايگاه يكصد حدود براين، عالوه ــود. مىش
واكنش داوطلب گروههاي است. شده راهاندازي تهران شهر در بحران
در كه دادهايم ــكيل تش محلهها برخي در را (دوام) محله ــراري اضط
تخمين اتوماتيك ــامانه س يك محلههاست. همه به ــترش گس حال
از پس دقيقه ــج پن كه كردهايم ــاد ايج تهران ــهر ش در را ــارت خس
تمام در را خسارت ميزان كه ميدهد ــما ش به ــههايي نقش زمينلرزه

ميكند. مشخص تهران نقاط
ديگر مورد چند به من كه ــت اس طوالني انجامشده اقدامات ــت فهرس
شهر بحران مديريت ــتاد س و فرماندهي مركز ــاختمان س احداث مثل
اشاره چيتگر پارك ازجمله منطقه چند در اضطراري اسكان طرح تهران،
برنامههاي است. شده آماده هم امكانات و تأسيسات از بخشي كه ميكنم
روز روزبه ما ــي آمادگ بنابراين ــد. ش خواهند اجرا كه داريم هم ــادي زي

بيشترميشود.

ــيار بس تهران جمعيت و زلزله ــئلة مس با بايد من نظر ــه ب
بررسى اساسى طور به ــت اس الزم شود. برخورد ــهاى ريش
چرا و درآمده؟ ــكل ش اين به تهران دليل چه به كه ــود ش
كاهش را تهران جمعيت كه باشيم فكر اين به ناگهان بايد
با مقابله براى ــرى تدابي پيش ــال س 50 يا 40 چرا دهيم؟
مجوز ارگانى يا نهاد چه ــيدهاند؟ نيانديش جمعيت افزايش
چه و كرد صادر را حومه در اقمارى ــهركهاى ش ــاخت س
در مسكن ارزانى دليل به كه كرد ــويق تش را مردم ــى كس
تمامى سالها اين طى چگونه كنند؟ زندگى شهركها اين
ــازى، داروس ــازى، اتومبيلس صنايع نظير ــور كش امكانات
پزشكان درآمد چرا شد؟ متمركز تهران در درمانى خدمات
آنجا در نيستند حاضر كه ــت اس كم قدرى به ــتاها روس در

كنند؟ كار
فعلى وضع به تهران شد باعث عواملى چه كرد بررسى بايد
عوامل اين مىبايست وضع، اين اصالح براى ــود. ش دچار
من نيست. ــدنى ش وجه هيچ به اين كه داد، ــت برگش را
را دانشگاهها كارشناسى دوره بايد كه گفتم پيش ــالها س
تحصيالت دورههاى تنها و كنند منتقل بيرون به تهران از
چند و تهران در ــان تأسيساتش گرانى دليل به ــى تكميل

در  بمانند. باقى ــهد مش و شيراز مانند ديگر بزرگ ــهر ش
متخصصين از بايد تهران ــى احتمال زلزله با مقابله زمينه
خود، تخصص محدوده در فرد هر و شود دعوت حوزه هر
مجمع مصوب كه 1404 سال چشمانداز مطابق دهد. نظر
تهران است، رهبرى تأييد مورد و نظام مصلحت تشخيص
به تهران ديگر زمان آن در و ــود ش خارج مركزيت از بايد
كه فعاليتهايى تمام ترتيب بدين بود. نخواهد ــكل ش اين
متوقف مىشوند، جمعيت ازدياد باعث مختلف ــكال اش به

شد. خواهند
ميانمدت، ــدت، بلندم ــب مرات ــامل ش ــه زلزل ــى پيشبين
به قادر هنوز امروز ــر بش ــت. اس آنى پيشبينى و كوتاهمدت
مانند مناطقى در حتى ــت، نيس زلزله وقوع زمان پيشبينى
دوران هنوز زلزلهشناسى توكيو. و سانفرانسيسكو و كاليفرنيا
بهترين آمادگى، كسب بنابراين مىكند. طى را خود طفوليت
1960 سال در البته ــت. اس خطر كاهش و زلزله با مقابله راه
در را ــيا آس زلزلهنگارى ــبكه ش مهمترين آلمانى، گروه يك
ــتهاى هس انفجارهاى ردگيرى هدف با تهران نزديك مكانى
به منجر كه كرد نصب ــوروى، ش جماهير اتحاديه زيرزمينى
من نظر به شد. تهران (زلزلهخيز) پرخطر مناطق شناسايى
بايد است! مرگ به رو ترافيك و جمعيت تجمع نظر از تهران
كاهش باشيم. شهر اين نجات فكر به شخصى منافع از دور به
آموزشى، صنعتى، مراكز انتقال دنبال به تهران شهر جمعيت
به مىبايست و است فكرشده برنامهاى نيازمند ... و سياسى

گيرد. صورت آهستگى

عمران دكترى شكيب/ حمزه
شوراى عمران و توسـعه كميسـيون رئيس
علمى هيئت عضو و تهران شـهر اسـالمى

مدرس تربيت دانشگاه

عمران ارشد كارشناس منتظرالقائم/ سعيد
سـازمان خطرپذيـري كاهـش و پيشـگيري معـاون

تهران شهر بحران مديريت و پيشگيري

ژئوفيزيك دكترى عكاشه/ بهرام
اسالمى آزاد دانشـگاه پايه علوم دانشـكده رئيس

تهرانشمال/عضومؤسسهژئوفيزيكدانشگاهتهران


