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تاريخ دريافت1336/10/11 :
تاريخ پذيرش1336/11/11 :

چكیده
در صورت وقوع زلزله در تهران ،نقش و كاركرد شريان هاي ارتباطي و دسترسي به اين شهر در حوزه امداد
رساني و خدمات رساني از سوي استانهاي معين بسيار تأثيرگذار است .چنانچه اين شبكه ناكارآمد ،باشد
خسارت هاي ناشي از زلزله صد چندان مي شود و امكان امدادرساني به آسيب ديدگان از ميان خواهد
رفت.هرچقدر آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله بيشتر باشد ،نقش عملكرد شبكه راههاي دسترسي با
توجه به تاثير تقاضاي ترافيك بر آن بيشتر خواهد بود.
با توجه به واقع شدن شهر تهران بين دو گسل عمده :گسل شمالي تهران و گسل شهر ري،خطر زلزله در
تهران بسيار جدي است .به عالوه گسلهاي فرعي تري نيز از درون شهر عبور مي كنند .توجه به گستردگي
اين گسلها در سطح شهر تهران و قطع شبكه بزرگراهي توسط اين گسلها ،در بسياري از نقاط،خرابي زيادي
در سطح راه مي تواند در اثر اين حادثه بوجود آيد.
در اين مقاله ضمن بيان ويژگيهاي شبكه معابر منتهي به شهر تهران و مشخص نمودن دروازه ورود شهر،
پهنه خطر زلزله شهر تهران با توجه به گسلهاي مطرح مشخص شده است .در نهايت راهكارهاي دسته بندي
شده مبتني بر بهبود مديريت عرضه و تقاضا ارائه شده است.

کلید واژهها
خطر لرزه اي ،شبكه راهها ،مديريت ترافيك.

 -1عضو هيات علمي پژوهشكده حمل و نقل .نويسنده مسئولmpooryari@yahoo.com :
 -2دكتراي مديريت بحران از دانشگاه دفاع ملي
 -3عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا
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 -6مقدمه
استان تهران با توجه به واقع شدن مركزيت سياسي ،اقتصادي در آن با وسعتي بالغ بر
 10313كيلومتر مربع سطحي معادل  1/2درصد وسعت ايران را به خود اختصاص داده
است .اين استان داراي  13شهرستان 33 ،شهر و  1330آبادي مي باشد .اين استان در
شمال به استان مازندران ،در غرب به استان قزوين ،در جنوبغرب به استان مركزي ،در
جنوب به استان قم و در جنوب شرق به استان سمنان محدود شده است.بر اساس
سرشماري سال  ،1303جمعيتي معادل  13/3ميليون نفر كه  % 13جمعيت كشور را در
بر مي گيرد ،در اين استان واقع است [.]1
شهر تهران به عنوان پايتخت كشور با جمعيتي معادل  ۳۳13136نفر و مساحتي
برابر  ۳31كيلومتر مربع ،در اين استان قرار گرفته است كه خطر زلزله مهمترين تهديد
حوادث غيرمترقبه آن محسوب مي شود[.]1
براساس آمار ساليانه حمل ونقل جاده اي استان تا پايان سال  ،1332استان تهران
با دارا بودن  2131كيلومترراه (شامل انواع آزادراه،بزرگراه،راه اصلي و فرعي از شبكه
راههاي كشور از تراكم 1/11كيلومتر راه در هركيلومترمربع وسعت استان برخوردار بوده
كه در طول اين راهها 13،دستگاه تونل به طول 3123متر 3۳33،دستگاه پل(با سهم
1/1درصد) ،وجود دارند[.]2
مهمترين اعضاي شبكه راههاي دسترسي به شهر تهران كه نقش لجستيك در هنگام
بحران دارند عبارتند از  :محور فيروزكوه-تهران ،محور آمل -تهران و محور چالوس-
تهران كه راههاي مواصالتي از استان مازندران مي باشند .محور قزوين -كرج و آزادراه
قزوين -كرج و محور بوئين زهرا -شهريار به عنوان راههاي مواصالتي از استان
قزوين،بزرگراه رباط كريم -اسالمشهر و اتوبان ساوه -تهران به عنوان راههاي مواصالتي
از استان مركزي،جاده قم-تهران و آزادراه قم -تهران به عنوان معابر مواصالتي از استان
قم و جاده سمنان -تهران و بزرگراه ورامين -تهران به عنوان محور مواصالتي از استان
سمنان مي باشند.
با توجه به نقطه اتصال راههاي شرياني مواصالتي به شهر تهران 11دروازه ورودي
اصلي تعيين كردو اين تعداد در مرز استان نيز به  11دروازه محدود مي گردد .در اين
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ميان دو دروازه مربوط به غرب ،يك دروازه مربوط به شرق و بقيه مربوط به جنوب و
جنوبغربو جنوبشرق مي باشند .اين دروازه ها عبارتند از :
 -1آزادراه كرج -تهران كه شامل ترافيك چالوس -كرج و قزوين كرج و همچنين
شهركها و حوزه هاي جمعيتي كرج و حومه را شامل مي شوند .نقش ارتباطي
اين محور پر رنگ است.
 -2محور مخصوص كرج :كه عالوه بر تردد كليه ماشينهاي سنگين مسيرهاي فوق
الذكر راه دسترسي حوزه جمعيتي غرب تهران به تهران مي باشد.نقش اين محور
دسترسي و ارتباطي است.
 -3محور اشتهارد – تهران انديشه كه در سمت جنوبغرب منطقه تهران به محور
قديم كرج -تهران ملحق مي شود .نقش دسترسي اين محور پررنگ است
 -3دروازه دپو سعيد آباد كه شاخه ديگري از مسير محور اشتهارد بوده كه در منطقه
سعيدآباد به محور قديم كرج در جنوب منطقه ملحق مي شود .نقش دسترسي
اين محور پررنگ است
 -3آزادراه ساوه – تهران كه به كمربندي آزادگان ملحق مي گردد .نقش ارتباطي
اين محور پر رنگ است.
 -6بزرگراه رباط كريم – اسالمشهر – تهران كه در راستاي جنوبغرب -شمال شرق
به كمربندي آزادگان منتهي مي گردد.
 -۳آزادراه قم -تهران كه در جنوب تهران به عنوان مهمترين راه شرياني و ارتباطي
جنوب و مركز ايران به تهران است .نقش ارتباطي اين محور پر رنگ است.
 -0محور قديم قم -تهران كه با عبور از منطقه حسن آباد در جنوب تهران و منطقه
تهران به سه راهي منهي مي گردد.
 -3دروازه بزرگراه ري -ورامين كه با محوريت نقش دسترسي و همچنين ارتباطي به
تهران در سمت جنوب شرق است.

44

فصلنامه علمی  -تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران (سال چهارم ،شماره شانزدهم ،زمستان )6931

 -11دروزاه محور سمنان – تهران كه مهمترين محور شرياني استانهاي شرق و
جنوبشرق كشور به تهران است و پس از فيروز آباد به منطقه تهران منهي مي
گردد .نقش ارتباطي اين محور پر رنگ است.
 -11دروازه ورودي محور فيروز كوه و هراز به تهران به عنوان محور مواصالتي استان
مازندران به تهران در محدوده پل شهيد بابايي مي باشد .نقش ارتباطي اين
محور پر رنگ است.در تصاوير زير اين موقعيت نشان داده شده است.

شكل -6دروازه ورودي محورهاي دسترسی و ارتباطی به شهر تهران

 -2سوابق زلزله هاي اخیر در تهران
شديدترينزلزلهاي كه تهران را تكان داده است و از نظر مسافت به آن نزديك بوده است،
در فاصله23كيلومترى منطقه تهران و در سال  1031ميالدي ،يعنى حدود  1۳0سال
پيش و در زمانفتحعليشاه قاجار برابر فروردين  1213شمسي و به قدرت بيش از ۳
درجه در مقياس ريشتر به وقوعپيوسته است .مركز اين زلزله مهيب ،منطقه لواسانات در
شمال غرب تهران بوده است.كارشناسان ،دوره بازگشت زلزلههاى بزرگ اطراف تهران را
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بين  131تا  131سال برآوردمىكنند ،ضمن اينكه انتظار ميرود طي هر دوره 3111
ساله ،يك زمينلرزه باالي 0ريشتر ،در داخل شهر تهران ،اتفاق بيفتد[]3؛
زلزله هاي خفيفي نيز در سالهاي اخير تهران را لرزانده است كه مشخصات كلي
برخي از آن به شرح ذيل است[:]3
 -1زلزله بلده :در ساعت  1۳و  0دقيقه و  36ثانيه روز جمعه  0خرداد ماه سال
 ،1303زلزله اي به قدرت  6/3ريشتر تهران را لرزاند .مركز اين زلزله يوش و
بلده در استان مازندران بود .در حالي كه صدمات جاني و مالياين زمين لرزه به
دليل تراكم كم جمعيت در پيرامون مركززمين لرزه محدود بود ،اما لرزش ناشي
ازاين رويداد در بخشهاي وسيعي از كشور حس شد .در تهران نيز مردم را دچار
چنان وحشتي كرد كه تا چند روز به دور از خانههايشان و در پارکها زندگي
ميكردند.بر اثر اين حادثه جاده كرج-چالوس به مدت  13روز مسدود شد .اين
زلزله در مناطق  2و 3شهرداري تهران با خساراتي همراه بود .در نقاطي از تهران
ديوار و ستونها شكافت  ,شيشه هاي ساختمانها شكست و تاسيسات ساختمانها
خسارت ديد .همچنين باعث شكستن لوله ها و قطع كانال برق در بعضي نقاط
شد[.]3
 -2زلزله كهك قم :در ساعت  1۳:33:31روز  1306/3/20در حدود 12كيلومتري
جنوب قم و در نزديكي روندهاي گسله هاي با راستاي شمال غربي -جنوب
شرقيزمينلرزهاي با بزرگاي  ML=3/6در مقياس محلي به وقوع پيوست .تكانهاي
حاصل از اين زلزله درشمال تهران بويژه در طبقات باالي منازل كامال احساس
گرديد .ژرفاي محاسبه شده اوليه 1۳كيلومتربرآورد گرديد .اين زلزله بيش از 11
پسلرزه تا ساعت 13:21داشته است كه بزرگترين آنبزرگايي برابر  ML=3/3دارد.
 -3زلزله ايوانكي :در ساعت  13و  23دقيقه و  36ثانيه روز شنبه  23مهرماه ،زلزله
به قدرت  3ريشتر در مقياس امواج دروني تهران را لرزاند .مركز اين زلزله جنوب
شرق تهران و حوالي شهرستان ري واقع در استان تهران بود.اين زلزله با خسارتي
همراه نبود.
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چ
شكل -2موقعیت کانون زلزله 22مهرماه 6911تهران

 -9خرابی ها و آسیبهاي یک زلزله محتمل
در اثر وقوع زلزله حوادث محتمل ديگر به شرح ذيل رخ داده و خرابيهايي را در سطح
شبكه معابر بوجود مي آورد.
رانش زمین :اين حادثه در اثر زلزله مي تواند با توجه به نوع خرابي ( لغزش از رو و
يا لغزش از زير) و يا با هجوم جريان گل و الي به سطوح راه و يا ايجاد خرابي
عمومي،اختالل در عملكرد يك خيابان و يا بزرگراه را فراهم آورد.
تخریب خاکریز :با توجه به نوع شبكه حمل ونقل استان تهران ،برخي از اجزاي
شبكه بزرگراهي بر اثر پخش شدگي جانبي خاک در اثر زلزله ،خرابي هاي وسيعي در
بدنه راه ايجاد مي كنند .
گسیختگی گسل :شهر تهران بين دو گسل عمده :گسل شمالي تهران و گسل شهر
ري -قرار دارد و گسلهاي فرعي تري نيز از درون شهر عبور مي كنند.با توجه به
گستردگي اين گسلها در سطح شهر تهران و قطع شبكه راههاي منتهي به تهران
توسط اين گسلها ،در بسياري از نقاط،خرابي زيادي در سطح راه مي تواند در اثر اين
حادثه بوجود آيد.
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شكل  -1گسیختگی گسل در منطقه شمال تهران (حصارک[]2

لغزش شیبها :ناپايداري شيبهاي مشرف به برخي از بزرگراههاي مي تواند منجر به
مسدود شدن جزئي يا كامل مسيرها گردد .زلزله هاي شديد غالبا موجب زمين لغزه مي
شوند .گرچه عمدة اين زمين لغزه ها كوچك مي باشند ،ليكن زلزله ها بعضا لغزشهاي
بسيار بزرگي در شيروانيها ايجاد كرده اند .در برخي از اين حاالت ،متأسفانه زمين لغزة
ايجاد شده در اثر زلزله ،تمامي شهر و روستاها را مدفون ساخته است  .زمن لغزه هاي
ناشي از زلزله گاهي با ويراني ساختمانها ،پلها و ساير تأسيسات ،موجب بروز خسارات
زيادي شده اند .تعداد زيادي زمين لغزه هاي ناشي از زلزله به علت پديده روانگرايي
ايجاد مي شوند و تعداد قابل مالحظة ديگري از آنها بعلت گسيختگي شيرواني بوده كه
در شرايط استاتيكي هم پايداري ضعيفي داشته اند.
خروج قطارها از ریل :خطر ارتعاش در اثر زلزله در متروي تهران چندان مطرح
نيست اما امواج زلزله مي تواند منجر به خروج قطارها از ريل شود.
آتش سوزیهاي گسترده :به دنبال زلزله ،آتش سوزي گسترده اي مي تواند در محل
پمپ بنزينها و يا در محل تركيدگي خطوط گاز و يا در اثر اتصال جريان الكتريسته رخ
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دهد .با توجه به حجم اين نوع حوادث هجوم مردم و هجوم نيروهاي امدادرساني ،مي
تواند اختالل در شبكه را بوجود آورد.
سیل:در اثر وقوع زلزله با توجه به تغييرات صفحات تكتونيكي و همچنين تغيير
سفره هاي زير زميني در مواقعي به علت سرباز شدن محل آب جمع شدگيها ،مي تواند
سيل موضعي رخ دهد.
هجوم مردم به خیابانها :عالوه بر تاثير منفي زلزله بر سيستم عرضه حمل و نقل  ،با
توجه به هجوم افراد براي خروج از شهرها ،تقاضاي زيادي بر سستم حمل و نقل پديد
مي آيدكه با توجه به ظرفيت محدود شبكه حمل ونقل ،مشكالت ترافيكي زيادي بوجود
خواهد آمد.از طرفي شبكه حمل ونقل بايد تقاضاي ناشي از عمليات امدادرساني ،كمك
رساني و كمكهاي مردمي جهت ارسال محموله ها باشد.
عالوه بر آن زلزله خرابيهاي زيادي را در زيرساختها در پي دارد.اين خرابيها مشتمل
بر خرابي انواع سازه ها و ابنيه فني موجود( پل ،تونل ،ديوار حائل ،انواع پايه روشنايي و
تاسيساتي ،انواع پايه تابلو و عالئم ،انواع پل عابر پياده و غيره) در شبكه حمل ونقل و
همچنين جسم راه نيز مي باشد .با توجه به اينكه موقعيت پل و تونل و ساير ابنيه فني
وعالئم به سبب محدوديتي كه در عرض راه و همچنين عرض شانه راه و فاصله موانع تا
لبه سواره رو ايجاد مي كنند در ظرفيت راه تاثير دارند و از طرفي هرچقدر تعداد اين
ابنيه بيشتر باشد ،اين مقاطع به عنوان گلوگاه عمل كرده و در كاهش ظرفيت راه تاثير
مي گذارند .در شرايط بحران اين عناصر آسيب پذير بوده و شرايط گلوگاهي بوجود مي
آورند .با توجه به احتمال انسداد فيزيكي خطوط ،كاهش ظرفيت رخ مي دهد .در اين
راستا پل يكي از اجزاي اصلي آسيب پذير در هنگام زلزله است .اهميت يك پل بدان
سبب است كه وقتي اين عضو در زلزله ازكار بيفتد كل مسير غيرقابل استفاده خواهد
بود .از آنجا كه ترميم پل زمان بر است ،مديريت امداد و نجات را با مشكل جدي مواجه
مي سازد .در صورت وقوع زمينلرزه در مناطق شهري و به خصوص شهر بزرگ تهران،
به علت تراكم بيشتر پلها در اين مناطق ،امكان وقوع خرابيهاي قابل توجه در پلها
دور از انتظار نخواهد بود.
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 -4مشخصات شبكه راههاي منتهی به شهر تهران و گسترش پهنه خطر زلزله
 -6-4مشخصات فیزیكی محورها

مشخصات فيزيكي محورهاي مواصالتي مهم استان تهران به شرح ذيل معرفي مي گردد:
 -1محور آزاد راه قزوين -كرج -تهران :اين محور به عنوان آزادراه به طول حدود61
كيلومتر از مرز غربي منطقه  22تهران شروع و تا محل پل بهشت سكينه به
محدوده استان قزوين منتهي مي گردد .اين محور به صورت آزاد راه بوده و در
هر سمت 3خط عبور دارد .عرض اين معبر  32متر مي باشد و به عنوان
مهمترين راه شرياني شمال ،شمالغرب وتا حدودي غرب كشور به تهران عمل
مي كند .اين محور نقش كليدي در امدادرساني استان معين قزوين به تهران را
ايفا مي كند.همچنين اين معبر مهمترين و كوتاهترين محور ارتباطي شهر
پرجمعيت كرج به تهران است كه در شرايط بحران نقش آن از لحاظ مختلف
امداد،اسكان قابل توجه است.
 -2جاده قزوين -كرج – تهران :اين جاده به عنوان يك راه شرياني اصلي به موازات
آزاد راه قزوين به طول تقريبي  31كيلومتر و عرض 10متر است.
 -3جاده اشتهارد -تهران :اين جاده از استان قزوين عبور و وارد استان مركزي شده
و از مرز اين استان در غرب تهران شروع و پس از طي  31كيلومتر به منطقه
موسوم به راشته مي رسد سپس يك شاخه آن در امتداد شمال شرق با عبور از
منطقه پاكدشت به طول 23كيلومتر به آزادراه قزوين -كرج-تهران منتهي مي
گردد .امتداد اصلي جاده در راستاي غرب -شرق با عبور از منطقه مالرد مجددا
به دوشاخه اصلي منجر شده و يكي از مسير شهريار -و منطقه سعيد آباد و
ديگري با عبور از شهرک انديشه به جاده قديم كرج -تهران منتهي مي گردد.
 -3جاده رباط كريم -اسالمشهر – تهران :اين جاده به طول حدود 31كيلومتر از مرز
استان مركزي در جنوبغرب تهران شروع و با عبور روگذر از آزادراه تهران -ساوه ،
به صورت بزرگراه با عرض 23متر ،با عبور از مناطق رباط كريم،سلطان آباد و
اسالمشهر به كمربندي آزادگان در جنوبغرب تهران منتهي مي گردد.
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 -3آزادراه تهران -ساوه :اين محور شرياني مهمترين معبر ارتباطي استانهاي غرب
كشور( همدان،مركزي و  )...به شهر تهران بوده كه به طول  3۳كيلومتر در مرز
استان تهران واقع است .عرض اين معبر  31متر مي باشد .اين معبر در جنوبغرب
تهران از پل رودخانه شور در مرز استان مركزي شروع و به كمربندي جنوب(
آزادگان) منتهي مي گردد و يكي از دروازه هاي اصلي ورودي شهر محسوب مي
گردد.
 -6جاده قم -تهران :اين جاده از جنوب استان تهران و از مرز استان قم در منطقه
نعلبندان با عبور از آزادراه تهران – قم به صورت زيرگذار به سمت شمال متمايل
و سپس در راستاي جنوبغرب -شمالشرق مجددا به صورت زيرگذار آزادراه مزبور
را قطع نموده و به پل غريب مي رسد.طول معبر درحدفاصل مذكور 20كيلومتر و
عرض آن  11متر است .اين معبر سپس به صورت بزرگراه با دو خط عبور در
هرسمت و به عرض 21متر از منطقه حسن آباد ،عبور و به منطقه تپه شهرداري
مي رسد و سپس با طي  13كيلومتر به سه راهي در شهر ري منتهي مي گردد.
طول اين مسير به صورت بزرگراه  01كيلومتر و به صورت راه اصلي دوخطه 20
كيلومتر است.
 -۳آزادراه قم -تهران :اين معبر شرياني اصلي مهمترين محور ارتباطي جنوب كشور
و همچنين جنوبغرب كشور به تهران است .علي الخصوص استان معين اصلي (
اصفهان) از اين محور مي بايد امداد جاده اي به تهران داشته باشد .طول اين
محور  62كيلومتر از نعلبندان در مرز استان قم تا ميدان جهاد در كمربندي
جنوب ( آزادگان) است.عرض اين معبر 32متر و به صورت  3خط عبور در هر
سمت مي باشد.
 -0جاده ري -ورامين :اين جاده به صورت بزرگراه به طول  13كيلومتر و با عرض
عبور  11متر و با دو خط عبور در هرسمت ،معبر دسترسي مناطق جمعيتي
جنوب استان تهران به شهر تهران مي باشد .آباديهايي نظير
جوادآباد،پيشوا،باقرآباد،قرچك،قلعه نو و فيروزآباد از جمله اين آباديهاست .هرچند
اين جاده به عنوان يك راه ارتباطي با ساير استانهاي همجوار نبوده ليكن در
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شرايط بحران برخي از ترافيك جادهسمنان-تهران از طريق جاده شريف آباد-
پيشوا -ورامين به طول  ۳كيلومتر و عرض 3متر از اين جاده تغذيه مي شوند.
 -3جاده سمنان-تهران :اين جاده نقش ارتباطي اساسي تهران با استانهاي شرق و
جنوبشرق كشور و شمال است .اين جاده از حدفاصل مرز با استان سمنان شروع
و در راستاي جنوبشرق -شمالغرب پس از طي 31كيلومتر با عبور از مناطق
شريف آباد،پاكدشت و فيروزآباد به كمربندي جنوب تهران( آزادگان) منتهي
ميگردد .عرض اين معبر بزرگراهي 13متر مي باشد و در هر سمت داراي دو خط
عبور است .اهميت اين جاده در شرايط بحران عالوه بر ارتابط با استان معين(
سمنان) يكي از معابر ارتباطي استان مازندران از طريق دو معيرآبسرد-ايوانكي و
جاده شهميرزاد است كه در نهايت ترافيك آنها به اين جاده منتهي مي گردد.
اهميت اين نكته با توجه به راههاي دسترسي استان مازندران به تهران كه در
مواقع بروز زلزله از آسيب پذيري بااليي برخوردارند ،چند برابر مي گردد.
 -11جاده فيروزكوه – تهران :اين جاده طوالني ترين جاده مواصالتي بوده كه از استان
مازندران از سمت مرز شرقي استان تهران ( گردنه گدوک) وارد استان تهران شده
و به صورت بزرگراه با دو خط عبور در هر سمت به عرض  11متر ( هر سمت) به
شهر فيروزكوه مي رسد .اين جاده با عبور از شهر فيروزكوه به صورت بزرگراه تا
تونل دليچايي ادامه يافته سپس عرض معبر به  3متر تقليل يافته تا به منطقه اوزنه
مي رسد .در ادامه به صورت بزرگراه به عرض  2۳متر تا دماوند امتداد مي
يابد.سپس با عبور از رودهن ،جاجرود به پل بابايي در بزرگراه شهيدبابايي در شرق
تهران ختم مي گردد.طول كل اين مسير 12۳كيلومتر است.حدفاصل رودهن تا پل
مذكور به آزادراه پرديس با دو خط عبور در هر سمت قرار گرفته است .كه در حال
حاضر يك سمت به بهره برداري رسيده است.
 -11جاده هراز -تهران :اين جاده در امتداد شمالي – جنوبي از استان مازندران وارد
استان تهران شده و پس از طي 1۳كيومتر به منطقه رودهن به جاده
فيروزكوه -تهران ختم مي شود .عرض اين جاده در اين حدفاصل  ۳/3متر رو
سازي شده و با شانه خاكي تا 3متر هم مي رسد.
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 -12جاده كرج -چالوس :اين جاده در راستاي شمال جنوب ،جاده ارتباطي تهران با
استان همجوارشمال( مازندران ) است .اين جاده در مسيري كوهستاني به طول
 0۳كيلومتر از دهانه شمالي كندوان شروع و به آزادراه كرج -تهران منتهي مي
گردد .عرض اين معبر  11متر مي باشد.
 -2-4مشخصات لرزه اي

شهر تهران در دامنه جنوبي رشته كوه البرز واقع شده است و به واسطه وجود
گسلهاي متعدد فعال در محدوده شهر،استعداد لرزه خيزي بااليي دارد .به منظور
شناخت وضعيت آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله احتمالي ،در طي سالهاي
 13۳3-13۳0مطالعه طرح جامع ريز پهنه بندي لرزه اي براي تهران بزرگ با همكاري
آژانس همكاريهاي بين المللي ژاپن( جايكا) و شهرداري تهران انجام پذيرفت .اين
مطالعه نشان داد كه امكان ايجاد زلزله شديدي در اثر فعال شدن گسل ري و يا شمال
تهران وجود دارد كه خسارات فراواني را به ساختمانها وارد نموده و تلفات انساني
گسترده اي را حاصل خواهد كرد.بر اساس نظر كوبا ياشي ،مسوول گروه مطالعاتي
رسمي دولت ژاپن در زلزله تهران ،نتايج بررسيها نشان داد كه در صورت وقوع زلزله
در تهران از حدود  311هزار ساختمان مسكوني كه در سال  13۳3از سوي ادارهي آمار
اعالم شده  -حدود  301هزار ساختمان (معادل  33درصد كل ساختمانهاي مسكوني)
به طور كامل ويران خواهد شد و از حدود شش ميليون و  311هزار نفر ساكنان اين
شهر ،بيش از  311هزار نفر در اثر وقوع زلزله كشته خواهند شد كه اين ميزان حدود
شش درصد كل جمعيت تهران است .اين تنها بخشي از صدمات ناشي از زلزله در تهران
است.در اين مطالعات سه سناريو زلزله به نامهاي مدل گسل ري،مدل گسل مشاع و
مدل گسل شمال تهران براي تحليل خطر زلزله انتخاب شدند[.]11
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شكل -22گسلهاي اصلی و فرعی شهر تهران[]1
جدول -29مشخصات گسلهاي عمده در تهران[]1
طول موثر گسل در

بیشینه بزرگاي زلزله در

تهران

مقیاس ریشتر
۳/2

نام گسل

طول گسل

مشا

 211كيلومتر

60

شمال تهران

31

30

۳/2

گسل ري

20

26

6/۳
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شكل -29پراکندگی شدت زلزله در گسل ري [66و]61

مطابق پراكندگي شدت خطر لرزه اي اين گسل محورهاي سمنان -تهران و ري-
ورامين،آزادراه تهران-قم،جاده تهران-قم در محدوده خطر لرزه اي با شدت خيلي زياد
واقع شده و ساير محورها در محدوده خطر لرزه اي زياد قرار دارند.

شكل -24پراکندگی شدت زلزله در مدل گسل شمال تهران[و61و]66
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مطابق پراكندگي شدت خطر لرزه اي اين گسل محور سمنان-تهران و ري -ورامين در
محدوده خطر لرزه اي متوسط و ساير محورها در محدوده خطر لرزه اي زياد قرار دارند.

شكل -22پراکندگی شدت زلزله در مدل گسل مشا[66و]61

مطابق پراكندگي شدت خطر لرزه اي اين گسل محوورآزادراه كورج -تهوران و جواده
قديم كرج -تهران در محدوده خطر لرزه اي كم و ومحورهواي هوراز-تهوران و فيروزكووه
تهران در محدوده خطر لرزه اي زياد و سايرمحورهاي منتهي در محدوده خطور لورزه اي
متوسط قرار دارند.
وضعيت قرارگيري ابنيه با در نظر گرفتن جميع گسلهاي اصلي و فرعي به لحاظ قرار
داشتن در محدوده خطر لرزه اي به صورت زير ارائه شده است[.]۳
مطابق جدول وضعيت پلهاي با دهانه باالتر از  6متر و پايين تر از  6متر در محدوده
خطر لرزه اي خيلي زياد،زياد،متوسط و كم مطابق جدول زير براي استان تهران بوده است.

44

فصلنامه علمی  -تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران (سال چهارم ،شماره شانزدهم ،زمستان )6931

جدول -61مشخصات پلهاي باالي 1متر شبكه راههاي استان تهران در محدوده لرزه اي[]7
استان خطر لرزه اي خیلی زیاد
تهران

32

خطر لرزه اي زیاد

خطر لرزه اي متوسط

خطر لرزه اي کم

106

31

1

همانطور كه مالحظه مي گردد از تعداد پلهاي با دهانه باالتر از  6متر 6۳،درصد در
محدوده خطر زياد و حدود  13درصد در محدوده خطر خيلي زياد قرار گرفته اند..
از ميان پلهاي با دهانه  6متر نيز به همان  6۳درصد در محدوده خطر زياد و حدود
 11درصد در محدوده خطر خيلي زياد قرار گرفته اند .اهميت دسته بندي پلها با دهانه
باالتر و پايين تر از  6متر مي تواند در مديريت بحران و زمان بر بودن ترميم پلهاي با
دهانه باالتر مورد مداقه قرار گيرد.
جدول -63مشخصات پلهاي با دهانه کمتر از 1متر شبكه راههاي استان تهران در محدوده لرزه اي[]7
استان خطر لرزه اي خیلی زیاد
تهران

313

خطر لرزه اي زیاد

خطر لرزه اي متوسط

خطر لرزه اي کم

2121

۳16

1

موقعيت قرار گيري پلها و نقشه پهنه بندي لرزه اي در شكل و نشان داده
شدهاست.
تونل :وضعيت تونلها نيز براساس موقعيت قرارگيري آن در شبكه راهها طبق نقشه
 GISمذكور و انطباق آن با نقشه پهنه بندي لرزه اي نشان مي دهد كه استان تهران با
دارا بودن بيش از  31درصد تونلهاي كشور در محدوده خطر لرزه اي بسيار باال
پرخطرترين استان از اين لحاظ است 61 .درصد تونلهاي استان تهران در محدوده خطر
لرزهاي خيلي زياد و حدود  31درصد در محئدوده خطر لرز اي زياد قرار گرفته اند .از
طرفي با توجه به اينكه استان تهران بيشترين تعداد تونل را در كشور دارد اين نكته مي
تواند حائز اهميت باشد.در جدول زير اين اطالعات نمايان است.
جدول 21مشخصات تونلهاي شبكه راههاي استان تهران در محدوده لرزه اي[]7
استان خطر لرزه اي خیلی زیاد
تهران

23

خطر لرزه اي زیاد

خطر لرزه اي متوسط

خطر لرزه اي کم

13

1

1
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دیوار حائل :اسنان تهران پس از استان مازندران با تعداد  13۳ديوار حائل در
محدوده خطر لرزه اي خيلي باال دومين استان پر خطر در اين زمينه است .ديوار حائل
به دو صورت كلي وزني و طره اي مي باشند .آسيبهاي وارده به اين ابنيه در زلزله
عمدتا شامل موارد زير است:
 -1عدم پايداري در اثر زلزله  :پايداري ديوار با مشكل مواجه شده و ممكن است
لغزش،كج و يا شكستگي در آن اتفاق بيفتد.
 -2واژگوني  :ديوارهاي حائل ممكن است بر اثر بارهاي زلزله و رانش خاک و يا
بهمن دچار واژگوني شده و يا بعد از بروز زلزله بين ديوار حائل و توده خاک
فاصله هايي ايجاد شود .در جدول وضعيت ديوارهاي حائل استان تهران و در
شكل وضعيت ديوار ها در پهنه خطر لرزه اي كشور نشان داده شده است.
جدول -26مشخصات دیوارهاي حائل شبكه راههاي استان تهران در محدوده لرزه اي[]7
استان خطر لرزه اي خیلی زیاد
تهران

13۳

خطر لرزه اي زیاد

خطر لرزه اي متوسط

خطر لرزه اي کم

113

1

1

بدنه راه :بدنه راه در اثر زله آسيبهاي متفاوتي از قبيل ( رانش و تخريب خاكريز راه،
آبشستگي،گسلش سطحي رويه،تغيير مسير رودخانه ها و عبور آنها از مسير جاده ،تورم
يا نشست زياد سطح جاده ها و روانگرايي،انسداد هاي ناشي از ريزش كوه يا بهمن،باال
آمدن سطح آب در اثر بارندگي و به زير آب رفتن بدنه راه ،تخريب روسازي در اثر ريزش
سنگ و غيره را نام برد.

شكل -61آسیب روسازي راه در زلزله  6336کاستاریكا[]7
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انطباق صورت پذيرفته طول شبكه راههاي كشور با نقشه پهنه بندي لرزهاي نشان
ميدهد كه در استان تهران  321كيلومتر از راهها در محدوده خطر زياد 1333 ،
كيلومتر در محدوده زياد،و تنها 331كيلومتر در محدوده متوسط بوده اند.
جدول -22وضعیت شبكه راههاي استان تهران در محدوده لرزه اي[]7
استان
تهران

خطر لرزه اي خیلی
زیاد
 321كيلومتر

خطر لرزه اي زیاد

خطر لرزه اي متوسط

خطر لرزه اي کم

 1233كيلومتر

 331كيلومتر

1

 -2راهكارهاي افزایش توان پاسخگویی و بهبود مدیریت ترافیک [1و]3
 -4-2-2اعمال مدیریت ترافیک

داشتن طرح مديريت اضطراري از قبل و استقرار نيروهاي انتظامي و نظامي در
معابر ورودي و منتهي به شهر تهران و استفاده از عالئم و تجهيزات فيزيكي ( نظير موانع
فيزيكي ،براي كنترل ترافيك و جلوگيري از سفرهاي زايد ضرورت دارد و اين بر ميزان
تقاضا تاثير گذاشته و مي توان آن را مديريت نمود.اين وضع ضرورتي اجتناب ناپذير در
كارآمدي مديريت ترافيك و كمك به تنظيم تقاضا در شرايط بحران است.اما داشتن
برنامه و لزوم هماهنگي مناسب در اين راستا شرط الزم در موفقيت اين روش مي باشد.
در حوادث قبلي اين تجربه حاصل شده كه حتي مديران ارشد و مرتبط كه مي بايد در
امداد رساني و بازگشايي مسير پيش قدم مي شده در اثر اعمال محدوديت از سوي
عوامل انتظامي ،عمليات امدادي با تاخيرچندين ساعت انجام پذيرفته است.لذا آموزش و
همچنين داشتن برنامه و تمرين از طريق مانورهاي متنوع شرط موفقيت اين روش است.
در هنگام بحران (با توجه به شدت زلزله در تهران كه ابعاد آن وسيع و حمايتهاي
فرامنطقه اي را مي طلبد) ،توجه به مديريت ترافيك ضرورت دارد.علي الخصوص در
مبادي ورودي جريان ترافيك تاثيرگذار در شبكه ،اعمال مديريت ترافيك حياتي
است.لذا داشتن برنامه براي هدايت ترافيك ،شناسايي مبادي اصلي ورودي
وخروجي،اولويت بندي معابر از لحاظ امداد ونجات و به طور كلي فراهم نمودن شرايطي
كه امداد و نجات به درستي انجام پذيرفته و از طرفي مديران و دست اندركاران با
كمترين تاخير بتوانند ايفاي نقش نمايند ،ضرورت دارد.
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به منظور بهره مندي از يك مديريت ترافيك منسجم در شرايط بحران زلزله تهران
توجه به اهم موارد ذيل ضرورت دارد:
نیروي انسانی :نيروي انساني جهت مديريت ترافيك در شرايط بحران شامل پليس
راه ،نيروي انتظامي و نيروي نظامي،نيروي سپاه و بسيج خواهد بود .از طرفي نيروهاي
اطالعات و مقامات امنيتي نيز ممكن است فراخور نياز وارد عمل شوند .آموزش و
برگزاري انواع مانور در مقياس دور ميري تا با مقياس تمام جهت افزايش كارآيي اين
عوامل ضرورت دارد.
قوانین و دستورالعمل :پيش بيني فرماندهي و سلسله مراتب  ،تشخيص افراد
مسئول و امدادگر ،مشخص بودن جزئيات وظايف محوله ،برنامه حفاظت شخصي هريك
دستورالعملي را مي طلبد در اين راستا پيش بيني الزم بايد انجام گيرد.
تجهیزات و امكانات :با توجه به وظايف محوله عوامل مديريت ترافيك ،تجهيزات و
امكانات شامل  :تابلو و عالئم ترافيكي ،انواع حفاظهاي ترافيك،امكانات مخابراتي و اطالع
رساني،ماشين آالت و تجهيزات مرتبط،تجهيزات ايمني شخصي،عالئم مشخص كننده
افراد مسئول مي باشد.
تابلو و عالئم ترافیكی :اين تجهيزات براي اعمال مديريت ترافيك در مبادي ورودي
و در طول مسير مواصالتي در مقاطع زماني چند روز پس از بحران جهت هدايت
ترافيكي كاربرد دارد .همچنين جهت مشخص نمودن مسيرهاي ويژه امداد رساني مي
توانند كاربرد داشته باشند .استفاده از مسيرهاي ويژه امداد در آزادراهها و بزرگراههاي
منتهي به تهران بايد از طريق تجهيزات فيزيكي و عالئم در دستور كار قرار گيرد.
همچنين تابلوهاي متغير خبري نيز به عنوان يكي از ابزارهاي اطالعرساني و هدايت
ترافيك جهت اطالعرساني بموقع به خودروهاي در حال حركت و راهنمايي رانندگان
جهت تصميمگيري درست و نمايش اطالعات خروجي دوربينهاي كنترل ترافيك و
ساير تجهيزات نظارتي در قالب پيامهاي خبري و مسيرنما در شرايط بحران مي توانند
مورد استفاده قرار گيرند.
انواع حفاظهاي ترافیک :با توجه به حاكم بودن شرايط اضطرار خصوصا در ساعات
اوليه بحران ،حفاظهاي صلب و موانع فيزيكي از جمله جان پناههاي صلب بايد در
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مبادي ورودي پيش بيني شود .خصوصا اگر معابري جهت ماموريت خاص بايد انسداد
گردند و يا كاربرد آن محدود گردد به منظور جلوگيري از تردد زائد اين اقدام ضرورت
دارد .همچنين استفاده از ظرفيت خط عبوري روبروي آزادراه هاي منتهي به تهران در
شرايطي كه تعادل حجم در دو طرف به هم مي خورد و استفاده از حفاظهاي ايمني
قابل حمل بدين منظور مي تواند كارآمد باشد .در اين راستا ضرورت دارد در فواصلي
مشخص در آزادراههاي منتهي به تهران در ميانه اين معابر تمهيدات الزم انديشيده
شود .بدين صورت كه در مقاطعي حفاظهاي قابل حمل با حفاظهاي گاردريل ميانه راه
جايگزين گردد.
تجهیزات مخابراتی:جهت برقراري سيستم اطالع رساني براي هماهنگي نيروهاي
مديريت ترافيك و همچنين اطالع رساني به مردم جهت همكاري و تعامل با عوامل
مديريت ترافيك در مبادي ورودي ضرورت دارد .همچنين برگزاري مانور مشترک جهت
سنجش كارآيي اين سيستمها الزم است .در اين راستا معموال بيشترين اتكا به
موبايلهاي ماهواره اي مي شود كه در برخي موارد بيسيمهاي باند VHFو UHFنيز
مورد استفاده قرار مي گيرد  .ضرورت دارد اين امكانات بر اساس معيارهايي چون
پايداري ،ظرفيت ،انعطاف پذيري (قدرت مانور و پوشش) مورد ارزيابي قرار گرفته و
آموزش الزم در خصوص كاركرد آن داده شود.
ماشین آالت و تجهیزات مرتبط :از آنجا كه خطر رها كردن ماشين در سطح سواره
رو يكي از مسائل و مشكالتي است كه در شرايط بحران زلزله تهران اتفاق مي افتد پيش
بيني جرثقيل براي انتقال اين ماشينها به حاشيه راه ضرورت دارد .لذا يكي از تمهيداتي
كه در اين راستا بايد انديشيده شود حمل ماشينهاي سرگردان در مسير راه مي باشد.
در اين راستا بايد سازوكار قانوني نيز پيش بيني شود.همچنين دستگاههاي برش فلزات
و گاردريل كنار و يا ميانه راه در رسته اين تجهيزات بوده و پيش بيني آن ضرورت دارد.
تجهیزات ایمنی شخصی :ترديدي نيست ايمني عوامل درگير در اعمال مديريت و
كنترل ترافيك در شرايط بحران با تهديدات زيادي ممكن است مواجه باشند .عالوه بر
دارابودن تجهيزات ايمني از قبيل لباس ايمني،كاله و كفش ايمني ،مشعلهاي مخصوص و
غيره كه در شرايط طبيعي استفاده مي گردد با توجه به انواع تهديدات و برخوردهاي
فيزيكي بايد تمهيدات براي حفاظت شخصي با هماهنگي عوامل انتظامي پيش بيني شود.
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عالئم مشخص کننده افراد مسئول :گاه در حوادث بحرانهاي گذشته پيش آمده كه
عوامل مديريت ترافيك به لحاظ عدم هماهنگي اجازه ورود عوامل كليدي مسئول را به
صحنه نمي دهند .لذا بايد با ارائه عالئم و مشخصه ويژه اي افراد مسئول و همچنين
نيروهاي امدادگر و كساني كه حضور آنان در شهر تهران ضرورت دارد خصوصا در
لحظات اوليه بحران ،پيش بيني شود و آموزشهاي الزم در اين زمينه داده شود.
در مجموع استفاده همزمان از روشهاي انتظامي و فرهنگ سازي مديريت ترافيك
گامي موثر است.هرچند فرهنگ سازي در شرايط بحران بيشتر صورت گيرد و اطالع
رساني مناسب باشد در هنگام مديريت ترافيك استفاده از روشهاي انتظامي كمتر خواهد
بود و هزينه هاي كمتري در اين راستا صورت خواهد گرفت و حتي سيستمهاي
هوشمند نيز در اين شرايط كارآتر خواهند بود.
 -2جمع بندي و نتیجه گیري
در هنگام وقوع زلزله در تهران ،شبكه راههاي زميني با مشكالت متعددي مواجه خواهد
شد .هرچند شدت زلزله بيشتر باشد ،اين مشكالت بيشتر خواهد بود .زمان وقوع زلزله
نيز در عملكرد شبكه راهها تاثير به سزايي خواهد داشت .اگر وقوع زلزله به ساعات اوج
ترافيك معابر منتهي نزديك باشد ،عمليات امداد و نجات از طريق راههاي زميني امكان
پذير نخواهد بود.
مع الوصف پيشگيري موثرترين روش در كاهش خسارات ناشي از تاخير در اقدامات
لجستيكي براي زلزله تهران خواهد بود .برنامه ريزي صحيح و سپس اجراي آن براي
هريك از اجزاي مديريت بحران مشتمل بر مديريت حادثه ،اعزام نيروي امداد ،مداواي
مصدومين ،تدفين اجساد ،اسكان موقت ،راه اندازي تاسيسات و بازسازي اوليه ،ارتباطات
و مخابرات و مسايل بسيار مرتبط ديگر ،هر يك در عملكرد شبكه راهها تاثير گذار
خواهند بود .به عنوان مثال اگر از امكانات فضاي داخل شهر تهران اعم از پاركها و
سالنهاي ورزشي و غيره براي اسكان موقت استفاده گردد ،ترافيك ناشي از اسكان موقت
متوجه راههاي مواصالتي نخواهد بود .همچنين مقاوم سازي فرودگاهها بخش قابل
توجهي از مسائل ترافيكي شبكه راههاي جاده اي را در پي نخواهد داشت و از همه
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مهمتر با مديريت ترافيك مي توان عملكرد شبكه راههاي زميني را تا حد قابل توجهي
ارتقا داد.
در اثر زمين لرزه در تهران احتمال آسيب جاده هاي منتهي بر اثر آسيب ابنيه فني و
يا ريزش آوار و همچنين زمين لغزشهاي ناشي از زلزله وجود دارد .مواردي مانند خرابي
پلها ،ريزش ديوارهاي حايل ،تصادف ماشين ها ،رها كردن ماشينها در سطح جاده از
جمله داليل بسته شدن جادهها ميتواند باشد .از طرفي بعد از زلزله عدهاي زياد براي
نجات ،امداد و برقراري نظم به ناچار مي بايد از راهها استفاده نمايند وعدهاي ديگر به
عنوان افراد آسيب ديده براي اطالع از وضعيت خانواده ،تخليه شهر و با كمك رساني ،از
سطح شبكه استفاده خواهند كرد .در اين راستا دو گام اساسي ذيل بايد در چرخه
مديريت بحران پيگيري شود تا آسيب پذيري كمتري رخ دهد:
 طرح مبتني بر بهبود شرايط عرضه :بهسازي معابر ،افزايش ظرفيت از طريقتعريض راهها و جدا كردن مسيرهاي رفت و برگشت ،تعريض شانه هاي راه،
ايجاد لينكهاي جديد ،اختصاص خطوط ويژه امداد رساني ،كنترل و محدود
سازي دسترسي وسايل نقليه خصوصي به مسيرهاي اضطراري
 طرح مبتني بر بهبود شرايط تقاضا :مديريت ترافيك ،تهيه و تدوين دستورالعملمحدوديتهاي ترافيكي در شرايط بحران ،تجهيز مركز مديريت ترافيك جاده اي،
تجهيز ناوگان اتوبوسراني،تاكسي ون،آمبوالنس به سيستم رديابي و كنترل
مركزي ،طرح مكان يابي و استقرار تجهيزات الزم جهت مونيتورينگ راههاي
جاده اي.
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