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پیشگفتار 
زلزله خیزی در تهران )ری( از سده سوم قبل از میالد در مســتندات تاریخی شناخته شده است. 
همچنین مطالعات دیرینه لرزه شناسی نشان می دهد که در هفت هزار سال گذشته حداقل دوبار گسل 
شمال تهران زمین لرزه هایی با بزرگای حدود 7 داشته است. در شعاع ۱00 کیلومتری مرکز تهران نیز 
در 2۳00 سال گذشته به طور متوسط  در حدود هر 200 سال یک زمین لرزه با بزرگای حدود 7 رخ داده 
است )با در نظر گرفتن اینکه گسل های فعال مختلفی غیر از گسل شمال تهران نیز در اطراف تهران وجود 
دارد(. در محدوده هشتگرد در غرب کرج تا پردیس در شرق تهران ، کالنشهری متشکل از چندین شهر 
و شهرک در دو استان تهران و البرز وجود دارد که جمعیتی حدود ۱6 میلیون نفر را در خود جای داده 
است. این جمعیت حدود 2۱% از جمعیت کنونی کشور – در سال ۱۳۹۴- را در خود جای داده که و 
حدود ۴ میلیون نفر از این جمعیت در نزدیکی پهنه های گسل فعال )و یا بر روی آن ها( زندگی می کنند.

ایــن وضعیــت نشــان مــی دهــد کــه محــدوده تهــران و اســتان های پیرامــون آن بــا مهم تریــن 
تمرکــز جمعیتــی در کشــور مواجــه اســت و از ســوی دیگــر ایــن جمعیــت بــاال بــا خطــر بــاالی 
ــوط نیســت.   ــران مرب ــه تهــران در اب ــزی فقــط ب ــرزه مواجــه اســت و  موضــوع لرزه خی زمین ل
لــرزه خیــزی در ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت طبیعــی و زمیــن ســاختی همــواره وجــود داشــته 
ــران بیشــتر  ــود. هــر چــه جمعیــت در ای ــه عنــوان مســئله ملــی خواهــد ب و در آینــده هــم ب

شــود، بــا افزایــش جمعیــت در معــرض خطــر، ریســک زلزلــه افزایــش مــی یابــد.
ارزیابی آمادگی و نحوه عملکرد بخش های مختلف جامعه در هنگام رخداد زمین لرزه از سؤاالت مهم 
در مورد سنجش تاب آوری جامعه ای لرزه خیز مانند جامعه ایران و شهری لرزه خیز مانند شهر تهران 
است. در زمینه ارزیابی آمادگی و عملکرد واحد های مختلفی که درگیر کاهش ریسک و مدیریت بحران 
در کشور هستند، وجود کتابی تخصصی که بر زمینه های گوناگون این موضوع در دنیا نظر کرده و ارزیابی 
واقع گرایانه ای از چنین سنجشی داشته باشد، برای متخصصان و مدیران بسیار مهم است. از سوی دیگر 
آگاهی همگانی از نحوه مواجهه با پدیده زمین لرزه از مراحل مهم مدیریت کاهش ریسک زلزله است. از 
نظر دسترسی و وجود کتاب و مواد آموزشی برای چنین مخاطبانی کمبود حس می شود. این شهروندان 
اعضای جامعه ای لرزه خیز هستند که در هنگام وقوع زمین لرزه، ذینفعان و آسیب پذیران بالقوه هستند.  
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران با توجه به موقعیت لرزه خیزی شهر تهران به عنوان 
مهم ترین کالن شهر کشور و رسالت سازمانی خود توسعه فرهنگ ایمنی و آموزش همگانی ایمنی در 
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برابر و در هنگام زمین لرزه و نشر کتاب و مواد آموزشی در این زمینه را از وظایف خود می داند.
کتاب حاضر بر اساس مجموعه ای از نوشــتار متخصصان مختلف در نسخه اصلی گردآوری و 
منتشر شده و توسط مترجمان  )آقای دکتر مهدی زارع و خانم ها مهندس عطیه محسنی و مهندس 
فرناز کامران زاد( به زبان فارسی برگردان شده است. این سازمان در راستای اهداف سازمانی خود 
تالش دارد تا با نشر این نوع کتاب ها به ترویج فرهنگ ایمنی بر پایه دیدگاهی پیشگیرانه کمک کند 
و از سوی دیگر اصولی اولیه و قابل استفاده برای همگان را از طریق چنین کتابی برای نحوه عملکرد 
شهروندان قبل، هنگام و بعد از رخداد زمین لرزه در دسترس مخاطبان ایرانی و فارسی زبان قرار دهد. 
ــر، امیــد اســت  ــان ضمــن تشــکر از تمامــی دســت اندرکاران تهیــه و انتشــار ایــن اث در پای
کــه مطالــب و محتــوای ایــن کتــاب بتوانــد بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی و آموزشــی 
دســت انــدرکاران مدیریــت بحــران و مجامــع علمــی و دانشــگاهی پاســخ دهــد. هــم چنیــن 
ــرای  ــود کــه دیــدگاه هــا و نظــرات ارزشــمند صاحــب نظــران ب موجــب امتنــان خواهــد ب

غنــای ایــن مجموعــه در اختیــار انتشــارات ســازمان قــرار گیــرد.

دکتر احمد صادقی        
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