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شهر تهران در پهنه با خطر لرزه ای بسیار زیاد با وجود گسل های متعدد در داخل و خارج شهر قرار گرفته است. بر 
اساس نتایج مطالعات صورت گرفته توسط زمین شناسان و زلزله شناسان، وقوع زلزله مخرب در شهر تهران دور از  
انتظار نمی باشد. بنابراین، پیش بینی راهکارها و تمهیدات پیشگیرانه به منظور کاهش خطرپذیری و نیز انجام 
عملیات واکنش اضطراری شهر و شهروندان ضروری بوده و از اولویت باالیی در برنامه ریزی کالن مدیریت شهر 
برای رویارویی و مقابله با بحران احتمالی برخوردار می باشد. بر این اساس، یکی از عمده فعالیت ها و برنامه ها، 

طراحی و مدیریت شبکه حمل ونقل اضطراری می باشد. 
پس از وقوع زلزله ای عمده در شهرها و بروز آسیب های ثانویه، انجام عملیات واکنش اضطراری، امدادی و 
مقابله در سطح گسترده ضرورت می یابد مانند اطفاء حریق ها، كنترل حوادث ثانوی، جستجو و نجات افراد زیر 
آوار مانده، انتقال مجروحان، بازرسی و تعمیر شریان های حیاتی و تأسیسات شهری كه كامالً به حمل ونقل در 
شبكه خیابان ها و بزرگراه های شهر و خارج از شهر وابسته می باشند. این عملیات حركت همزمان خودروهای 
مربوطه در داخل، از خارج به داخل شهر و بالعكس را به دنبال دارد؛ این شرایط درحالیست که با ایجاد خسارات 

به شبكه معابر، متناسبًا بخشی از ظرفیت مسیرها كاهش یافته است. 
عالوه بر این، در صورت وقوع زلزله در ساعات كاری، به یكباره تقاضای زیادی برای سفرهای بازگشت به خانه 

ایجاد می شود که به سفرهای مربوط به کسب اطالع از وضعیت خویشاوندان افزوده می شود. 
عوامل و جریانات فوق، ترافیك سنگین، راه بندان های متعدد و طوالنی و دیگر مشكالت ترافیكی را در داخل و 
مسیر های منتهی به مبادی ورودی و خروجی شهرها به وجود می آورند که عملیات امدادرسانی را متأثر کرده 
و موجب تشدید تبعات بحران و مشکالت شهروندان می شوند. اقدامات مربوط به حمل ونقل اضطراری در 

حوزه های پیشگیری، مقابله و بازسازی با هدف کاهش این چالش ها برنامه ریزی می شوند.
از اوایل دهه 1380، تعیین مسیرهای اضطراری شهر تهران، یکی از دغدغه های مدیران شهری بوده است. این 
موضوع در سال 1389، در قالب پروژه ای مشترک با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( تحت عنوان 
»ارتقاء و مدیریت شبکه راه های اضطراری شهر تهران« در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران قرار گرفت. در این پروژه ضمن طراحی شبکه راه های اضطراری، موارد مربوط به مدیریت و عملیاتی 
نمودن این راه ها و اقدامات مترتب بر قبل و پس از زلزله تعیین گردید؛ همچنین حمل ونقل عمومی و تخلیه 
نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع در سطح کشور و دنیا، تحقق اهداف تعیین  شده برای 
نوآوری همراه  و  ابداع  از  با درجات متفاوتی  بود که  از روش هایی  نیازمند استفاده  بخش های مختلف پروژه 

می باشند. 

دیبـاچه
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در جریان اجرای پروژه طی سال های 1391 تا 1393، نقشه مسیرهای اضطراری و گزارش  های فصول مختلف 
تهیه و در اختیار مدیریت شهر تهران قرار گرفت. 

کمبود منابع علمی و تجربی قابل استفاده برای انجام مطالعات و طرح های مشابه، سازمان را بر آن داشت که 
بخش هایی از گزارش های پروژه را با ساختاری خالصه و مختصرًا متفاوت، برای بهره گیری دست اندرکاران، 

محققان و عالقه مندان به موضوع، در قالب دو جلد کتاب حاضر عرضه نماید.
در جلد اول، مباحث مرتبط با طراحی و مدیریت شبکه راه های اضطراری ارائه گردیده است و در جلد دوم نیز 
تأثیر آثار زلزله بر راه ها به ویژه راه های اضطراری بررسی شده و برنامه تدوین شده برای مقاوم سازی لرزه ای 

پل  های شهر نیز معرفی شده است.
مؤلفان،  گروه  بر  افزون  تهران«،  شهر  اضطراری  راه های  شبکه  مدیریت  و  »ارتقاء  پروژه  اجرای  فرایند  در 

همكاران گرانقدری نقش های مؤثری داشته اند كه ذیالً از ایشان  قدردانی می شود:
آقای مهندس نادی، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رئیس پروژه 

خانم مهندس صالح، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
و مدیر پروژه 

آقایان مهندس محمد رضا علیخانی، علی احمدی و خانم ها  مهندس سکینه محمدی و سهیال طیبی كه در 
بخش های مختلف پروژه همکاری داشته اند و سایر همكاران سازمان كه با حمایت های خود موجب تكمیل 

مجموعه حاضر شده اند. 
امید است با انجام پژوهش ها، مطالعات و بررسی های بعدی و نیز جمع آوری نظریات و انتقادات صاحب نظران 

و كارشناسان، زمینه های تجدید نظر و اصالح در این کتاب فراهم شود. 

احمد صادقی      
               رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران


