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خواننده گرامي:

کتاب حاضر با تالش و همت حوزه معاونت پيشگيري و 
کاهش خطرپذيري سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
جامعه  همچنين  مردم،  عموم  استفاده  براي  تهران  شهر 
وجود  با  است  بديهي  است.  شده  تهيه  کشور  مهندسي 
تالش فراوان به عمل آمده، اين اثر مصون از کاستي و 

ايراد نيست.
از خوانندگان محترم تقاضا دارد ديدگاه ها و پيشنهادهاي 

خود را با ما در ميان بگذارند.





معرفي  سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران

اثرات  تاريخ 28 مهرماه سال 1378، در ششمين اجالس كميته ملي كاهش  در 
هماهنگي  معاونت  مساعدت  با  تهران  شهرداري  كه  شد  مقرر  طبيعي،  بالياي 
وزارتخانه ها،  همكاري  از  بهره گيري  با  همچنين  كشور،  وزارت  عمراني  امور 
سازمان ها و نهادهاي ذي ربط، طرح جامع مديريت بحران شهر تهران را تهيه و 
براي تصويب به كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي ارائه كند. پس از طرح و 
تصويب اين پيشنهاد، شوراي هماهنگي طرح جامع مديريت بحران شهر تهران 
تشكيل شد. اين شورا در گام نخست برنامه راهبردي تهيه طرح را تدوين كرد، 
سپس "دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران" شكل گرفت. دبيرخانه با همكاري 
ارگان هاي مسئول به تدوين طرح جامع مديريت بحران شهر تهران پرداخت. در 
نهايت طرح در هشتمين اجالس كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي بررسي 
و تصويب شد. بر اساس بند 1 مصوبه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، 
هدف  با  تهران"،  بحران شهر  مديريت  "ستاد  تشكيل  به  ملزم  تهران  شهرداري 
و  مقابله  آمادگي،  )پيشگيري،  بحران  مديريت  مراحل  به  مربوط  امور  هماهنگي 
بازسازي( شد و تمام دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مستقر در شهر تهران 
موظف شدند با اين ستاد همكاري كنند. به اين ترتيب ساختار دبيرخانه طرح به 
ستاد مديريت بحران شهر تهران گسترش يافت. حركت بعدي ايجاد مركز مديريت 
بحران شهر تهران، به عنوان بازوي اجرايي ستاد مديريت بحران شهر تهران بود. 
پس از طي مراحل الزم در سال 1382، ساختار مركز پيشگيري و مديريت بحران 
در شهرداري تهران تثبيت شد. در خردادماه سال 1383، شوراي اسالمي شهر 
تهران، اصالح اين ساختار را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت، "مركز 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران" با اساسنامه اي مشتمل بر 24 ماده و 18 

تبصره، به »سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران« ارتقاء يافت.

از مهم ترين وظايف اين سازمان مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 ، 	افزايش سطح ايمني و كاهش خطر پذيري شهر تهران با انجام هماهنگي ها
بررسي ها، مطالعات، پژوهش ها، آموزش ها و اقدامات اجرايي ذي ربط قبل 

از وقوع به منظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحران؛



 	انجام اقدامات و هماهنگي هاي الزم براي افزايش كارايي سيستم مديريت
بحران شهر تهران و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، هنگام وقوع بحران به 

منظور امداد  رساني و كاهش خسارات و تلفات جاني و مالي؛
 	مقررات چارچوب  در  بحران  از  بعد  بازسازي  بر  مديريت  و  نظارت 

كشوري و كمك هاي دولتي و مردمي.

در حال حاضر سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با چشم انداز:

» تهران، الگوي کالن شهرهاي ايمن در کشورهاي در حال توسعه «

و مأموريت هاي:

افزايش اطمينان خاطر و باال بردن استانداردهاي زندگي در زمينه حوادث  	 
طبيعي و انساني؛

اهميت بخشي به مديريت پيشگيري و كاهش خطرپذيري در كنار ارتقاي  	 
سطح آمادگي و توان عمليات مقابلة مؤثر.

فعاليت مي كند.



يكي از چالش هاي بزرگ آدمي در طول تاريخ سكونت خود بر روي كره زمين، 
دست و پنجه نرم كردن با حوادث طبيعي و حفاظت از جان ومال خود در مواجهه 
با آنها بوده است. از زماني كه انسان اوليه زندگي خود را در درون غارها آغاز 
كرد، تا به امروز كه مي رود تا به زندگي در سازه هاي مدرن و پيشرفته ساخته  
دست خود عادت نمايد و تا هميشه تاريخ موضوع مواجهه با پديده هاي طبيعي 

دغدغه  اصلي آدمي بوده و خواهد بود.
پر واضح است كه همزمان با توسعه تمدن بشري، پيامدها و عوارض جانبي اين 
اگر انسان در آغازين دوران حيات  يافته است.  ابعاد گسترده تري  نيز  حوادث 
خود بر روي كره ي خاكي براي حفاظت از جان خود در برابر حوادث طبيعي به 
تنها مأمن خود يعني غارها پناه مي برد، امروزه به لطف انديشه، تفكر و دانش 
خود در كنار بهره گيري از آخرين و پيشرفته ترين امكانات زيستي، بر حجم و 

پيچيدگي مخاطرات پيرامون خود افزوده است.
سرزمين پهناور ايران نيز در يكي از فعالترين مناطق لرزه خيز جهان قرار دارد و 
شواهد تاريخي نشان مي دهد كه بسياري از شهرها و آبادي هاي آن در گذشته 
به دفعات در اثر وقوع زمين لرزه هاي شديد ويران گشته اند. در سال هاي اخير، 
به طور متوسط در هر پنج سال يك زمين لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار 
زياد در نقطه اي از كشور رخ داده و متأسفانه در حال حاضر ايران در زمره ي 
كشورهايي قراردارد كه وقوع زلزله در آن همواره با احتمال تلفات جاني زياد 

همراه است.
گرچه جلوگيري كامل از خسارات ناشي از زمين لرزه هاي شديد بسيار دشوار 
آموزش  كشور،  لرزه خيزي  وضعيت  از  آگاهي  سطح  افزايش  با  اما  است، 
همگاني و ترويج فرهنگ ايمني و شناسايي و مطالعه آسيب پذيري ساختمان ها 
و ايمن سازي و مقاوم سازي آنها، مي توان تلفات و خسارات ناشي از زلزله هاي 

آتي را به ميزان زيادي كاهش داد.
در چند دهه  گذشته، اقدامات زيادي در زمينه هاي پژوهشي و اصالح روش ها و 
آئين نامه ها به منظور بهبود رفتار اجزاي سازه اي ساختمان ها در زلزله صورت 

پيش گفتار
الف



پذيرفته كه موجب تحوالتي بنيادي در آئين نامه هاي ساختماني و ارتقاي دانش 
مهندسان شده است. اما در اين ميان به نقش اجزاي غيرسازه اي ساختمان ها در 
بروز تلفات جاني و خسارات مالي ناشي از زمين لرزه توجه كمتري شده است. 
تجربه نشان داده است كه حتي در صورت مقاومت ساختمان در مقابل زلزله، 
به  جّدي  آسيب هاي  كردن  وارد  براي  زيادي  پتانسيل  آن  غيرسازه اي  اجزاي 

ساكنان يا ايجاد اختالل در كاركرد ساختمان دارند.
و  پيشگيري  سازمان  زمينه،  اين  در  مبرم  نياز  و  مناسب  دستورالعمل  نبود 
كاربردي  تدوين دستورالعملي  تا  داشت  آن  بر  را  تهران  بحران شهر  مديريت 
براي بهسازي لرزه اي اجزاي غير سازه اي ساختمان هاي متداول را در دستور 
از دستورالعمل هاي معتبر  از يكي  اقتباس  با  كار خود قرار دهد. كتاب حاضر 
بين المللي و منظور كردن شرايط و تجربيات ويژه كشور ايران تهيه شده است. 
است  موجود  كار  اين  در  كاستي هايي  هنوز  قطعًا  شده،  انجام  تالش  همه  با 
برطرف ساختن  و  موجبات شناسايي  آن  و وسيع  عملي  كاربرد  اِن شاءاهلل  كه 

كاستي ها را فراهم خواهد آورد.
جا دارد به نوبه  خود از همت واال و تالش ارزشمند و وسواس فراوان همكارانم 
آقاي مهندس سعيد منتظرالقائم و آقاي مهندس عبدالرضا امينايي چترودي در 

طول تهيه اين كتاب تشكر و قدرداني نمايم.
سپاس فراوان از زحمات همكار ارجمند جناب آقاي مهندس منصور نويريان به 

واسطه تالش ها و همراهي هايشان در راه تكميل و چاپ اين اثر.
زحمت بازخواني و ويراستاري فني اين كتاب بر عهده جناب آقاي مهندس علي امام 

بوده است كه از دقت نظر و حوصله ايشان سپاسگزاري مي نمايم.
همچنين از خانم ها : شيدا محمدطاهر، ميترانا مختاري تيراني و آقاي فرامرز پور رستمي 
براي ويراستاري ادبي و مهندس تورج صديقيان براي كمك در تهيه مطالب كتاب 
تشكر مي نمايم. از تالش هاي آقاي مهندس سيد شهاب بني هاشمي، خانم مرضيه 

مرادبيگي و نفيسه ميرزا هاشمي طرقي نيز قدرداني مي شود. 

                                                                                مازيار حسيني 
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