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پيشگفتار
ــاپدیــده درکشــورلرزهخیــزیماننــدکشــورمــا،آگاهــیهمگانــیازنحــوهمواجهــهب
ــوردو ــنم ــت.درای ــهاس ــکزلزل ــشریس ــتکاه ــممدیری ــلمه ــرزهازمراح زمینل
بــرایآمــوزشمتخصصــان،مهندســانوکارشناســانحــوزهکاهــشریســکومدیریــت
ــود ــروج ــیازنظ ــوددارد.ول ــیوج ــایتخصص ــیودورهه ــایآموزش ــرانکتابه بح
کتــابومــوادآموزشــیمخاطبــانعمومــیودردســترسوقابــلاســتفادهبــرایهمــه
ــانکمبــودحــسمــیشــود.ایــنشــهرونداناعضــای شــهروندانایرانــیوفارســیزب
جامعــهایلرزهخیــزهســتندکــهدرهنــگاموقــوعزمینلــرزهذینفعــانوآســیبپذیــران
بالقــوهمــیباشــند.ســازمانپیشــگیریومدیریــتبحــرانشــهرتهــرانبــاتوجــهبــه
موقعیــتلــرزهخیــزیشــهرتهــرانبــهعنــوانمهمتریــنکالنشــهرکشــورورســالت
ســازمانیخــودتوســعهفرهنــگایمنــیوآمــوزشهمگانــیایمنــیدربرابــرودرهنــگام
زمینلــرزهونشــرکتــابومــوادآموزشــیدرایــنزمینــهراازوظایــفخــودمــیدانــد.
ــی ــتنداتتاریخ ــالددرمس ــلازمی ــومقب ــدهس ــران)ری(ازس ــزیدرته ــهخی زلزل
شــناختهشــدهاســت.همچنیــنمطالعــاتدیرینــهلــرزهشناســینشــانمــیدهــدکــه
درهفــتهــزارســالگذشــتهحداقــلدوبــارگســلشــمالتهــرانزمینلــرزههایــیبــا
بــزرگایحــدود7داشــتهاســت.درشــعاع100کیلومتــریمرکــزتهــراننیــزدر2300
ســالگذشــتهبــهطــورمتوســطدرحــدودهــر200ســالیــکزمینلــرزهبــابــزرگای
حــدود7رخدادهاســت)بــادرنظــرگرفتــناینکــهگســلهایفعــالمختلفــیغیــراز
گســلشــمالتهــراننیــزدراطــرافتهــرانوجــوددارد(.درمحــدودههشــتگرددرغــرب
کــرجتــاپردیــسدرشــرقتهــران،کالنشــهریمتشــکلازچندیــنشــهروشــهرکدر
دواســتانتهــرانوالبــرزوجــودداردکــهجمعیتــیحــدود16میلیــوننفــررادرخــود
ــیکشــور–درســال ــتکنون ــتحــدود21%ازجمعی ــنجمعی جــایدادهاســت.ای
1394-رادرخــودجــایدادهکــهوحــدود4میلیــوننفــرازایــنجمعیــتدرنزدیکــی

پهنههــایگســلفعــال)ویــابــررویآنهــا(زندگــیمــیکننــد.
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ــا ــونآنب ــتانهایپیرام ــرانواس ــدودهته ــهمح ــدک ــیده ــانم ــتنش ــنوضعی ای
ــنجمعیــت ــنتمرکــزجمعیتــیدرکشــورمواجــهاســتوازســویدیگــرای مهمتری
بــاالبــاخطــربــاالیزمینلــرزهمواجــهاســتوموضــوعلرزهخیــزیفقــطبــهتهــران
ــیو ــتطبیع ــهموقعی ــهب ــاتوج ــرانب ــزیدرای ــرزهخی ــوطنیســت.ل ــرانمرب دراب
زمیــنســاختیهمــوارهوجــودداشــتهودرآینــدههــمبــهعنــوانمســئلهملــیخواهــد
بــود.هــرچــهجمعیــتدرایــرانبیشــترشــود،بــاافزایــشجمعیــتدرمعــرضخطــر،

ریســکزلزلــهافزایــشمــییابــد.
یکــیازروشهــایکاهــشریســک،آگاهســازیمــردموآمــوزشهمگانــیآنهاســت.
ــاده ــزآم ــرایزندگــیدریــکمنطقــهلرزهخی ــهخــودراب آنکــهمــردمبداننــدچگون
کننــد،ازنــکاتمهــمبــرایپیشــگیریوآمادگــیبــرایرخــدادزمینلــرزهاســت.کتــاب
ــهو ــادامنتشــرشــده،ترجم ــهدرکان ــوانک ــنعن ــاهمی ــیب ــراســاسکتاب حاضــرب
محتــوایآنتوســطمترجمــانکتابــیکــهدردســتداریــد)آقــایدکتــرمهــدیزارع
وخانــممهنــدسعطیــهمحســنی(براســاسشــرایطوفرهنــگجامعــهایــرانتألیــفو
تنظیــممجــددگردیــدهاســت.بنابرایــنکتــابحاضــرازنظــرســاختاراولیــهبرنســخهی
کانادایــیآناســتواراســتولــیمتــنآنبعــدازترجمــه،مجــدداًتنظیــمشــدهومثالها

ومحتــوایآنبــرایجامعــهایــرانوشــرایطایــرانلرزهخیــزتألیــفشــدهاســت.
ــازمانی ــدافس ــتایاه ــراندرراس ــهرته ــرانش ــتبح ــگیریومدیری ــازمانپیش س
خــودتــالشداردتــابــانشــرایــننــوعکتابهــابــهترویــجفرهنــگایمنــیبــرپایــه
ــلاســتفاده ــهوقاب ــیاولی دیدگاهــیپیشــگیرانهکمــککنــدوازســویدیگــراصول
بــرایهمــگانراازطریــقچنیــنکتابهایــیبــراینحــوهعملکــردشــهروندانقبــل،
ــان ــیزب ــیوفارس ــانایران ــترسمخاطب ــرزهدردس ــدادزمینل ــدازرخ ــگاموبع هن

قــراردهــد.
درپایــانضمــنتشــکرازتمامــیدســتاندرکارانتهیــهوانتشــارایــناثــر،امیــداســت
کــهمطالــبومحتــوایایــنکتــاببتوانــدبــهبخشــیازنیازهــایپژوهشــیوآموزشــی
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ــم ــد.ه ــیودانشــگاهیپاســخده ــععلم ــرانومجام ــتبح ــدرکارانمدیری دســتان
چنیــنموجــبامتنــانخواهــدبــودکــهدیــدگاههــاونظــراتارزشــمندصاحــبنظــران

بــرایغنــایایــنمجموعــهدراختیــارانتشــاراتســازمانقــرارگیــرد.
        

دکتراحمدصادقی   
رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهران   


