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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :به منظور برآورد لرزه خيزي شهرستان شهريار ،ابتدا ويژگيهاي زمينشناختي و لرزه زمين
ساختي منطقه مورد مطالعه قرار گرفته ،گسلهاي لرزهزا در داخل و اطراف شهرستان تا شعاع  13کيلومتري شناسائي
گرديد و با استفاده از لرزههاي ثبت شده در منطقه ،نقشه لرزهخيزي شهرستان تهيه شده و به روش گوتنبرگ بيشتر
پارامترهاي لرزهخيزي تعيين شد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي آسيب پذيري مدارس بخش مرکزي آموزش و پرورش
شهريار ،در مقابل زلزله با توجه به موقعيت قرارگيري شهرستان كه در پهنهاي با خطر نسبي خيلي زياد قرار گرفته
است ،ميباشد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و روش تحقيق آن به صورت توصيفي -تحليلي ميباشد كه از روش
كتابخانهاي و ميداني استفاده شده و از روش گوتنبرگ نيز بهره گرفته شده است.
يافتهها :اين نتيجه بدست آمد که 30 :درصد از ساختمانهاي مدارس اين منطقه فاقد سيستم مقاوم جانبي بوده و
نياز به مقاوم سازي يا نوسازي دارند .در مطالعه موردي نيز وضعيت  8مدرسه به طور ويژه بررسي گرديد .جهت کاهش
تلفات و خسارات ،تشکيل ستادهاي مديريت بحران فعال در مدارس براي تعيين وظايف گروههاي دانش آموزي و
افزايش سطح آگاهي و مهارت آنان در مواجهه با زلزله پيشنهاد ميگردد.
کليدواژهها  :شهرستان شهريار ،لرزه خيزي ،خرد لرزهها ،مقاوم سازي ،مديريت بحران

زهرا حجازي زاده ،فرح مرادي خاني و هدي کنعاني مقدم

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931

29

مقدمه
توسعه جوامع ،زيرساختها ،خدمات و مناطق
شهري عموماً در اثر بروز سوانح آسيب ميبينند و بر
اساس ماهيت ،ساختار و مجاورتشان با مناطق ناامن،
درجات مقاومت متفاوتي از خود نشان ميدهند (حسيني
اميني و ديگران  .)0 ،0033ساختار شهر از طرفي
نمايانگر هماهنگي كالبد شهر با شرايط و عوامل طبيعي،
اقتصادي ،اداري و نظامي است و از طرف ديگر گوياي
فعاليتهاي اصلي شهر ميباشد .در نتيجه ساختار شهر از
جوانب مختلف قابل بررسي است .ساختار كالبدي شهر
تحت تأثير ساختار اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن
است (كامران و ديگران  .)01 ،0033ساختارهاي شهري
گوناگون مقاومتهاي مختلفي دارند و شايد بتوان گفت
ساختار چند مركزي بيش از ساختار تك مركزي از
مقاومت برخوردار است (احمدي  .)11 ،0031پدافند
غيرعامل مجموعهاي از برنامهريزيها ،طراحيها و
اقدامات است كه باعث كاهش آسيبپذيري در مقابل
تهديدات دشمن ميشود .در واقع دفاع غيرعامل اطالق
بر برنامهريزي مقابله با اثرات حوادث و باليا از طريق
ايجاد فضاهاي امن و برنامهريزي فضايي كالبدي چه در
زمان وقوع حمالت نظامي و چه بروز حوادث طبيعي
تاكيد دارد (حسيني اميني و ديگران .)0 ،0033
شهرستان شهريار ،يکي از شهرستانهاي  00گانه استان
تهران ،در منتهياليه ضلع جنوبي سلسله جبال البرز
مرکزي قرار دارد (كامران و ديگران  .)01 ،0033منطقه
البرز قسمتي از کمربند کوهزائي آلپ – هيماليا ميباشد،
که از فعالترين کمربندهاي لرزه خيزي جهان است.
البرز داراي پوسته شديداً خرد شده ميباشد و در دوران-
هاي مختلف زمين شناسي ،شاهد فعاليتهاي کوهزائي
عمده بوده است .عوارض ناشي از ادامه اين حرکت در
دوران چهارم ،تعداد زيادي گسل جوان و پرتکاپو ايجاد
کرده است .بررسيها نشان ميدهد ،عالوه بر وجود
گسلهاي بزرگي مانند گسل شمال تهران و گسلهاي
ري (شمال ري ،جنوب ري و کهريزک) در نزديکي
شهريار ،در داخل اين شهرستان نيز ،گسلهاي بزرگي
وجود دارد .لرزههاي ثبت شده در اين محدوده ،اگر چه
چندان بزرگ نميباشند اما نشان دهندهي فعال بودن
گسلهاي آن ميباشند .از آنجا که کانون يابي زمين
لرزهها به روشهاي معمولي داراي خطايي در حدود 13
کيلومتر است (بربريان  )0333نميتوان اطمينان حاصل
نمود که ،کانون هيچيک از زلزلههاي بزرگي که در طول
تاريخ اتفاق افتاده در اين شهرستان نبوده است؛ لذا لزوم

آمادگي و برنامهريزي در راستاي مقابله با بحران ناشي از
وقوع زلزله و کاهش تلفات جاني و خسارات مادي کامالً
منطقي و جدي به نظر ميرسد .از آنجا که حفظ جان
افراد در اولويت اول قرار دارد ،مهمترين آمادگي ،ساخت
سازههاي ايمن و مقاوم ميباشد .اين امر در مورد مدارس
که تعداد زيادي دانش آموز و معلم در زير يک سقف
جمع ميباشند ،از اهميت خاص برخوردار است .به ويژه
اين که اگر ساختمان مدرسه بتواند بدون آسيب ،زلزله را
تحمل نمايد ،ميتوان از آن براي درمان مصدومان و
محل اسکان موقت بازماندگان استفاده نمود؛ لذا بررسي
ساختمان مدارس از ديدگاه آسيب پذيري در برابر زلزله
و پي بردن به نقاط ضعف ساختمان ،پيش از آنکه توسط
زلزله آشکار گردد مهم و ضروري ميباشد .در اين مقاله
ابتدا ،با شناسائي و مطالعه گسلهاي شهريار و اطراف آن
تا شعاع  13کيلومتري و بررسي لرزههاي ثبت شده در
اين محدوده و رسم نمودار گوتنبرگ -ريشتر شکل (،)1
تهيه نقشه لرزه خيزي منطقه شکل ( ،)1وضعيت لرزه
خيزي آن مشخص و معرفي شهريار در پهنهي «با خطر
نسبي خيلي زياد» زلزله توسط مرکز تحقيقات ساختمان
و مسکن تاييد شد؛ لذا ضروريست که استانداردهاي
ساختماني خصوصاً در مورد ساختمانهاي با اهميت
خيلي زياد و زياد کامالً رعايت گردد .سپس در يک نگاه
کلي آسيب پذيري مدارس منطقه و به طور خاص تعداد
 8مدرسه ،از مدارس دولتي بخش مرکزي که داراي
شناسنامه فني ساختمان بودند ،از ديدگاه زلزله و کاهش
خسارات مورد بررسي قرارگرفته است.
موقعيت جغرافيايي شهريار (جامعه پژوهش)
شهرستان شهريار ،يكي از دوازده شهرستان استان
تهران ،در جنوب غربي اين استان ،در منتهياليه
دامنههاي جنوبي سلسله جبال البرز مركزي واقع شده
است؛ و با وسعتي معادل  0013كيلومتر مربع و جمعيت
يک ميليون و دويست هزار نفري در ارتفاع  0013متري
از سطح درياهاي آزاد قرار دارد .شهرستان شهريار ،از
شمال و غرب به شهرستان كرج ،از شرق بهشهر تهران و
شهرستان اسالم شهر و از جنوب و جنوب غربي به
شهرستانهاي ،رباط كريم و زرنديه محدود ميشود .از
نظر مختصات رياضي ،اين شهرستان به لحاظ جغرافيايي
بين " 13 ˚13'03تا " 10˚00'03طول شرقي و
" 01˚03'13تا " 01 ˚51'01عرض شمالي از خط استوا
قرار دارد (كامران ،حسيني اميني  )18 ،0030شکل (.)0
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شکل ( :)0نقشه جغرافيايي شهرستان شهريار
فرايند پژوهش
از آنجايي كه هر پژوهش علمي با ظهور مسئله يا
مجهولي در ذهن محقق شروع ميشود (كامران و
ديگران  .)01 ،0033مقاله حاضر از نوع كاربردي بوده و
روش تحقيق در آن توصيفي -تحليلي ميباشد ،كه از
روش كتابخانهاي استفاده شده و بنا به نوع تحقيق از
روش ميداني نيز بهره گرفته شده است .در اين مقاله از
روش گوتنبرگ جهت تعيين پارامترهاي لرزهخيزي
شهرستان شهريار استفاده شده است.
وضعيت توپوگرافي
توپوگرافي اين منطقه داراي دو تيپ عمده ميباشد:
منطقه دشتي
بخش شرقي شهرستان ،تقريباً به صورت هموار و
فاقد هر گونه ارتفاع و داراي يك شيب ماليم ميباشد.
جهت شيب عمدتاً به سمت جنوب است و ميزان آن در
شمال شرقي حدود  ،%0/1در اواسط دشت حدود %3/1
و در جنوب غربي نزديك رودخانه شور % /5ميباشد
(افشار ،بذلي .)01 ،0033

رستم  0033متر ،آق داغ  0033متر و كوه كردها با
 0338مهمترين ارتفاعات منطقه ميباشند
ژئومرفولوژي يا ريخت شناسي زمين
منطقه شهريار را از نظر ژئومرفولوژي ميتوان در
گروه زمينهاي آبرفتي قرار داد و به دو دسته مشخص
تقسيم نمود:
الف)رسوبات دانه ريز -كه در شمال شهرستان
شهريار و اطراف معادن شن و ماسه به ويژه زماني كه
بارش زياد شده و آب در مسيل رودخانه جريان مييابد
به وضوح مشاهده ميشود.
ب)رسوبات دانه درشت-كه در مناطق جنوب غرب و
بخشي از شرق شهرستان مشاهده ميشود .و از جهت
كشت و زرع قابل استفاده بوده و از نظر استعداد
كشاورزي از مطلوبترين انواع آن ميباشد.

زمين شناسي عمومي شهرستان
شهرستان شهريار ،در دامنههاي جنوبي البرز
مركزي و بخشي از ايران مركزي ،در قسمتي از جنوب
غربي نقشه زمين شناسي تهران ،در دشتي در كنار
دشتهاي تهران و كرج قرار دارد .از اين رو ابتدا زمين
منطقه مرتفع
در بخش غربي شهرستان ،ارتفاعات دامنههاي شناسي دشت تهران مورد بحث قرار ميگيرد:
جنوبي البرز در سرتاسر دشت به صورت ارتفاعات منفرد
است .کوههايي چون کوه جارو با ارتفاع  1313متر ،تخت
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زمين شناسي دشت تهران
حوضه آبريز دشت تهران از ديدگاه زمين شناختي
در واحد مركزي منطقه 1البرز قرار دارد .اين واحد از
شمال به جنوب به چهار بخش تقسيم ميشود.
 )0البرز مرتفع :متشكل از سنگهاي پالئوزوئيك،
مزوزوئيك و ترسير كه به واسطه فازهاي مختلف
كوهزايي ،چين خوردگيهاي شديدي در آنها صورت
پذيرفته و روي هم رانده شدهاند .به همين دليل اين
بخش از ارتفاع زيادي برخوردار است.
 )1چينهاي حاشيهاي :به طور عمده از سنگهاي
آتشفشاني– آذرآواري سازند كرج ،متعلق به ائوسن
تشكيل يافته است .گسل مشا – فشم مرز البرز
مرتفع و چينهاي حاشيهاي محسوب ميگردد.
سنگهاي بخش چينهاي حاشيهاي به آرامي چين
خورده و در امتداد روراندگي شمال تهران بر روي
بخش كوهپايه و دشت رانده شدهاند.
)0كوهپايه و دشت :2اين بخش از نهشتههاي آبرفتي
تشكيل يافته است .کوهپايه به طور نسبي از نهشتههاي
قديمي (پليوسن و پليو  -پلئيستوسن) تشكيل شده است
كه از نفوذپذيري متوسطي برخوردار بوده و قسمت
دشتياز نهشتههاي آبرفتي جديد (كواترنر) پوشيده شده
است .اين نهشتهها تا كناره كوير جنوب تهران گسترش
يافتهاند .اين آبرفتها به دليل نفوذپذيري بااليي كه
دارند با در بر گرفتن آبخوانهاي گسترده و مهم ،از
اهميت ويژهاي برخوردار ميباشند.
)5آنتي البرز:اين بخش به تپه ماهورها و کوههاي كم
ارتفاع شرق تهران گفته ميشود .قرار دادن اين ارتفاعات

در بخشي مجزا ،به دليل پيچيدگي مرز جنوبي البرز با
ايران مركزي ميباشد .در اين ناحيه عالوه بر چين
خوردگي شديد دوران سنوزوئيك ،دو فاز چين خوردگي
ديگر در كرتاسه مشخص است كه هيچيک از آنها در
البرز شناخته نشده ،ولي در ايران مركزي قابل شناسايي
است .در واقع بخش آنتيالبرز نسبت به ساير قسمتهاي
البرز چين خورده تر است.
3

سنگ بستر
در بخش شمالي تهران ،يعني در جايي كه رشته كوه
البرز قرار گرفته (باالي پهنه گسل شمال تهران) ،سنگ
بستر تركيبي از گدازههاي آتشفشاني ائوسن (توف سبز)
و سنگهاي آتشفشاني است كه رخنمونهاي بلند شمال
دشت تهران را تشكيل ميدهد .در كوههاي شرقي سه
پايه و بي بي شهربانو ،سنگ بستر شامل سنگ آهك و
دولوميت مربوط به دوران ترياس و کرتاسه ،برخي از
كنگلومراهاي مربوط به دوران پالئوسن ،سنگهاي
آتشفشاني مربوط به دوره ائوسن و سنگهاي نفوذي
مربوط به دوران سوم (اوليگوسن) است .در جنوب و
جنوب غربي ،سنگ بستر از سنگهاي آتشفشاني ائوسن
تشكيل شده است.
در فرونشستي كه در امتداد حاشيه جنوبي كوههاي
البرز در ناحيه تهران تكامل يافته ،سازندهاي آبرفتي
مختلفي تشكيل شده است .در اين ميان سازند آبرفتي
هزار دره قديميترين و گستردهترين واحدي است كه
رخنمونهاي آن در اين منطقه به خوبي قابل مشاهده و
بررسي ميباشند .اين سازند كه نقش مهمي در شناخت
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و ارزيابي ويژگيهاي زمين ساختي اين ناحيه دارد ،به
همراه ساير سازندهاي آبرفتي اين محدوده توسط
پژوهشگران مختلف مورد بررسي قرار گرفته و تقسيم
بندي شده است .اين سازند اولين بار توسط Rieben
( )0311بررسي شده و به چهار بخش به شرح زير تقسيم
بندي شده است:
)0سازند آبرفتي هزار دره (آبرفتهاي )A
)1سازند آبرفتي ناهمگن شمال تهران (آبرفتهاي
 )Bnو سيلتهاي رس كهريزك (آبرفت )Bs
)0سازند آبرفتي تهران (آبرفتهاي )C
 )5آبرفتهاي كنوني (آبرفتهاي )D
اين پژوهشگر سازند آبرفتي هزار دره را از نظر چينه
شناسي ادامه رسوبگذاري سازند قرمز بااليي ميداند كه
در مناطقي نظير پارچين و شمال ايوانكي با مرز تدريجي
بر روي آن قرار گرفته است.
همچنين سازند آبرفتي هزار دره حاصل سيالبهاي
بزرگي دانسته شده كه همزمان با برپايي كوههاي البرز
به سوي جنوب و جنوب شرقي تهران جاري بودهاند.
ويژگيهاي رسوب شناسي اين سازند نيز نشان دهنده

فرسايش شديد كوههاي البرز در زمان رسوب گذاري آن
است.
سازند هزار دره ( )Aبا دگرشيبي توسط سازند
آبرفتي ناهمگن شمال تهران ( )Bnپوشيده ميشود .پيش
از رسوبگذاري سازند اخير تنشهاي با راستاي عمومي
جنوب غربي – شمال شرقي سبب چين خوردگي و
گسلي شدن سازند هزاردره گرديده و چينهاي اغلب
نامتقارن با راستاي شرقي –غربي تا جنوب شرقي –
شمال غربي پديد آوردهاند .فرايند تكتونيكي و فرسايش
شديد سازند هزار دره ( )Aمصالح تخريبي زيادي فراهم
آورده و سبب رسوب گذاري سازند آبرفتي ناهمگن شمال
تهران ( )Bnبا دگر شيبي بر روي آن گرديده است .به
علت شيب كم اليههاي اين سازند ،احتماالً پس از
رسوبگذاري جنبشهاي تكتونيكي ضعيفي آن را تحت
تأثير قرار داده است.
سيلتهاي رسي كهريزك ( )Bsكه به اعتقاد
 Riebenدر پرتگاه گسلي كهريزك و گسلههاي جنوب
ري و شمال ري برونزد دارند ،بخش ريز دانه معادل
آبرفتهاي  Bnتقسيم بندي وي به شمار ميآيند.

شكل ( :)0مقطع محلي از نهشته هاي آبرفتي تهران
منبع:مشاهدات زمين شناسي نهشته هاي آبرفتي شمال تهران-ايران
 H. Riebenسازمان زمين شناسي ايران گزارش شماره 0051/3
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آبرفتهاي  Cو آبرفتهاي  Dبخشهاي جوانتر
اين تقسيم بندي را تشكيل داده و به ترتيب نهشتههاي
سطحي بادزنهاي آبرفتي جوان و بستر رودخانهها و
مسيلها را شامل ميشوند.
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زمين شناسي دشت شهريار
شهرستان شهريار در قسمت جنوبي برگه تهران ،از
نظر زمين شناسي ساختمان سادهاي دارد كه غالباً شامل
آبرفتهاي جوان موسوم به آبرفتهاي تهران است كه به
دو سري  Cو  Dتقسيم ميشود.
نهشتههاي كواترنري ( )Qtو برون زدهايي از
سازندهاي كهنتر ،رسوبات قبلي كه سنگهاي
آتشفشاني ائوسن نيز در آن مشاهده ميشود .سنگ بستر
در شهريار نيز از همين سنگهاي آتشفشاني ائوسن
(توف سبز) تشكيل شده است.
نهشتههاي كواترنري ،شامل رسوبات و آبرفتهاي
نيمه سخت شده يا سخت نشده دشتها و رسوبات
مخروط افكنهها ( )Qfو نيز رسوبات منفصل بستر
رودخانهها و مسيلها ميباشد و آبرفتهاي سري ،D
آبرفتهاي كنوني  Recent Alluviumمتشكل از
جوانترين نهشتههاي رودخانهاي يا سيالبي است كه در
بستر رودخانهها ،مسيلها ،پادگانههاي آبرفتي ،مخروط
افكنههاي جوان و كالها در شهريار ( )wadiبرجاي
گذاشته که دشت شهريار از اين آبرفت پوشيده شده
است .آبرفتهاي كنوني (سري  )Dاكثراً از رسوبات
منفصل دانه ريز (سيلت و رس) تشكيل شدهاند كه كامالً
نفوذپذير بوده و مقاومت مكانيكي آنها در نقاط مختلف
متفاوت ميباشد.
به طور كلي تشكيالت زمين شناسي شهريار را
ميتوان به دو بخش زير تقسيم نمود:
 )0سنگهاي آتشفشاني كه شامل آندزيتهايي به رنگ
قهوهاي بوده و تشكيالت زمين شناسي غرب
شهرستان را تشكيل ميدهد.
اين آندزيتها به طور عمده از پالژير كالز «آذرين»
و «آمفيبول» تشكيل شده است كه به واسطه تجزيه
اكسيدهاي آهن سطح آنها رنگ قهوهاي و سياه به خود
گرفته است.
 )1تشكيالت رسوبي ،كه بخش وسيعي از زمينهاي
اين منطقه را به خود اختصاص داده و از تشكيالت
آبرفتي كه بر روي رسوبات ميوسن فوقاني رسوب
كردهاند ،تشكيل شده است( .بذلي و افشار)0033 ،

لرزه زمين ساخت شهرستان
گسلهاي اطراف شهريار به ترتيب فاصله از قسمت
مرکزي شهريار
4
راندگي شمال تهران
گسل شمال تهران ،به طول بيش از  31کيلومتر ،در
کوهپايهي شمال تهران ،از شرق درهي لشگرک (ده سبو)
در شمال شرقي تهران تا آبادي کاظم آباد ( 1کيلومتري
شرق کالک و شمال بزرگراه تهران– کرج) و شهر کرج
در غرب تهران امتداد داشته و نزديکترين گسل زمين
لرزه زا ،به شهر تهران و شهرستان شهريار ميباشد
(فاصله اين گسل از شهريار حدود  01کيلومتر است).
5
گسل اشتهارد
اين گسل از نوع راندگي است و حدود  05کيلومتر از
شهريار فاصله دارد .راندگي اشتهارد ،گسلي است با
راستاي خم دار شرقي – غربي و درازاي تقريبي 11
کيلومتر ،که در فاصله  5کيلومتري شمال اشتهارد قرار
دارد .اين گسل از  0کيلومتري صفادشت شهريار شروع
ميشود و تا شهر جديد اشتهارد ادامه مييابد ،زمين لرزه
 13اکتبر  0831با بزرگي Ms=5/7و شدت  I0=VIIرا به
آن نسبت دادهاند (بربريان .)0335 ،در جنوب اين گسل
و تقريباً به موازات آن ،گسل جنوب اشتهارد قرار دارد.
طول اين گسل احتمالي معکوس ،حدود  05کيلومتر
است.
6
گسل پورکان-ورديج
اين گسل از نوع راندگي و در راستاي تقريبي شمال
غربي-جنوب شرقي است .طول اين گسل حدود 11
کيلومتر است و از آنجا که فاصله قسمت ابتدايي آن از
راندگي شمال تهران خيلي کم ميباشد ،ممکن است به
عنوان شاخهاي از آن تصور شود .فاصله اين راندگي از
شهريار ،حدود  03کيلومتر است.
7
گسل کهريزک
گسله کهريزک ،به شکل ديوارهاي بلند ،با راستاي
شرقي -غربي و درازاي بيش از  53کيلومتر ،در 03
کيلومتري جنوب شهرري ،ديده ميشود .گسله کهريزک
از شمال آبادي سلطان آباد تا کهريزک و سپس تا
روستاي ظالم آباد و شمال شمس آباد امتداد دارد .به
سمت شرق و غرب (مخروط افکنهي رود خانهي کرج)
راستاي گسله کهريزک در زير رسوبات جوان رودخانهاي
و دشتي ناپديد ميگردد .در شمال شرقي و غربي
کهريزک ،برش جالبي از گسله کهريزک ديده ميشود.
گسله در رسوبات دانه ريز از جنس رس و سيلت متراکم
تشکيل ديوارهاي داده که ورقهي بسيار نازک بااليي آن

بررسي آسيب پذيري مدارس بخش مرکزي شهريار در مقابل زلزله ...

مربوط به آبرفتهاي  Dو بخشهاي زيرين آن مربوط به
سيلتهاي رسي کهريزک  BSميباشد .با وجود ديده
نشدن شيب گسله در روي زمين ،آرايش هندسي گسله
در روي زمين (پيچ و خمهاي زياد در مسير خط گسله
در روي نگاره هوايي) پيشنهاد مينمايد که گسله
کهريزک ،داراي ساز و کار راندگي با شيب به سمت
شمال بوده و در راستاي آن سيلتهاي رسي کهريزک
شمالي ،بر روي آبرفتهاي کنوني جنوبي رانده شده
است .فاصله اين گسل از شهريار حدود  03کيلومتر
است.
8
گسل جنوب ري
اين گسل ،به شکل ديوارهي کوتاه و فرسوده شدهاي
در جنوب تپهي باستاني آبادي قلعهنو که به سمت
جنوب غربي ادامه دارد ،ديده ميشود .پس از گذشتن از
بزرگراه کمربندي تهران ،ديوارهي گسله جنوب ري،
درراستاي خطي در پاي درختان به سوي آبادي
سعيدآباد باال ديده ميشود .درازاي کلي اين گسله
پيرامون  08/1کيلومتر است و ادامه شرقي و غربي آن در
زير رسوبات جوان رودخانهاي ودشتي ناپديد ميگردد.
شيب گسلهي جنوب ري در روي زمين ديده نميشود
ولي آرايش هندسي آن در روي زمين ،نمايانگر سازوکار
راندگي با شيب به سمت شمال ميباشد .اين گسل
حدود  10کيلومتر از شهريار فاصله دارد.
9
گسله شمال ري
اين گسل به صورت ديوارهي فرسوده شدهاي در
نزديکي آبادي عظيم آباد ديده ميشود .اين ديواره به
بلندي  1متر با راستاي شرقي -غربي و درازاي 01/1
کيلومتردر شمال و شمال غربي شهرري به چشم
ميخورد .ديواره شامل رس وسيلت آبرفتهاي  Dاست.
اين ديوارهي گسلي به سمت غرب تا آبادي صالح آباد
ادامه مييابد .به طرف شرقوغرب (مخروط افکنهي
رودخانه کرج) ادامه گسله شمال ري ،زير رسوبات جوان
رودخانهاي و دشتي ناپديد ميگردد .آرايش هندسي
گسلهي شمال ري پيشنهاد ميکند که سازوکار اين
گسله راندگي با شيب به سمت شمال باشد .که در امتداد
آن سيلتهاي رسي کهريزک ( )BSشمالي بر روي
آبرفتهاي کنوني ( )Dجنوبي رانده شده وبه سبب
کارکرد اين گسل ،دشت پايين افتاده شهرري تشکيل
شده است ،و نيز سبب جابجايي سفرهي آب زير زميني
دشت شده است.

10

راندگي نياوران
اين گسل که سازوکار آن راندگي است ،به طول 00
کيلومتر ،در يک کيلومتري جنوب راندگي شمال تهرانو
به موازات آن از سعادت آباد و فرحزاد (شمال غربي
تهران) تا نياوران و شمال اقدسيه ديده ميشود .در
قسمت شرقي ،اين راندگي به دو شاخه تقسيم ميشود و
شاخهي جنوبي آن به طرف باغ بهائي پيش ميرود و در
قسمت غربي ،راستاي غربي اين گسله در آبرفتهاي
جوان مخروط افکنهي رودخانهي فرحزاد ناپديد ميگردد.
در ترانشهاي شمالي –جنوبي به درازاي  33متر در
خيابان آجودانيهي نياوران ،راندگي نياوران و زون خرد
شده آن به خوبي ديده ميشود .اين راندگي ،در فاصله
تقريبي  03کيلومتري شهريار قرار دارد.
11
راندگي داوديه
راندگي داوديه به درازاي دست کم  0و شايد 1/1
کيلومتر در شمال تپههاي عباس آباد و جنوب فرونشست
داوديه قرار دارد .شيب اين گسل به سمت جنوب بوده و
در راستاي آن قسمت شمالي تپههاي عباس آباد بر روي
فرو نشست داوديه رانده شده است (پور کرماني.)0031 ،
اين راندگي در فاصله تقريبي  01کيلومتري شهريار قرار
دارد.
12
گسل آراد
اين گسل معکوس داراي طولي حدود  01کيلومتر
است و در فاصله حدود  08کيلومتري از شهريار قرار
دارد.
13
گسل فشاري مشاء-فشم
گسل فشاري مشاء گسلهاي است دراز ،اساسي و
لرزهزاکه در راستاي آن گسترهي بلند البرز از شمال بر
روي گسترهي چينهاي کناري البرز در جنوب رانده
شده است .شيب اين گسل به سمت شمال وبين  01تا
 33درجه تغيير ميکند .درازاي تقريبي آن  533کيلومتر
بوده وشايد ازجنوب غربي شاهرود در شرق ،تا آبيک در
غرب امتداد داشته باشد .زون گسله بيش از  03متر پهنا
داشته و به شدت بريده ،شکسته شده است (اين گسل
معکوس امتداد لغزاست و در فاصلهاي حدود  51کيلومتر
از مرکز شهريار قرار دارد) .گسلهي فشاري مشاء ،گسله-
اي است جنبا و لرزه زا.
14
گسل طالقان
گسل فشاري طالقان ،به درازاي  15کيلومتر ،داراي
امتداد شرقي-غربي ،با شيب به طرف جنوب است که از
جنوب طالقان ميگذرد .زلزله  8دسامبر  0311با
بزرگي mb=5/0و  01دسامبر  0838ميالدي با بزرگي
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 Ms=5/9را به آن نسبت ميدهند .اين گسل در فاصله
تقريبي  13کيلومتري از شهريار قرار گرفته است
(گزارش  )0030 ،11و (پورکرماني.)0031 ،

اين گسل معکوس احتمالي از روستاي قبچاق شهريار
شروع ميشود و حدود  01کيلومتر آن از اين شهرستان
ميگذرد.
گسل جنوب جارو

گسل هاي شهرستان شهريار
منطقه شهريار عالوه بر گسلهاي بزرگي که در
پيرامون خود دارد ،داراي چندين گسل اصلي و فرعي
داخلي نيز ميباشد .با بررسي نقشه گسلهاي استان
تهران ،پايگاه ملي دادههاي علوم زمين و مطالعات
صحرايي ،مشخص ميشود که گسلهاي اصلي و فرعي
بيشتر به صورت انفرادي و در بعضي قسمتها به صورت
زون گسلي ،در گستره شهرستان پراکنده ميباشند .البته
اين گسلها به علت مدفون بودن در زير رسوبات آبرفتي
و قرار گرفتن در داخل مزارع و محوطههاي ساختماني،
نمود سطحي زيادي ندارند در بازديدهاي انجام شده،
تنها قسمتي از ،يک گسل در سطح زمين قابل مشاهده
بود ،که تصوير آن ضميمه ميگردد .الزم به ذکر است که
تا کنون نام خاصي به گسلهاي محلي شهريار اختصاص
نيافته است ،بنابراين با نام مکاني که نزديک آنها است
معرفي خواهند شد .ازجمله اين گسلها:
گسلهاي اصلي و لرزه زا (بيش از  11کيلومتر)
15
گسل رباط کريم
اين گسل را بربريان و همکاران ( )0015به طول
 033کيلومتر و با روند شمال غربي -جنوب شرقي وبا
عملکرد فشاري (شيب رو به جنوب غرب) معرفي نموده-
اند .اما طبق بررسيهاي ژئوفيزيکي ،مغناطيسي هوايي،
طولي به اندازه  13کيلومتر براي آن تعيين شده است.
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16

اين گسل اصلي که از نوع معکوس است ،در جنوب
گسل اصلي جارو ،در راستاي تقريبي غرب به شرق،
امتداد دارد؛ و يک شاخهي آن به طول تقريبي  11کيلو
متر ،از محمد آباد ،قمشلو و نزديکي گمرکان در غرب
شهريار ميگذرد .شاخهي ديگر آن به طول  1/1کيلومتر
به سمت شمال غرب ميرود .اين گسل در جنوب کوه
جارو ،به ارتفاع  1313متر ،قرار دارد و از نزديکي کوه
کردها ،به ارتفاع  0338متر و از دهستان اخترآباد
ميگذرد ،به فاصلهي  1کيلومتري از اين گسل ،گسل
اصلي جارو به طول تقريبي  10کيلومتر قرار گرفته که
قسمتي از آن در اخترآباد شهريار است.
گسل اصلي به طول تقريبي  00کيلومتر
اين گسل با راستاي تقريبي شمالي -جنوبي ،از
نزديکي مرکز شهريار و از روستاهاي ويره ،قاسم آباد و
همدانک ميگذرد ،در جنوب شهريار به رباط کريم
ميرسد و فاصله خيلي کمي از انتهاي گسل کهريزک که
از اسالم شهر ميگذرد دارد .گسلهاي متوسط (با طول
بين  1تا  03کيلومتر)
17
گسل کُردان
اين گسل اصلي از نوع معکوس است و از قشالق
قازاچاني شهريار ميگذرد .راستاي اين گسل شرقي-
غربي و طول آن حدود  8کيلومتر است ،اين گسل در
دهستان اخترآباد قرار گرفته است.

شکل ( : )5وضعيت سطحي گسل اطراف شاهد شهر شهرستان شهريار
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گسل اصلي چند شاخه
اين زون گسلي حدود يک کيلومتر از گسل بزرگ
کهريزک فاصله دارد .قسمتي از اين گسلدر راستاي
شرقي -غربي و به طول تقريبي  8کيلومتر از روستاي
اسکمان ميگذرد .شاخهاي از اين گسل ،با طولي حدود
 3کيلومتر از روستاي الورد و نزديکي دهشاد پايين عبور
ميکند .شاخهي ديگر اين گسل به طول  1کيلومتر در
راستاي تقريبي شمال -جنوب از نسيم شهر ميگذرد.
گسل اصلي به طول  3کيلومتر
اين گسل از شاهد شهر ،روستاي رامين و نزديکي
شهرک نور عبور ميکند و به گسلهاي فرعي چندي
مربوط ميباشد .وضعيت سطحي قسمتي از اين گسل در
تصوير ( )5مشاهده ميشود.
گسل اصلي به طول تقريبي  3کيلومتر ،که به
موازات گسل جنوب جارو از دهستان بزرگ اخترآباد مي-
گذرد .گسل اصلي که از نزديکي غرب شهريار شروع شده
و در راستاي غرب به شرق دو شاخه ميشود و شاخهاي
از آن به طول  1کيلومتر از روستاي قره ترپاق دهستان
اخترآباد عبور ميکند .عالوه بر گسلهاي اصلي ،گسل-
هاي فرعي نيز در اين منطقه شناسايي شده است .نظير
گسلهاي دو شاخهاي که از نزديکي رضي آباد شهريار
ميگذرد.
زمين لرزه و برآورد خطر زلزله در شهرستان
زمين لرزهها ،وقايع طبيعي هستند ،و هنگامي که
تنشهاي انباشته شده در تودههاي سنگي ،از حد
کشساني تجاوز کرده و به مرز گسيختگي ميرسند ،اتفاق
ميافتند .در اين حالت واتنيدگي انباشته شده در
سنگها ،به صورت موجهاي کشساني لرزهاي در محيط
انتشار مييابد .عبور اين موجها از پيکره يا سطح زمين
به صورت لرزشهايي ظاهر ميشود ،که زمين لرزه ناميده
ميشود تحليل خطر لرزهاي دريک منطقه که ،با شناخت
سرچشمههاي لرزهزا و ويژگيهاي آنها و مطالعهي زلزله-
هاي تاريخي و دستگاهي منطقه انجام ميشود ،موجب
آگاهي مردم و مسئولين و برنامهريزي آنان جهت مقابله
با بحران احتمالي و کاهش تلفات و خسارات ميگردد.
بررسي زمين لرزههاي تاريخي و بعد از آن در ري و
پيرامون آن ميتواند به ارزيابي پتانسيل لرزه خيزي
منطقه شهريار کمک بزرگي نمايد .همچنين ،از دادههاي
زمين لرزههاي سدهي بيستم و بعد از آن که در گستره-
اي به شعاع  033يا  033کيلومتري منطقه روي دادهاند،
ميتوان جهت بررسي آماري و تعيين توزيع زماني تعداد

زلزلههاي رخ داده در سالهاي مورد مطالعه ،بررسي
زلزلههاي تاريخي و قرن بيستم و بعد از آن ،بررسي
آماري پراکندگي مرکز سطحي زلزلهها و رابطه بين
بزرگي و فراواني تجمعي زلزلهها استفاده نمود (پور
کرماني.)0031 ،
رابطه بين بزرگي زمين لرزهها و فراواني تجمعي
آنها در گسترهي مورد مطالعه
براي دستيابي به اين رابطه ،ميتوان از فرمول
گوتنبرگ -ريشتر ،استفاده نمود:
(LogN  a  bM )0
بدين ترتيب که بزرگي زلزلهها را روي محور افقي و
فراواني تجمعي آنها را به صورت لگاريتمي روي محور
قائم قرار ميدهيم و سپس با استفاده از نقاط مشخص
شده در صفحهي مختصات ،بهترين خط مستقيم را
ترسيم ميکنيم .محل تالقي خط مذکور با محور قائم،
معرف مقدار  aبوده و اندازهي ضلع قائم مثلثي با قاعده 0
= Mو وتري که بخشي از خط مستقيم رسم شده است،
معرف مقدار  bميباشد .به بيان ديگر ،جهت تعيين
مقادير  aو  bبراي گسترهي مورد مطالعه معموالً تعداد
مناسبي از زلزلههاي به وقوع پيوسته را در دورهي مورد
نظر انتخاب ميکنيم پارامترهاي  aو  bبه وضعيت
تکتونيکي منطقه بستگي دارند .مقدار  aبراي نقاط
مختلف متفاوت است .مقدار  bکه شيب خط مذکورمي
باشد ،تقريباً بين  3/1تا  0/1تغيير ميکند .کم بودن
مقدار  bنشان دهندهي زياد بودن تعداد زلزلههاي بزرگ
در محل ميباشد و بالعکس با استفاده از کاتالوگ خرد
لرزههاي ثبت شده در محدوده شهريار ،نمودار گوتنبرگ
– ريشتر براي اين شهرستان رسم شده است ،شکل ()1
و مقادير  aو  bبر طبق رابطههاي  1و  0به صورت زير
بدست آمده است:
(b=log20/28=0/465)0(a = log 20 = 1/3 3 )1
پس از محاسبه مقادير aو bميتوان با استفاده از
رابطهي تجربي ديگر گوتنبرگ-ريشتر دورهي بازگشت
زمين لرزه را تعيين نمود:

( N  a )5

log T

b

M

در رابطه فوق  Tدورهي بازگشت زلزله ،مدت زماني
است که طول ميکشد تا زلزلهاي با بزرگي معين مجدداً
به وقوع بپيوندد و Nمدت زماني است که مقادير aوb
براي آن بر آورد شدهاند (پورکرماني )0031 ،شکل ( )1بر
اساس رابطه گوتنبرگ-ريشتر رسم شده است.
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شکل ( : )1نمودار گوتنبرگ-ريشتر شهريار
برآورد خطر زمين لرزه در شهرستان
با شناسائي و مطالعهي سرچشمههاي لرزهزا در
منطقه و پيرامون آن ،و بررسي زلزلههاي تاريخي و
دستگاهي و نمودار گوتنبرگ – ريشتر ،ميتوان تا
حدودي پتانسيل لرزه خيزي گسترهي مورد مطالعه
را تعيين نمود .دادههاي لرزهاي که در محدودهي
شهريار توسط دستگاههاي لرزه نگار داخلي و برون
مرزي ثبت شده است ،شامل خرد لرزههايي
( )microEarthquakesاست که بزرگي آنها از
 0/5بيشتر نميشود ،اما از آنجا که در تعيين مراکز
سطحي زلزلهها خطايي در حد چندين کيلومتر
وجود دارد ،نميتوان تصريح نمود که کانون هيچ

سال چهارم
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زلزله بزرگي ،در اين منطقه نبوده است .با استفاده
از همين خرد لرزهها ،نقشه ( )1که با کمک نرم
افزار  Arcviewرسم و لرزه خيزي شهرستان نشان
داده شده است.
اثر زلزله بر سازهها خصوصاً ساختمانهاي مدارس
منطقه
زلزله يک پديده طبيعي است ،که در اثر آزاد شدن
انرژي تجمع يافته ،در صفحات سنگ کره که زير سازهها
قرار دارند ،به وجود ميآيد .ضايعات و تلفات زلزله ،به
جهت ساختمانهايي است که غير اصولي ساخته

شکل ( :)1نقشه لرزه خيزي شهرستان شهريار
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ميشوند .زلزله تمام ضعفهاي موجود در ساختمان را
چه قبالً معلوم شده باشد و يا نباشد سرسختانه جستجو
خواهد کرد .در گروه بندي ساختمانها از نظر اهميت،
مدارس از جمله ساختمانهاي «با اهميت زياد» تلقي
شدهاند .دليل اين امر در درجه اول ،تجمع تعداد زيادي
دانش آموز در زير يک سقف ميباشد (در زلزله اخير
چين بر اثر فرو ريختن سقف يک مدرسه  333دانشآموز
کشته شدند) .دليل ديگر قابليت مدرسه جهت امداد
رساني و اسکان موقت ،پس از وقوع زلزله ميباشد .که در
صورت آسيب نديدن ساختمان مدرسه محقق ميگردد.
در اين فصل ابتدا پيامدهاي زلزله و آسيبهاي سازهاي،
باالخص در مورد مدارس ،مورد بحث قرار ميگيرد.
سپس به برنامهريزي در راستاي مقابله با بحران ناشي از
زمين لرزه و راهکارهاي کاهش ضايعات ،تلفات جاني و
خسارات مالي اشاره ميگردد.
خطرات سازهاي
عموماً بيشترين تلفات جاني و خسارات مادي زلزله،
در اثر فرو ريختن ساختمانها ميباشد؛ لذا در طرح و
اجراي ساختمانها حفاظت جان افراد مهمترين مسئله
است .به همين منظور در فصل  0آئين نامه ساختماني
تحت عنوان هدف آمده است:هدف اين آئين نامه ،تعيين
حداقل ضوابط و مقررات براي طرح و اجراي ساختمانها
در برابر اثرهاي ناشي از زلزله است به طوري که با رعايت
آن انتظار ميرود :با حفظ ايستايي ساختمان در

زلزلههاي شديد ،تلفات جاني به حداقل برسد و نيز
ساختمان در برابر زلزلههاي خفيف و متوسط بدون وارد
شدن آسيب عمدهي سازهاي قادر به مقاومت باشد.
ساختمانهاي «با اهميت زياد» نظير مدارس ،در زمان
وقوع زلزلههاي خفيف و متوسط ،قابليت بهره برداري
خود را حفظ کنند .در مبحث ضوابط کلي ،آمده است:
کليه عناصر باربر ساختمان بايد به نحو مناسبي به هم
پيوسته باشند تا درزمان وقوع زلزله عناصر مختلف از
يکديگر جدا نشده و ساختمان به طور يکپارچه عمل
کند .در اين مورد کفها بايد به عناصر قائم باربر ،قابها
و يا ديوارها ،به نحو مناسبي متصل باشند ،به طوري که
بتوانند به صورت يک ديافراگم نيروهاي ناشي از زلزله را
به عناصر باربر جانبي منتقل کنند .از مهمترين عوامل
موثر در آسيب پذيري ساختمان مدارس در برابر زلزله:
مشخصات سازهاي و غير سازهاي ساختمان ،وزن کل
ساختمان که با افزايش تعداد طبقات رابطهي مستقيم
دارد ،ضعف مصالح مورد استفاده و عدم مقاومت آن در
برابر نيروهاي کششي و پيچشي زلزله ،کيفيت ضعيف
اجراي ساختمان ،وضعيت ساختگاه و شرايط خاک محل
احداث ساختمان و سن ساختمان ميباشد ،که در ادامه،
اين عوامل مورد بحث قرار ميگيرد .الزم به ذکر است در
بررسي کلي ساختمانهاي مدارس شهريار به علت
نواقص اطالعات آماري موجود در سيستم بکفاي آموزش
و پرورش ،تعداد  011مدرسه دولتي ،که داراي
شناسنامهي فني ساختمان بودند مورد دقت قرار گرفتند.
تع داد م دارس
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تع داد ساختمانهاي مدارس
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شکل ( :)8وضعيت اسکلت مدارس شهريار
مشخصات سازه اي ساختمانهاي مدارس
فوندانسيون
منظور از فوندانسيون شالوده و زير بناي ساختمان
ميباشد که بنيان سازه بر آن قرار ميگيرد .پي سازي
بايستي بر روي خاک بکر انجام شود و در صورت وجود
خاک دستي و يا نخالههاي ساختماني بايستي عمق
مدفون پـي ،تا تـراز خاک طبيعـي ادامـه يابد .اگـر پايه
ساختمان روي سنگ بستر قرار گيرد ،سازه به سنگ
ميچسبد و در هنگام زلزله ،با حرکت زمين ،لغزش پيدا
نميکند .البته در بسياري از نقاط سنگ بستر در عمق
زياد قرار دارد و دست يابي به آن دشوار است .در
مناطقي که تاقديسي از آن عبور کرده ،عمق سنگ بستر
کم ميباشد .فوندانسيون ساختمانها داراي انواع :منفرد،
نواري ،باسکولي ،راديه ،شمع و ماسونري ميباشد.
بررسيهاي بعملآمده در مورد ساختمانهاي مدارس

شهريار ،شکل ( ،)3نشان ميدهد ،فوندانسيون بيشتر
مدارس ،ماسونري ميباشد ،که از نوع ابتدايي و ضعيف
است (كامران ،حسيني اميني .)01 ،0030
اسکلت ساختمان
بافت يا اسکلت ساختمانهاي مدارس شهريار ،به
دليل قدمت شهرستان ،داراي تنوع ميباشد .به طوري که
ساختمانهاي خشت و گلي ،مصالح بنايي ،اسکلت فلزي
و بتني در ميان آنها مشاهده ميشود .شکل ( )8البته
تعداد مدارس خشت و گلي بيش از  5نميباشد ،که آنها
نيز در ليست مدارس تخريبي ميباشند و براي آنها مجوز
تخريب گرفته شده است تا نسبت به نوسازي آنها اقدام
شود .بنابراين از بحث در مورد اين نوع بافت صرف نظر
شده و به انواع ديگر اشاره ميشود:
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شکل ( :)03درصد ساختمانهاي مدارس داراي سيستم مقاوم جانبي
نوع سقف
سقفهاي ساختمانها بايد تا حد امکان سبک باشند و
در عين حال بتوانند به صورت يکپارچه عمل کنند .انواع
سقفهائي که در شناسنامه فني ساختمان مدارس عنوان
شدهاند ،عبارتند از :بتني ،مرکب ،تيرچه بلوک ،طاق ضربي
و چوبي که به بعضي از آنها که کاربرد بيشتري دارند
اشاره ميشود( .شكل شماره )3

سيستم مقاوم جانبي
انواع سيستمهاي مقاوم جانبي عبارتند از  :قاب
خمشي ،ديوار برشي ،مهاربندي و ترکيبي .در اين مبحث
به دو سيستم ديوار برشي و مهاربندي اشاره ميگردد.

شکل ( :)00مقطع ديوار برشي بتني در قاب بتن مسلح

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931

019

زهرا حجازي زاده ،فرح مرادي خاني و هدي کنعاني مقدم

شکل ( :)01سيستم مهاربندي در ساختمان با اسکلت فلزي
هاربندي
 نوعي سيستم مقاوم جانبي ميباشد ،که درساختمانهاي اسکلت فلزي مورد استفاده قرار ميگيرد و
به آن بادبند نيز ميگويند .در اين سيستم تير آهنها را
به صورت ضربدري يا شکلهاي  3يا  8در ديوار قرار
ميدهند و ما بين آهنها را با آجر پر ميکنند (كامران،
حسيني اميني )11 :0030 ،شکل (.)01
بررسي آسيبپذيري  8مدرسه منطقه از نظر زلزله

زلزله با دقت در جنبههاي مختلف ،بررسي گرديد.
وضعيت ساختماني اين مدارس ،در جدول ( )0خالصه
شده است .از ويژگيهاي مشترک اين مدارس استقرار
آنها بر روي زمين مسطح و ساخت در جا ميباشد ،بدين
معني که ،پيش ساخته يا نيمه پيش ساخته نيستند.
همهي اين نوع مدارس نيز دولتي ميباشد.
براي  8مدرسه ،موضوع مطالعه موردي در صورت بروز
زلزله با شدت معين  IXميزان خسارت ارزيابي شده است.
نتايج بدست آمده در جدول ( )0خالصه شده است.

در مطالعه موردي تعداد  8مدرسه از مدارس شهريار
به طور اتفاقي انتخاب شده و آسيب پذيري آنها از نظر
جدول ( :)0ارزيابي مدارس مورد مطالعه
نام آموزشگاه
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ارزيابي

عزيزاله پزشکي

3/10

خسارت کم

فرزانگان

3/18

خسارت متوسط

ام وهب

3/11

خسارت زياد ،بازسازي

الزهرا

3/00

خسارت متوسط

پروين اعتصامي

3/31

احتمال ريزش ساختمان

امام خميني

3/10

خسارت کم

علم و هنر

3/01

خسارت کم

سعيدي فائز

3/18

خسارت متوسط

منبع :نگارندگان

بررسي آسيب پذيري مدارس بخش مرکزي شهريار در مقابل زلزله ...

نتيجهگيري
با بررسي و مطالعهي زمين ساخت ،از جمله
گسلهاي اين ناحيه و نواحي اطراف تا شعاع 13
کيلومتر ،لرزه خيزي شهريار و قرار داشتن آن در پهنهي
«با خطر نسبي خيلي زياد» محرز ميگردد .بنابراين
ضرورت اجراي کامل استانداردهاي ساختماني و استفاده
از مصالح سبک در جهت کاهش بار ساختمانها آشکار
ميگردد ،باالخص در مورد مدارس که جزء ساختمان
هاي با اهميت زياد هستند .بررسي مدارس منطقه
شهريار نيز نشان ميدهد که ،اکثر اين مدارس بدون
سيستم مقاوم جانبي بوده و در مقابل زلزله شديد
مقاومتي نخواهند داشت.

 -8كامران و ديگران .0033 .امنيت و ايمني در فضاهاي
شهري با رويكرد پدافنـد غيرعامـل ،نمونـه مـوردي
منطقــه پــنج كالنشــهر تهــران .فصــلنامه مطالعــات
مديريت شهري ،سال سوم ،شماره پنجم.
 -3حسيني اميني و ديگران .0033 .تحليل پهنهبندي
كاربريهاي شهري در منطقه  00شهر تهران به
منظور ارائه راهكارهاي پدافند غيرعامل ،فصلنامه
مطالعات مديريت شهري ،سال سوم ،شماره هفتم.

يادداشتها
1

منابع و مآخذ
 -0احمدي ،حسن؛ و محمدرضا شيخ كاظم.1333 .
نقش برنامهريزي تراكمهاي ساختماني در كاهش
آسيبهاي ناشي از زلزله .دبيرخانه دومين كنفرانس
مديريت بحران يكپارچه زيستمحيطي .تهران.
 -1بربريان .م ،قريشي .م ،ارژنگ روش .ب و مهاجر
اشجعي .ا .0030 .پژوهش و بررسي ژرف نوز
مينساخت ،لرزه زمين ساخت و خطر زمين لرزه –
گسلش در گسترهي تهران و پيرامون ،گزارش
شماره  ،11سازمان زمين شناسي كشور ،چاپ دوم
 -0بذلي .ا و افشار .غ  ،0033كتاب سبز شهريار،
انتشارات قلم زن ،چاپ اول
 -5كامران ،حسن ،پريزادي ،طاهر؛ و حسن حسيني
اميني .0033 .تحليل ساختارهاي شهر شهريار و
راهبردهاي پدافند غيرعامل .فصلنامه جغرافيا،
انجمن جغرافيايي ايران ،سال نهم ،شماره .03
 -1کـامران ،حســن؛ و حســن حســيني امينــي.0030 .
کاربرد پدافنـد غيـر عامـل در ژئوپليتيـک و برنامـه
ريزي شهري (شهرستان شهريار) .فصلنامه جغرافيا،
انجمن جغرافيايي ايران ،سال دهم ،شماره .01
 -1کامران ،حسـن؛ و حسـن حسـيني امينـي.0030 .
شکل گيري شهر قدرت و شـهر بازدارنـده بـا بهـره
گيري از مباني پدافند غير عامل ،فصلنامه جغرافيـا،
انجمن جغرافيايي ايران ،شماره .01
 -3كــامران ،حســن؛ و حســن حســيني امينــي.0030 .
تحليــل ســاختارهاي شــهر شــهريار و راهبردهــاي
پدافنــد غيــر عامــل .فصــلنامه جغرافيــا ،انجمــن
جغرافيايي ايران ،شماره 0030 ،03

Zone
Pediment
3
Bedrock
4
North Tehran Thrust
5
Eshtehard Fault
6
PurkanVardij Fault
7
Kahrizak Fault
8
South Rey Fault
9
North Rey Fault
10
Niavaran Thrust
11
Davudieh Thrust
12
Arad Fault
13
Mosha Reverse Fault
14
Taleqan Fault
15
Robatkarim Fault
16
SoutJaru Fault
17
Kordan Fault
2
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