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 -1استادیار ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
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چکیده:
مخاطرات محیطی همواره موجب تغییرا تی در شرایط زی س محیطی سنوگاهاههای اگ ساگی ش ه خ سارتهای
اجاماعی -اقاصادی محیطی گساردهای بر جوامع بشری تحمیل میگماین  .سرزمین ایران ازجمله کشورهایی اس
که بسیاری از مخاطرات محیطی شناخاهش ه ،در آن رخ میدهن  .بنابراین ،م ناطپ رجمع ی هم چون ک ن ش ر
ت ران آسیب ذیری بیشاری از خود گشان میدهن  .در این ژ هش به بررسی یژگیهای محیطی ک نش ر ت ران از
دی گاه ژئومورفولوژینی رداخاه ش ه اس  .ر ش ژ هش ،مبا نی بر ر ش تو یفی -تحلی لی بوده از مطال عات
کاابخاگهای ،گقشههای ایه (تو وگرافی ،زمینشناسی) تصا یر ماهوارهای اسافاده گردی ه اس  .یاف اههای ژ هش
که مبانی بر بررسی گقشههای ایه همچون گقشه لرزهای ،خمهای همشااب ،گ سلهای ف عاو لرزهخ یزی منط قه
ت ران -ری میباش  ،گشان میدهن ک نش ر ت ران گوا ی یرا مون از آ سیب ذیری باایی در برا بر م خاطرات
طبیعی ازجمله زمینلرزه ،زمینلغزش ،سی بهای ش ری برخوردار میباش  .برای گموگه میتوان به زمینلرزه هایی
که طی تاریخ در منطقه رخداده یا زمینلغزشها سی بهای بزرگ طی ساوهای گذشاه اشاره گمود.
کلمات کلیدی :ژئومورفولوژی ،کالنشهر تهران ،آسیبپذیری ،مخاطرات محیطی ،توسعه شهری.



 .1مقدمه
جمعی ج ان در او رش میباش  96در این رش در کشورهای در او توسعه اس [ .]1بهدگباو ر ش جمع ی
گیز بهعل فعالی های بشر در گذشاه ش رهای کوچك بزرگی ساخاه ش هاس  .اما تع اد ش رها توا گایی اگ سان برای
تغییر چشماگ از طبیعی در او افزایش اس [ .]2به دیهر سخن ،با اگق ب نعای از قرن گوزدهم به بع  ،رش ش رگشینی
بهت ریج ش رهای کوچكتر تب یل به ک نش رهای بزرگ گردی ه گسارش ش رگ شینی در
در ج ان ش ت زیادی یاف
ب سیاری از محیط های طبی عی
مناطپ گوگاگون ج ان آغاز گردی  .ابعاد تراکم جمعی ش رها بهت ریج ا فزایش یا ف
اطراف خود را دگرگون ساخ  .د ر اقع ش رگشینی از گظر ش ت تحوات محیطی تغییر چشماگ از ،عامل بسیار موثری در
تغییرات محیطی بر ز مخاطرات طبیعی -محیطی محسوب میشود [ .]3از این ر  ،ش رگ شینی م سایل مر بوه به آن
زمینههایی برای دخال ژئومورفولوژی در امور ش ری میبا ش [ .]4ر گ ر به ر ش ش رگ شینی در ج ان ،به یژه در
دهههای اخیر ،منجر به ظ ور ک نش رهایی ش هاس که با توجه به فرا اگی مشارکات موجود بین گموگههای ج اگی آن،
زا یه ای ج ی از موضوعات گوگاگون ش ری را باز گمودهاس [ .]5موضوعات مربوه به مطال عات ژئومورفو لوژینی از من ظر
ارزیابی در ک ن ش ر ت ران که طی گیم قرن گذشاه توسعه یافاه ،گوگاگون اس [ .]6 5ی نی از فعالی های ماخص صان
ژئومورفولوژی ش ری ،ف م تشخیص فراین های ژئومورفولوژینی کنوگی اس که در ش ر جود دارد یا بر اثر ش رگشینی
ش رگرایی تغییر مییاب [ .]2مخاطرات محیطی همواره موجب تغییراتی در شرایط زیس محیطی سنوگاهاههای اگ ساگی
ش ه خسارتهای اجاماعی -اقاصادی محیطی گساردهای را بر جوا مع ب شری تحم یل میگما ی  .ب سیاری از م ناطپ
ش ری ر ساایی کشور ایران در مناطپ اینوهی بر ر ی سطوح مخر هافننهای ا اث ش ه با تو جه به فعالی های
گوزمینساخای شرایط مانوع زمینشناسی آب هوایی ،مساع ر یار یی با اگواع مخاطرات محیطی میباشن [.]7
زمینلرزه ،طغیان سیل ،خشكسالی ،طوفان ،تحرکات وساه زمین ،جریانهای گلی ،زمینلیزه ،آتشف شان غ یره از
جمله وادث م می هسان که با راکن گی خا ی غالبا در کشورهای در او توسعه د ی ه می شود بر ز آن در ن جاه
ساو گذشاه کما بیش ،ینص بار تنرار ش هاس (شنل  .]8[ )1جود زمینلرزههای دارای فرکاگس زیاد که تقریبا در ت ما
گقاه ایران با بزرگی ش ت زیاد به قوع می یوگ گ  ،رابطه مساقیم بین زلزلهخیزی زمینساخ (به یژه گوزمین ساخ )
ایران را به خوبی گ شان مید ه  .سوابپ تاریخی مو جود برر سیهای ر ته 1گ شاگهر آن ه سان که ا یران ی نی از
مخاطرهآمیزترین کشورهای زلزلهخیز ج ان بوده زلزلههای آن معموا بیشارین تلفات خسارات را بر جای میگذار گ .
زمینلرزهها در ایران بهخاطر ایننه گسلهای ایران به دلیل راگ گیها عم تا از گوع ف شاری (کمرر سیوگی) ه سان  ،ب سیار
بر سب این نه ش رهای ت ران ری با ساان تاکنون  8بار تو سط
ش ی ر ی میدهن [ .]9با توجه به این اقع ی
زمینلرزههایی با بزرگی بیش از  7ریشار یران با خاک ینسان ش هاگ  ،بنابراین بایسای توجه داشاه باشیم که در ورت
د بیش از  1/5جمعی کل کشور گیز بیشار امناگات رفاهی ،اقاصادی-
بر ز چنین زمینلرزههایی در منطقه ت ران که
اجاماعی ،فرهنهی ،سیاسی غیره را در بر گرفاه ،چه یام هایی را می توان در یش داشاه با ش [ .]10از ا ین ر  ،بر آن
ش یم تا در ژ هش اضر به بررسی ضعی مخاطرات محیطی آسیب ذیری ک نش ر ت ران برردازیم.

- Rothe



1

شکل  : 1پراکندگی بالیای طبیعی پنجاه سال اخیر در کشورهای جهان سوم؛ به وضعیت کشور ایران دقت نمایید [.]8

 .2منطقه مورد پژوهش
ک نش ر ت ران بهعنوان ایاخ ایران ،بزرگترین ش ر کشور میباش که بر اساس سر شماری ع مومی گ فوس م سنن
د  8244535گفر [ ]11را در خود جای داده ،این در الی اس که جمع ی آن در ی م اجرت ا فراد از
ساو 1390
دیهر ش رهای کشور به آن در او افزایش میباش  .این ک نش ر از لحاظ موقعی ریاضی -جغرافیایی در راساای نای
جغرافیایی ´ 35° 34تا ´ 35° 50شمالی از خط اساوا در را ساای درازای جغراف یایی ´ 51° 04تا ´ 51° 37خا ری از
گیمر ز گرینویچ اقع ش هاس (شنل .)2
ک نش ر ت ران بر ر ی سه مخر هافننه بزرگ از جمله شامل مخر ه افننههای ر دخاگههای جاجر د ،کن کر
د  1200مار در مر کز
بنا گ اده ش ه توسعه یافاه اس  .فرازای آن از سطح دریاهای آزاد بین  1750مار در شماو به
 1050مار در جنوب میرس [.]5



شکل  :2موقعیت منطقه مورد پژوهش.

 .3بحث و یافتهها
ساختار محیطی کالنشهر تهران
ک نش ر ت ران در دامنههای جنوبی البرز بر ر ی ایههای آبرفای گوگاگون توسعه یافاه اس [ .]5فعالی های کوهزایی
ا ایل کرتاسه به یژه ا اخر ایوسن ا ایل الیهوسن در البرز ،با ایجاد گسلهای تازه یا فعاو ش ن گسلهای گذشاه ،به آثار
خطر های گا شی از آن
تخریب زمین لرزه جابجایی در ت ران گوا ی گزدیك آن ،ماگن منطقه ری من جر ش ه ا س
هماکنون بیش از یش مورد توجه اس [ .]12در این راساا میتوان به برخی از ا لیترین گسلها در مح ده ت ران -ری
که عبارتن از :گسل مشا -فشم ،گسل بزرگ ت ران (البرز جنوبی) ،کوثر ،ا ین گیا ران ،ک ریزک ،گسل شماو جنوب ری
گسلهای تلو لایان اشاره کرد .برآین این گسلها ،ایجاد اخا ف سطح فر رفیهی هایی ا س که مو جب گا ا ی اری
سطح منطقه ش هاس  .با جود این ،بزرگی اهمی این گسلها ،منطقه را آسیب ذیر گمودهاس [ .]12از این ر  ،بهدگباو
یژگیهای ذاتی سنگشناسی ،ساخامان زمینشناسی -ژئومورفولوژینی شنلشناسی دام نههای ج نوبی ال برز مر کزی،
جود گاهمواریهای رشیب ،توان لرزهخیزی جود گسلهای فعاو در مح ده ک نش ر ت ران ماگن گسل بزرگ شماو
ت ران گیز گسلهای گیا ران دا دیه بههمراه عوامل آب هوایی باعث میشود تا ا ساع اد ر خ اد م خاطرات محی طی
(طبیعی -اگساگی) در سطح ک نش ر ت ران به یژه در بخشهایی از گوار شمالی آن گسباا باا باش [.]5
از عم هترین ی ههایی که غالبا با یام های خطرگاک ،مراکز ش ری را مورد ت ی قرار میده ن  ،آب های جاری،
زمینلرزه ،لغزش ریزش زمین اس [ .]13اغلب ،یراگیها خسارتهای بهبار آ م ه گا شی از زمینلرزه ها با ی ههای
ژئومورفولوژی در ارتباهاگ [.]13


بهدگباو ژ هشهای بربریان همناران ( )1364ج شناسایی معرفی گسلهای گسارده ت ران ،گق شه گ سلهای
منطقه ک نش ر ت ران ت یه ش هاس (شنل  .)3بر اساس این ژ هش ،گ سلهای م ح ده ت ران به سه د ساه ک لی:
گسلهای ا لی لرزهزا با درازای بیش از  10کیلومار ،گسلهای فرعی با درازای بین  2-10کی لومار گ سلهای کو تاه با
درازای کمار از  2کیلومار دساهبن ی ش هاگ  .بر اساس این گقشه ،گسلهای ا لی یرا مون ک ن ش ر ت ران عبارت ن از:
گسلهای شماو ت ران ،محمودیه ،گیا ران ،شیان کوثر ،تلو ایین ،شماو ری ،جنوب ری ک ریزک .همچنین ،گ سلهای
فرعی از جمله :گسلهای شاهآباد ،ایوبی ،دا دیه ،قصر فیر ز ،باغفیض ،عباسآباد گار مك بر ر ی ا ین گق شه گ شان داده
ش هاگ  .افز ن بر گسلهای گفاه ش ه در باا ،شماری از گسلهای کوتاهِ مح ده ک نش ر ت ران برر ی ا ین گق شه گ یز
ترسیم ش هاگ [ .]14برآین این ژ هش ت یه یكسری گقشههایی اس که ضعی گسلههای جنبا ،لرزهخیزی ،نهب ن ی
زمینلرزه دیهر موارد مربوطه در منطقه ت ران -ری می باش که بر خی از گق شههای آن در شنل  4تا شنل  8ارا یه
ش هاگ .
یژگیهای گسلهای جنبای ا لی در ت ران اطراف آن را میتوان به شرح زیر خ ه گمود:
 -1گسل مشا
در شماو ت ران قرار گرفاه اس  .ال کوژ آن ر به شماو ا س
گسل مشا ینی از گسل های بنیادی البرز مرکزی اس
از اشیه رشاه کوه البرز در باخار به سوی خا ر گسارش مییاب  .مسیر ا ین گ سل دارای ال هوی سینو سی با را ساای
در خا ر بهت ریج در
خا ری -باخاری در باخار راساای باخار شماوباخاری -خا ر جنوب خا ری در بخش مرکزی اس
ج خا ری -باخاری خم میشود .شیبهایی در همهجا به سم شماو دی ه میشود که بین  35تا  70در جه تغی یر
می کنن  .رکات راگ گی بر ر ی این گسل قبل از د رة ژ راسیك آغاز ش کل جابجاییها به اقل  4کیلومار میر س .
این گسل میتواگ به منزله یك بااراگ گی در برخی گقاه ر راگ گی در سایر گقاه تلقی شود.
 -2گسل شمال تهران
گسل شماو ت ران شاخصترین فعالی زمینساخ در اطراف این ک ن ش ر اس  .این گسل از دامنة رشاه کوه ال برز به
درازای  35کیلومار ،از کن در باخار به لشهرک در خا ر ادامه دارد .گذرگاه این گسل ،خا ر شماو خا ری -باخار ج نوب
به ورتی م یم به طرف جنوب مامایل اس  .در باخار کن ،گ سلهای ما ع د شماو خا ری -ج نوب
باخاری اس
باخاری خا ری -باخاری ،ت ا آن را قطع میکنن  .در خا ر لشهرک ،این گسل ارد یك گا یه یچ ی ة زمین ساخای
میشود به گسل مشا -فشم می یوگ د .گسل شماو ت ران در بخش مرکزی بین کن ل شهرک ،بین خرههای سازگ
کر در چینههای مرزی ذخایر رسوبی دش آبرفای مرز چینداری را تشنیل میده که بر ر ی ا یههای ج نوبی فر
میگشین .
 -3گسلهای جنوب و شمال ری
گسلهای جنوب شماو ری شاخصترین گسلها در دش های جنوبی ت ران هسان  .این گسلها به ورت سرا سری در
منطقه فر گشس ری راکن ه ش هاگ .



شکل  :3گسلههای جنبای گستره تهران -ری همراه با خمهای تراز به متر [.]14

شکل  :4پهنهبندی خطر زمینلرزه و حریمهای پیشنهاد شده برای گستره تهران -ری [.]14



شکل  :5خمهای همشتاب گستره تهران -ری با فرض عمر مفید  50 ،20و  100سال و بیشینه شتاب افقی زمین برای هر خم [.]14

شکل  :6گسلههای جنبای گستره تهران -ری همراه با خمهای تراز و موقعیت فیزیوگرافیکی گستره تهران بزرگ به مقیاس1:100000 :
[.]14



شکل  :7خمهای همشتاب گستره چهارگوش تهران با فرض عمر مفید  50 ،20و  100سال و بیشترین شتاب افقی برای هر خم [.]14

شکل  :8نقشه لرزهخیزی و گسلههای جنبای گستره چهارگوش تهران [.]14



وضعیت لرزهخیزی منطقه تهران
با توجه به گقشههای ضعی لرزهخیزی ،نههای زمینلرزه ،ضعی گسلههای منطقه ت ران گ یز داده های ج و 1
ر شن میگردد که این منطقه همواره با خطر زمینلرزه یام های گاشی از آن که شامل خسارتهای جاگی مالی برای
ساکنان منطقه اس  ،ر بر بودهاس ج و  1ف رس زلزلههای رخداده در گزدینیهای ت ران را گشان میده  .با توجه به
یا بیش از ه ف  ،طی ساوهای ،958 ،856 ،855 ،743
این ج و ،مشخص میگردد که ده زمینلرزه با بزرگای هف
 1990 1962 ،1830 ،1608 ،1485 ،1177رخدادهاگ .
جدول  :1فهرست زلزلههای رخداده در نزدیکی کالنشهر تهران.

منبع :موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران (.)1378

د  1100زمینلرزه در شعاع  100کیلوماری مرکز ت ران ر ی دادهاس  .ج و
در فا له ساوهای  1375-1378تقریبا
 2تع اد زمینلرزه را براساس بزرگا ج و  3ف رسای از زمینلرزههای کاتالوگ ش ه با بزرگای بیشاز  4را ارائه میگما ی .
گقشه راکن گی ر مرکز زمینلرزهها گیز در شنل  6گشان داده ش ه اس .



جدول  :2تعداد زمینلرزههای رخداده در شعاع  100کیلومتری تهران ،از  1375تا .1378

بزرگا )(mb

تعداد زلزلهها

1 mb <0

29

2 mb <1

670

3 mb <2

350

4 mb <3

44

5 mb <4

5

منبع :موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران (.)1378
جدول  :3فهرست زمینلرزههای با بزرگای پیکری بزرگتر از  ،4در یکصد کیلومتری تهران از سال  1375تا .1378
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 .4نتیجهگیری
ر گ ر به رش ش رگشینی توسعه ش ری ،باعث ش ه تا در ک ن ش رها معموا در ا سخ به تقا ضا برای م سنن ا فراد،
ساخامانهای مورد گیاز در زمینهایی که یشتر ب اسافاده بودها گ  ،ب نا شوگ  .ا اث چ نین ساخامانهای م سنوگی،
گر با شن  ،برای م فاو آبرف های
بازرگاگی یا ارکهای نعای بر ر ی چنین زمینهایی که مم نن ا س س س
کواترگری که از اساحنا ثبات چن اگی بر خوردار گی سان آ سیب ذیری گوا ی ش ری را در برا بر ر خ ادهای طبی عی
همچون سی بهای ش ری یا زمینلرزه افزایش میده  .همچنین ،دامنه ترهها ینی دیهر از مناطقی ا س که در ورت
ا اث بناهای ش ری با رخداد ی ههایی همچون زمینلغزش ،جریانهای گلی غیره ر بر خواه بود (بهعنوان مفاو ،در
دره فر زاد در ک نش ر ت ران).
ش رها بهخاطر تمرکز گنجایش زیاد جمعی  ،همچنین داشان مر اکز بازرگاگی نعای ،این یژ گی را دار گ که از
اثرات ب یایی که مساع ذیرش آن هسا ن مااثر شوگ  .همچنین ،به اسطه تجمع تمرکز مرد  ،سرمایهها ذ خایر در
ش رها ،فراین ش رگشینی میزان آسیب ذیری را در برابر ب یای طبیعی افزایش میده [.]15
ینی از مخاطرات طبیعی ی ه زمینلغزش میباش که معموا در اثر زمینلرزه تش ی ش ه ،بهطوری که ا ین مو ضوع
گیز میتواگ بر خسارتهای گاشی از قوع زمینلغزشها بیفزای [ .]5هماگطور که در این ژ هش گشان داده ش ه ک ن ش ر
ت ران مناطپ یرامون آن با گسلههای -جنبای -فرا ا گی م ح ده ش ه بهطور ک لی می توان گ ف که از ضعی
لرزه خیزی باایی برخوردار می باش  .با توجه به چنین ضعیای از یك طرف از طرف دیهر گحوه ساخامانسازیهایی که
خود باعث تفا تهای چشمهیری بین باف فرسوده ق یمی با با ف ج ی
در سطح این ک نش ر در او اگجا اس
ش ری ش ه ،به گظر میرس که ینی از بزرگترین مشن تی که در ت ران در اثر بر ز زلزله گریبانگیر ش ر شود ع توجه
به ساخ ساخامان های بلن مرتبه در مناطقی از ش ر اس که توان ذیرش جمعیای مح د مشخص را دارگ  .ا وا در
ش رهای بزرگ دگیا ساخامانهای بلن مرتبه در مناطقی از یش تعیین ش ه با توجه به خصو یات مورفولوژینی منط قه
نای گذرگاههای اسااگ ارد دی منظر گوا ی ش ری جاگمایی میشوگ  .لی بهطور مفاو در ت ران در منطقه ال یه
رعای
(ر ی گسل) بر ر ی تره ال یه مجموعه از بلن ترین بر های مسنوگی ،در کوچههایی با نای  8مار کمار ساخاه ش هاگ
که گهتن ا در زمان بر ز زلزله خود ماگع هر گوع کمكرساگی خواه ن ش بل نه در ساخ آگ ا کو چكترین توج ی به
ریمهای مسنوگی فظ منظر ش ری گش ه اس  .بهطور کلی ،میتوان چنین گف که بزرگترین مشنل ت ران در بر ز
زلزله ع دق در اجرای ضوابط ،منطقهبن ی جاگمایی در ساخ ساخامانهای م سنوگی تسسی سات ش ری ا س .
مااسفاگه رش ا های بلن مرتبه یا همان ا های آ ارتماگی بر های تجاری -مسنوگی بهگو گهای بی ضابطه در او
افزایش میباش که در ورت بر ز وادث طبیعی به یژه زمینلرزه ا اماو آسیبهای فرا اگی جود خواه داش  .برای
مات گاشی از چنین ر ی ادهایی مراجع ذیربط بایسای در این راب طه ارد ع مل ش ه با
جلوگیری از بر ز آسیبها
برگامهریزی مناسب به م یری ینرارچه م یری بحران ک نش ر ت ران برردازگ  .از این ر  ،برگامهریزی م یری ب حران
میبایس بخشی از برگامه توسعه به ساب آی در سطوح مح لی م لی ب حث برر سی شود [ .]15همچ نین ،جوا مع
ش ری (در اینجا ک نش ر ت ران) میبایسای برگامههای آمادهسازی برای مقابله با بحران رخدادها را در دساور کار خود
قرار دهن آن را به برگامهریزیهای کلی توسعه مرتبط سازگ .
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