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1393تهران



1326تهران 



جمعیت تهران
هزار نفر  550حدود : 1319در سال •
میلیون نفر1/5حدود : 1335در سال •
میلیون نفر  2/7حدود : 1345در سال •
میلیون نفر  4/5حدود : 1355در سال •
میلیون نفر  6/1حدود : 1365در سال •
میلیون نفر6/8حدود : 1375در سال •
میلیون نفر7/8حدود : 1385در سال •
):در شب(میلیون نفر 8/8: 1392برآورد براي پایان سال •
به جمعیت تهران  نفر در سال 116/000حدود در سالهاي اخیر (

)افزوده شده است



در معرض آسیب  )ساکن در شب در تهران(جمعیت 
رد  برآو(از گسلش زمینلرزه اي و جنبش شدید زلزله 

)1393زمستان 
در مناطق (شهرداري تهران 22و 21و 1،2،3،4،5در مناطق •

نفر 2/077/000):شمالی و مرکزي تهران
مناطق جنوبی شهر (شهرداري تهران 20و 19، 18در مناطق •

)  هزار نفر995(1/001/000): تهران
)نفر3/078/000جمعا (•
:برآورد جمعیت ساکن در بافت هاي فرسوده تهران•
)هزار نفر 124میلیون و 2(نفر 2/156/000•
جمعیت در معرض ریسک  %) 59/5(نفر 5/234/000جمعا •

باالي زلزله در تهران



جمعیت تهران در طی روز
رد  میلیون نفر به تهران براي کار وا4/5در طی روز حدود •

جمعیت در طی % 52افزایش حدود : (می شوند
)افزایش ریسک>---روز 

:93برآورد جمعیت در پایان سال 
نفر 13/600/000: تهراناستان •
نفر 2/700/000: البرزاستان •
در استان هاي تهران و البرزنفر 16/300/000: جمعا•

)کل جمعیت ایران % 21حدود : (زندگی می کنند



22جمعیت تهران 1400سال : شهردار تهران
)93-10-20(میلیون نفر می شود 

با توجه به مجموع امکانات و محدودیت هاي شهر تهران ، سند طرح •
جامع مصوب براي شهر تهران ، سقف جمعیت پذیري شهر تهران را 

 .و نیم میلیون نفر محدود کرده است10به 
ظر در حالی که طبق ضوابط طرح تفصیلی موجود و براساس اعالم ن•

میلیون نفر جمعیت  13مشاور طرح تفصیلی ،امکان استقرار بیش از 
یز در تهران مقدور فرض شده  که یقیناً شهر تهران را  که هم اکنون ن

ار دچار مشکالت فراوانی است، به لحاظ شرایط زیستی و ایمنی دچ
.. مشکالت اساسی تر و غیر قابل جبران خواهد کرد

حدود (مدرسه و واحد آموزشی وجود دارد 4000در تهران حدود •
، که جمعا  )مدرسه غیر انتفاعی1800مدرسه دولتی و حدود 2200

هزار نفر در 180(دانش آموز در آنها تحصیل می کنند 1.680.000
).  نفر در مدارس دولتی1.500.000مدارس غیر انتفاعی، و 



مدارس تهران
دانش آموز در هر 100تراکم جمعیت در مدارس  غیر انتفاعی حدود •

نفر براي 680مدرسه است و این تراکم براي مدارس دولتی حدود 
اگر به بیان  معاون عمرانی وزیر آموزش و . هر مدرسه است

از مدارس را آسیب  % 30پرورش دولت یازدهم استناد کنیم که حدود 
:  استپذیر و نیازمند نوسازي و مقاوم سازي دانسته 

مدرسه بافت فرسوده و آسیب 1300در تهران حدود گفت که باید •
در چنین مدارسی در هزار دانش آموز 560پذیر دارند و حدود 

.  تهران در حال حاضر تحصیل می کنند
کثر مدارس غیر انتفاعی ا: یک نکته خاص هم باید توجه ویژه کردبه •

ان در منازل تغییر کاربري داده شده تاسیس شده اند که بیشترش
از چنین . ساختمانی آسیب پذیري در مقابل خطر زلزله دارند

. مدارسی هنوز هیچ گزارش آسیب پذیري موجود نیست



، 93شهریور 25بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازي در -
هزار هکتار 54هزار هکتار بافت فرسوده و 56در ایران 

هزار 110جمعا حدود (.بافت حاشیه نشینی وجود دارد
نان در  اگر جمعیت متوسط ساک).  هکتار بافت آسیب پذیر

نفر 300تا  200بافت هاي  آسیب پذیر را در ایران حدود
22جمعیت ساکن در این بافت ها در حدودبرآورد کنیم ، 

تا  28که درصدي بالغ میلیون نفر برآورد می شود 33تا 
.از کل جمعیت ایران است% 42
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در استانهاي  16.200.000جمعیتی حدود 93سال پایاندر•
از 13.500.000حدود که برآورد شده اندتهران و البرز

از %  37حدود. این جمعیت در طی روز در تهران هستند
هنه جمعیت استانهاي تهران و البرز در درون یا نزدیکی پ

در خوش بینانه  ). نفر5.985.000(گسله فعال ساکنند 
از جمعیت این دو استان در بافت % 25حدود ترین حالت 

)!  نفر 4.100.000حدود (فرسوده زندگی می کنند 
از جمعیت متراکم ترین پهنه جمعیتی% 62بنابراین حدود 

ا در  در پهنه گسله ی(کشور در پهنه با ریسک باالي زلزله 
!)نفر10.100.000حدود (ساکن هستند ) بافتهاي فرسوده
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با توجه به مجموع امکانات و محدودیت هاي شهر تهران ،. •
سقف جمعیت  سند طرح جامع مصوب براي شهر تهران ،

و نیم میلیون نفر محدود کرده 10پذیري شهر تهران را به 
در حالی که طبق ضوابط طرح تفصیلی موجود و .است

رار بیش  براساس اعالم نظر مشاور طرح تفصیلی ،امکان استق
! میلیون نفر جمعیت در تهران مقدور فرض شده 13از 

در پایان دوره دولت دهم اعالم شد که براي ساخت   •
واحد مسکن مهر ) چهار میلیون و چهارصد هزار(4.400.000

ان این در کشور برنامه ریزي شده که سه میلیون واحد تا پای
. دوره به پایان رسیده است
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ور در مسکن مهر در کشبنابراین مساحتی که براي ساخت•
هکتار بافت 53.000نظر گرفته شده است شامل حدود 

ل  که حداقجدید خواهد بود ) اکثرا حاشیه نشین(نوساز 
ورت و به ص) شش و نیم میلیون نفر(نفر 6.500.000حدود 

) یلیون نفرمو نیم 10(نفر 10.500.00واقه بینانه تر حدود 
در  ). نفر در هر هکتار200تا 120با فرض سکونت حدود (

.د شداین ساختمانها یا ساکن شده و یا به زودي ساکن خواهن
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ن مهر با توجه به آسیب پذیري باالیی که از واحد هاي مسک•
مورموري ایالم 1393ورزقان و 1391به ویژه در زلزله هاي 

ت و مشاهده کرده ایم،  حتی اگر دست کم نیمی از این ساخ
ه  سازهاي جدید آسیب پذیري باالیی در مقابل خطر زلزل

هکتار بافت فرسوده جدید به  26000حدود داشته باشند، 
این و یا در سالهاي آیندهمنازل مسکونی کشور اضافه شده 

ن  جمعیت آسیب پذیر ساکن در ای. اتفاق رخ خواهد افتاد
میلیون  5.2میلیون تا حدود 3.3بافتهاي فرسوده نوساز حدود 

! .نفر تخمین زده می شود
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ري در تاریخ 

سال قبل از  6000حیات انسان در –ري آثاري از تمدن •
)سال قدمت8000.(میالد مسیح دارد

سال5000چشمه علی•
سال 3000: قلعه گبري •
سال1000حدود –بقعه بی بی شهربانو •
ند دانشم-پزشک و کاشف الکل–محمد ابن ذکریاي رازي •

مشهور دوره اسالمی اهل ري بود  



شدتهران هفت هزار ساله 
.)93-10-19: خبر جمعه (

ا تاریخ سکونت در تهران رکشف اسکلت دختري در جنوب تهران •
طریه که پیش از این براساس بقایاي باستان شناسی در تپه هاي قی

.هزار سال برآورد شده بود، تغییر داد و به هفت هزار  سال رساند3
.
ی ، سرپرست گروه باستان شناس»محمداسماعیل اسماعیلی جلودار«•

پروژه پژوهش باستان شناسی در جنوب بازار تهران در این باره 
کاوش هاي باستان شناسی در حفاري هاي فاضالب خیابان«: گفت

پیش مولوي تهران منجر به شناسایی اسکلتی متعلق به هزاره پنجم
ده این کشف منحصر به فرد، سابقه سکونت در محدو. شداز میالد

».شهري تهران را تا هفت هزارسال به عقب می برد



تهران هفت هزار ساله شد



را نام خوددر کشور ماد راگا: در تاریخ یونان و مقدونیه-دوریس ساموسی):  راگا(پیش از میالد در ري 330زلزله حدود 
که پیش از میالد زمین در دروازه هاي خزر در اثر زمینلرزه چنان پاره پاره شده بود 350از آنجا گرفته است که در حدود 

. شهر ها و روستاهاي بسیاري ویران و مسیر رودخانه ها تغییرات گوناگون یافته بود
M7.6



تنگه سر دره، کوه  : منطقه دروازه خزر ):  راگا(دروازه خزر  :  میالدي 743زلزله 
M7.2



ري و روستاهاي بسیاري ویران  شد  ): راگا(میالدي  ري 855زلزله 
M7.1













میالدي1030تا 988: غزنویان

غزنویان غالمان ترکی بودند که در زمان سامانیان به  •
ستان مرکز ایشان غَزنه یا غزنین در افغان. ایران راه یافتند

ر زمان یکی از افراد قبایل غزنوي به نام سبکتَکین د. بود
ود، که  پسر سبکتکین، محم. امیر نوح سامانی قدرت یافت

پس از. همراه پدر به خراسان آمده بود در نیشابور ماند
و با مرگ سبکتَکین، او بی فاصله خود را به غزنه رساند

.غلبه بر برادر حکومتی بزرگ تشکیل داد



غزنویان
پس از محمود پسرش مسعود بیش از ده سال پادشاهی  ..•

نکرد، زیرا ترکان سلجوقی که در زمان محمود به نواحی  
شمال خوارزم راه یافته بودند حمله آوردند و مسعود را 

پس ازمسعود تنی چند از امیرزادگان غزنوي. شکست دادند
.به سلطنت نشستند

ر  اما قلمرو ایشان به غَزنه و هند منحصر شده بود و دیگر د•
ان پس از افتادن غَزنه به دست غوری. ایران نفوذي نداشتند

که آن را با خاك یکسان کردند، غزنویان الهور را مقرّ دولت
خود ساختند و سرانجام از غوریان شکست خوردند و 

م از میان رفتند1186/ه582درسال 





ري در زمان سلجوقیان







Tehran Area: Satellite ImageIIEES



دریاي مازندران 



19-8-2012 

تهران



زدیکی  رابطه گسل مشا با لغزش بزرگ مبارك آباد در ن
ابعلی در جاده هراز

اثر سطحی گسل مشا

سطح  
لغزش  
مبارك 

آباد

جاده هراز



جاده هراز

زمین لغزش  
مبارك آباد



:روي گسل مشا –آبعلی –زمین لغزش مبارك آباد 
م؟1830زمینلرزه 
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13-10-1392
3 Jan 2015



دره مبارك آباد



13-10-1392
3 Jan 2015



13-10-1392
3 Jan 2015



13-10-1392
3 Jan 2015

13-10-1392
3 Jan 2015



پهنه خرد  
شده گسل

مشا

ساخت و ساز 
روي گسل 

مشا



Dating of the Geomorphic Levels, on the Mosha Fault,
Ref: Zaré M. et al, 1994,  An Engineering Geomorphology Study on the on the Mosha fault in the Mosha 

Valley of Damavand, Research letter of the Int. Inst. Of Earthquake Eng. and Seismology (IIEES), (in Persian), 
Vol. 5, No.2, pp. 1-5.

Atican Geomorphic level

Rodanian Geomorphic level

Result:  4mm/year average rate of Uplift
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Latian Dam 
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سدلتیان 

متر107ارتفاع از پی •
متر450: طول تاج •
1346: تاریخ بهره برداري•
میلیون متر مکعب95: حجم مخزن•
میلیون متر مکعب56: 93حجم مخزن در شهریور •



26 Sep 2014
4-7-1393



26 Sep 2014
4-7-1393

















صفحه هاي اصلی گسل شمال تهران: خط چینها



ساخت و ساز در: ولنجک 

پهنه گسل شمال تهران-1

محدوده رودخانه ولنجک-2

دامنه با احتمال لغزش-3



ساخت و ساز در: ولنجک 

پهنه گسل شمال تهران-1

لتجاوز به حریم رودخانه با افزایش احتمال سی-محدوده رودخانه ولنجک -2

دامنه با احتمال لغزش-3





ان یکی از صفحه هاي گسل شمال تهر
در پارکینگ تله کابین توچال



اثر سطحی گسل شمال تهران در حصارك

هراناثر سطحی پهنه گسله شمال ت

اتدانشگاه آزاد و احد علوم و تحقیق



ل اثر سطحی گس
شمال تهران

اتدانشگاه آزاد و احد علوم و تحقیق



اثر سطحی یک شاخه از  
گسل شمال تهران

اتدانشگاه آزاد و احد علوم و تحقیق



یکی از اثر هاي سطحی گسل شمال تهران: حصارك 

در پهنه ساخت و ساز هاي دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات



شیب صفحه گسل 
شمال تهران در 

حصارك محدوده دانشگاه آزاد و احد علوم و  
تحقیقات



12 Feb 2014
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93-12-12



دکتر مهدي زارع  
91اسفند 

دکتر مهدي زارع  
91اسفند 

محدوده هاي با مورفولوژي لغزشی
در پهنه گسل شمال تهران



دکتر مهدي زارع  
91اسفند 



هتل بین المللی در بند

اثر سطحی گسل شمال تهران در دره دربند



About 60 
Degree!

ز روي سا ت و  :ساخ

زون پهنه گسل  شمال تهران-1

زون لعزشی گالب دره-2

درجه60شیب حدود -3

با کیفیت بد از نظر سازه اي-4

1382ساخت این ساختمان در آذر -
!!!تکمیل شد

مجتمع ناز

باغ شاطر: محل



18-12-1391
9 Mar 2013



ز روي سا ت و  :ساخ

زون پهنه گسل  شمال تهران-1

زون لعزشی باغ شاطر-2

در محدوده منابع طبیعی-3

مشرف به (درجه 70تا 35شیب -4
 (دره دربند

ساخت این مجموعه ساختمانی   در-
!!!در حال تکمیل است1382دیماه  

زون گسله شمال
تهران





متري رد گسل شمال تهران در 250محل مخزن در حدود 
.  فرادیواره گسل





سولقان-جاده کن :اثر سطحی گسل شمال تهران در کن 



راندگی  : اثر سطحی گسل شمال تهران در ابتداي جاده امامزاده داوود
تهران  cنهشته هاي سازند کرج بر روي نهشته هاي واحد 



در فرو دیواره گسل شمال تهران   cآبرفتهاي واحد 
.  در ترانشه کنار بزرگراه همت



محدوده شهرك نیروي انتظامی در فرودیواره گسل شمال
تهران



رزه احتماال در یک زمینل(بلوك هاي سنگی سقوط کرده 
)  قبلی



لرزه خیزي محدوده تهران در سال  
•M4-5: 5
•M5-6: 0.5)هر دو سال یک رخداد(
•M6-7:  0.05  )هر بیست سال یک رخداد(
•M7-8: 0.005)هر دویست سال یک رخداد(



روي رد گسل شمال تهران در حد فاصل کن تا دانشکده نی
22انتظامی در منطقه 



:زمین لغزش سولقان 
بر روي گسل شمال تهران؟7.5نمایانگر زمینلرزه اي با بزرگاي 







امامزاده داوود
کیلومتري شمال غرب تهران30
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گسل کهریزك: جنوب تهران 











م1320ساخته شده در : مسجد جامع ورامین
)دوران شاهرخ شاه تیموري(م 1420-1400بازسازي شده در 







گسل ایوانکی: جنوب تهران 



در محدوده کوه بی بی شهربانو:گسل ایوانکی : جنوب تهران 







سال قبل3000و 5000زلزله هاي : بوئین زهرا -سگز آباد 
ر قدیمی ترین گواه باستان شناسی موجود از وقوع زلزله د): عصر آهن(

ایران  
یکی  تپه سگزآباد واقع در دشت قزوین در منطقه بوئین زهرا•

ش  از تپه هاي باستانی ایران است که به اواخر هزاره دهم پی
ز  آثار بدست آمده ا. از میالد تا دوره هخامنشی باز می گردد

این تپه به آخرهزاره دوم پیش از میالد تا دوره هخامنشی
در این دوره استقرار عصر آهن نیز  همچنین . برمی گردد

)تعداد؟(آثار وقوع چند زمینلرزه : مشهود است
په تپه زاغه ، ت:تپه هاي سه گانه تپه سگزآباد یکی از •

ه هزار سال،  قبرستان و تپه سگزآباد با قدمتی بین هفت تا ن
باشدیکی از قدیمیترین سایت هاي باستان شناسی دنیا می



بوتین زهرا

آب گرم

چنگوره



آب گرم



روستاي ویران شده چنگوره 
1381-4-1پس از مینلرزه 

6.3چنگوره، آوج با بزرگاي 



Mahdasht-Karaj Fault (mapped by 
Sh. Soleymani 1996)



1355و 1349محل حفاري هاي سالهاي 
در نزدیکی سگز آباد 



بوتین زهرا
سگزآباد

رودك توفک

دانصفهان
 M7.2بوئین زهرا 1341شهریور 10زمینلرزه 









دانصفهان
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36.00N
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سال قبل3000و 5000زلزله هاي : بوئین زهرا -سگز آباد 
ر قدیمی ترین گواه باستان شناسی موجود از وقوع زلزله د): عصر آهن(

ایران  
یکی  تپه سگزآباد واقع در دشت قزوین در منطقه بوئین زهرا•

ش  از تپه هاي باستانی ایران است که به اواخر هزاره دهم پی
ز  آثار بدست آمده ا. از میالد تا دوره هخامنشی باز می گردد

این تپه به آخرهزاره دوم پیش از میالد تا دوره هخامنشی
در این دوره استقرار عصر آهن نیز  همچنین . برمی گردد

)تعداد؟(آثار وقوع چند زمینلرزه : مشهود است
په تپه زاغه ، ت:تپه هاي سه گانه تپه سگزآباد یکی از •

ه هزار سال،  قبرستان و تپه سگزآباد با قدمتی بین هفت تا ن
باشدیکی از قدیمیترین سایت هاي باستان شناسی دنیا می



بوتین زهرا
سگزآباد

رودك توفک

دانصفهان
 M7.2بوئین زهرا 1341شهریور 10زمینلرزه 







Epicentral Region of  22 
June 2002 Earthquake Avaj Buin Zahra Earthquake of  

1 September 1962, Ms7.2

Manjil Earthquake of  
20 June 1990, Mw7.3

Epicentral Region of  
28May 2003 

Firouzabad-Kojour 
Earthquake



Buin-Zahra Earthquake of    September 
1, 1962, Ms=7.2



از آمبرسیزعکسها (Ms7.2)بوئین زهرا1341/6/10زلزله 
(1963)



نقل از آرشیو عکس 
1341-6-12روزنامه اطالعات 



نقل از آرشیو عکس 
1341-6-12روزنامه اطالعات 









1341Ms=7.2/ 6/ 10زلزله بوئین زهرا
روستاي توفک
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