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 چکیده 
فروریزش دیگري در شهر تهران در تقاطع خیابان خیام با خیابان امام خمینی در فاصله  1396مهرماه سال  22در تاریخ 

به  ساعت گزارشصبح روز شنبه و متر از غرب میدان امام خمینی (میدان توپخانه) رخ داد. ساعت رخداد  200 تقریبی
 می باشد.  ظهر همان روزاري ها حدود ر خبرگزدخبر صبح و ساعت درج  10پیمانکار شهرداري 

 مختصات جغرافیائی محدوده فروریزش عبارت است از:
 51.418طول جغرافیایی : 
 35.686عرض جغرافیایی: 

 متر 1163ارتفاع از سطح دریا: 
شده متر در اثر این فروریزش ایجاد  4متر در سطح و به عمق تقریبی  3در  5حفره به ابعاد ابعاد حفره ایجاد شده:

محدوده فروریزش در سمت جنوب غربی تقاطع خیام و خیابان امام خمینی قرار گرفته است. نقطه فروریزش در سوي است.
متري از آن واقع گردیده است. طبق گفته شاهدان محلی یکدستگاه خودروي  200میدان امام خمینی و در فاصله غربی 

 دم بیرون آورده می شود. پراید در حفره ایجاد شده گیر می کند که با کمک مر
و اعوجاج هاي قبل از ترك خوردگی سطح خیابان  بمتري نقطه فروریزش بوده که موج 10اثر فرونشست تا شعاع تقریبی

بر اساس بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و . این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت.رخداد بوده است
اثر آب شستگی ایجاد شده است و نقش خاك هاي دستی محل که خاکبرداري هاي قبلی را شهرسازي، حفره ایجاد شده در 

قدیمی تهران در این ناحیه قدیمی  رگاب هايکامال تاثیرگذار بوده است.همچنین وجود پر کرده و بدون تحکیم نیز بوده 
شهر و وجود چشمه ها و قنوات و نهرهاي زیر سطحی نیز در تشدید آب شستگی هاي این زون بسیار مهم تهران، به تشدید 
وقوع فروریزش هاي منطقه کمک کرده و انتظار می رود که در این منطقه، فروریزش هاي دیگري نیز محتمل و قابل 

ره ایجاد شده توسط عوامل شهرداري محصور و اقدامات ایمنی در منطقه با همکاري پلیس راهنمائی اطراف حفرخداد باشد.
 و رانندگی انجام گرفت.  

سازي حوادث و مخاطرات شهري مرتبط با زمین، در همان روز و روز بعد  سانحه  گزارش حاضر، با توجه به ضرورت مستند
مقدماتی تدوین  -و عکس برداري از عالئم رخداد به شکل گزارش فوري  با اعزام اکیپ کارشناسی به منطقه و بازدید
 گردید که به بررسی اجمالی حادثه می پردازد.

و این  فروریزش در خیابان مولوي، بندي تجربه فروریزش زمین در شهران، خیابان پیامبر، میدان قیام الزم است تا با جمع 
به امام خمینی و نیز فروریزش هاي متعدد رخ داده دیگر که انعکاس خبري نیافته اند،  –فروریزش در سه راهی خیام 

با در نظر  و داشتن شهري ایمن هاي مهندسی و ساخت و ساز و توسعه شهري راهکارهاي مناسبی در امر اجراي ایمن پروژه
هاي زیر سطحی نظیر مترو، وجود مغارها  هاي آب، حفاري که بدلیل وجود قنوات و رگه ،گرفتن احتمال خطر فروریزش زمین

 رسید.هاي قدیمی، ریسک باالیی را نیز دارد،  و حفره

۳ 
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 مقدمه  -1

اي در کشـور ما همراه است اما از هاي قابل مالحظهساز، گرچه با تلفات و خسـارترخداد مخاطرات طبیعی و یا انسان
هاي العمل و واکنشآمادگی و پیشگیري تلقی گردد. عکسآموز باشد و هشداري براي تواند درسهاي مختلفی میجنبه

هاست که متاسفانه سطوح مدیریتی و سطوح اجتماعی در خصوص این وقایع، تابعی از شدت و اثرگذاري این بحران
ها و تجربیاتی که الزم است پس از وقوع رخدادهاي کوچک و د و درسنشوپس از مدتی به بوته فراموشی سپرده می

تر ازدست هاي با ابعاد وسیعهاي الزم در برابر بحراند و در نتیجه آن، آمادگینشوخته شود، نادیده گرفته میبزرگ آمو
 رود.می

 کهتوان به عدم مستندسازي منظم و کامل این رخدادها اشاره نمودها، میاز نقاط ضعف دیگر در مواجهه با این بحران
 گردد.و قوت رخدادها از نظر نکات فنی، مهندسی و مدیریتی درآینده میها و نقاط ضعف مانع استفاده درست از درس

-شریان محتمل آن بر و تاثیرپذیري تهران در محیط شهريفروریزش علت اصلی نگارش این گزارش، وقوع سانحه 
کالنشهر قبیل سوانح است که پیشتر در ها و تلفات احتمالی، ناشی از این هاي شهري و ساختمانهاي حیاتی و المان

که به دلیل اهمیت زیاد آن، در جاي خود نیاز به مستندسازي دارد. از سوي دیگر، به  تهران شاهد و ناظر آن بوده ایم
خیابان پیامبر  و این بار پس از فروریزش زمین در شهرانکه ي فروریزش زمین کننده دلیل رخداد مخاطره مهم و تهدید

به وقوع پیوست شهر تهران  12تقاطع خیابان هاي خیام و امام خمینی در منطقه  ، میدان قیام، خیابان مولوي، درتهران
 باشد.تهران براي مسئولین شهري مجددي تواند زنگ خطري که می

گردد و اگر در خصوص تحلیل ها در چندین ناحیه و منطقه کشور مشاهده میفرونشست زمین و پدیداري فروچال
جدي و با رویکرد کارشناسانه و نگاه پیوسته و دوري از حرکات اقدامی ري ریزش هاي شهریسک و کاهش ریسک فرو

شریان هاي حیاتی، مراکز بسیار هاي به عمل نیاید، امکان بروز چنین حوادثی در مسیر سامانهنوسانی مدیریتی، 
هاي رتتواند منجر به خساجمعیتی بسیار محتمل است که میمراکز تمرکز و حساس، ساختمان هاي استراتژیک 

 جبران ناپذیري گردد.
هاي گرانبهائی از داده، درسالعمل در برابر حادثه کوچک رخهاي مدیریت بحران و سرعت عکسبررسی توانمندي

نماید و بیانگر هاي موجود مدیریت بحران و مدیریت شهري را فراهم مینحوه مدیریت و مقابله و ظرفیت و پتانسیل
نشست ریزش و فرومخاطرات طبیعی سترگ احتمالی نظیر زلزله شهر تهران، اثرات فرو میزان آمادگی در مقابل رخداد

-دهد، چقدر در برابر وقوع این بحرانزمین در مناطق شهري است. به عبارت بهتر، نحوه مدیریت این حوادث نشان می
 ها آمادگی وجود دارد.

در روزهاي اول رخداد سانحه بر مبناي اطالعات همانگونه که ذکر گردید، گزارش حاضر صرفا با هدف مستندسازي و 
هاي کارشناسانه توان گزارشتر میهاي زمانی مناسبمنتشر شده و نیز بازدید میدانی تهیه گردیده و قطعا در فرصت

 .تري را ارائه نمودمبسوط

٤ 
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 موقعیت حادثه -2

 موقعیت آن نشان داده شده است. 1شکل خیابان امام خمینی می باشد که در فروریزشدر خیابان خیام تقاطع محل رخداد 
 مختصات جغرافیائی محدوده فروریزش عبارت است از:

 51.418طول جغرافیایی : 
 35.686عرض جغرافیایی: 

 متر 1163ارتفاع از سطح دریا: 
که یکی از مناطق قدیمی شهر نیز می باشد و ساختمان ها و بناهاي با  است شهرداري تهران 12نقطه فروریزش در منطقه 

 اهمیت تاریخی و سیاسی و اقتصادي متعددي در آن واقع شده است. 

 
 موقعیت نقطه فروریزش خیابان خیام -1شکل

 

٥ 
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دان قیام و محل و موقعیت نقطه فروریزش خیابان خیام همراه با موقعیت دو فروریزش رخ داده قبلی در می 2در شکل 
 خیابان مولوي و جانمائی محل ساختمان پالسکو نشان داده شده است.

 
 محل و موقعیت محل فروریزش خیابان خیام و موقعیت آن نسبت به سوانح رخ داده قبلی -2شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦ 
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 هاي شهري در محل حادثه  المان -3

امام خمینی و در شعاع نزدیک آن ساختمان هاي بسیار مهم وجود  در حوالی نقطه فروریزش در تقاطع خیابان خیام و خیابان
دارد که از نظر وضعیت ریسک مخاطرات کمابیش یکسان بوده و احتمال رخداد سانحه فروریزش در مجاورت آنها نیز می 

موزه عبرت نیز ساختمان وزارت خارجه یکی از ساختمان هاي بسیار مهم واقع در این ناحیه است. همچنین موزه ملی و  رود.
در نزدیکی محل فروریزش خیابان خیام واقع هستند. ساختمان مخابرات، کاخ دادگستري، مدرسه دارالفنون، باغ ملی و 

که بر  )3(شکلساختمان هاي قدیمی و فرهنگی و تاریخی همراه با مراکز اقتصادي در حوالی نقطه فروریزش قراردارند
تهران و اثرات آب هاي زیر سطحی، قنوات، حفاري  12اهمیت توجه جدي به امر ارزیابی ریسک فروریزش زمین در منطقه 

 هاي زیر زمینی و مواردي از این قبیل بر تشدید رخداد این پدیده می افزاید.

 
 موقعیت قرارگیري ساختمان هاي مهم در اطراف نقطه فروریزش -3شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

۷ 
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 فروریزش خیابان خیام بازدید میدانی  -4
، تیم فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 21/7/1395با توجه به انتشار خبر وقوع فروریزش در خیابان خیام تهران در مورخ 

 به منطقه اعزام شده و از لحاظ فنی ناحیه مورد نظر را بازدید کردند. شهرسازي 
ایجاد  سه متر در پنج متراي به ابعاد  خیابان امام خمینی (ره) و خیابان خیام، حفرهبر اساس بازدید بعمل آمده، در تقاطع 

ها به آن جلوگیري وگردیده بود که با تمهیدات ایمنی اطراف آن توسط عوامل شهرداري منطقه بسته شده تا از ورود خودر
یب ایجاد شده هم در خیابان و هم در پیاده شود. این حفره در مجاورت پیاده رو واقع گردیده و اثرات آن از حیث ترك و ش

 نمایی از این حفره ارائه گردیده است.  4رو مجاور قابل مشاهده است. در شکل 

 
 حفره ایجاد شده در تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و خیام  -4شکل

حفره ایجاد شده باالتر از پارك شهر، و نزدیک به خروجی ایستگاه متروي امام خمینی (ره) قرار گرفته است و در مجاورت 
این حفره، تعدادي مغازه قدیمی با کاربري ابزارفروشی قرار گرفته است. در بازدید صورت گرفته مشاهده گردید که یک 

۸ 
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امام خمینی (ره) وجود دارد که منتهی به حفره مذبور گشته و طبق مشاهدات ردیف دریچه مربوط به آبراهه در زیر خیابان 
تخریب شده است.  حفره دقیقا بر روي کانال انتقال آب زیر سطحی رخ داده است و بخشی از کانال مورد نظر در این حادثه

 ل آب قابل مشاهده است. کانا5در شکل 

 
 ده کانال آب زیرسطحی منتهی به حفره ایجاد ش-5شکل

نوعی خاك نرم و دستی در زیر و اطراف بدنه بتنی کانال وجود شده کانال آب مشاهده گردید که با بررسی بخش تخریب 
ل بصورت گل وجود دارد. بر اساس اظهارات پیمانکار ش آب در خاك کناري و تحتانی کانادارد و همچنین اثرات تراو

و کناري کانال که قبال به ند، تراوش آب در خاك نرم تحتانی بودشهرداري که در محل در حال ترمیم بخش مورد نظر 
هاي مترو در آن محل ریخته شده، موجب نشست خاك و شکستن دیواره بتنی غیر مسلح کنار کانال و به دنبال  دلیل حفاري

 است.  نمونه خاك دستی موجود در بستر حفره قابل مشاهده 6آن موجب ایجاد حفره مذبور گردیده است. در شکل 

۹ 
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 خاك نرم و دستی موجود در پیرامون و زیر کاناال انتقال آب -6شکل

 

۱۰ 
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هاي موجود  توان به ترك اي موجود بود که از جمله مهمترین آنها می هایی از نشست ناحیه در اطراف محل وقوع حفره، نشانه
گفته کسبه محلی، نقطه مورد نظر از گذشته رو اشاره کرد. به  افتادگی موجود در خیابان و پیادهددر آسفالت و همچنین گو

 عارضهاین  7اي از نشست ناحیه اي در محل وقوع حفره می باشد. در شکل  دچار این گودرفتگی بوده است و این نشانه
 قابل مشاهده است. 

 
 گودرفتگی قدیمی موجود در پیاده رو مجاور حفره ایجاد شده -7شکل

جاد حفره وجود داشته است که یور، قبال در باغچه کناري حفره نیز پدیده ریزش و ازه هاي مجااهمچنین به گفته کسبه مغ
چاله ایجاد شده با مقادیري خاك پر شده است. البته در بخشی از این باغچه حفره اي در کنار درخت مشاهده گردید که 

 این حفره قابل مشاهده است.  8 نشاندهنده وجود فضاي خالی در برخی نقاط از زیرسطح باغچه مجاور می باشد. در شکل
 
 

۱۱ 
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 وجود حفره در خاك ناحیه مجاور محل فروریزش -8شکل 

هاي موجود در نقطه مورد نظر فرو رفته و نشاندهنده  همچنین به گفته ساکنین محلی، آب باران در بسیاري از مواقع در حفره
با همچنین کسبه قدیمی محل از وجود کانالی قدیمی در منطقه نوعی تخلخل و خلل و فرج در خاك تحتانی است. 

داده  که در گذشته آب قابل توجهی را از پشت ساختمان آگاهی به سمت خیابان صور اسرافیل انتقال میهاي بتنی  جداره
 خبر دادند. ،است

احتمال نوعی فضاي خالی تحتانی در  با این وصف کانال فعلی انتقال آب باید بر روي کانال قدیمی واقع شده باشد و این امر
کانال جدید موجود در منطقه که بروز نشست و ایجاد حفره، بخشی الزم به ذکر است که نماید.  زیر کانال جدید را تقویت می

به طوري که عوامل اجرایی براي از آن را تخریب کرده است داراي جداره از جنس بتن مسلح و بسیار با مقاومت است.
ل آب بخشی از بدنه تخریب شده کانا 9تقبل گشتند. در شکلانجام تعمیرات زحمات زیادي را م ره آن برايتخریب جدا

 جدید قابل مشاهده است.
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 بخشی از جداره کانال انتقال آب زیرسطحی در محل حفره ایجاد شده -9شکل

الزم به ذکر است در مجاورت حفره ایجاد شده، تیر چراغ برقی وجود دارد که در اثر تخریب پی آن، شرایط نامتعادلی را دارا 

۱۳ 
 



 22/7/96 گزارش فوري فروریزش خیابان خیام تهران                                                                                 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي               

هاي مجاور با استفاده از طناب  آن، اقدام به مهار کردن آن به ساختمان باشد و براي مهار کردن و جلوگیري از سقوط می
 ابل مشاهده است. تیرچراغ برق ق 10. در شکل نموده اند

 
 عدم تعادل تیرچراغ برق مجاور حفره و مهارکردن آن با طناب براي جلوگیري از سقوط -10شکل

 
با بازدید از ساختمان هاي مجاور که همه آنها داراي کاربري تجاري در قالب ابزار فروشی داشتند، نوعی نشست در 

هاي آن به صورت ترك در نماي ساختمان و بروز جداشدگی بین درزها قابل مشاهده  مشاهده گردید که نشانهها  ساختمان
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ها  اي از این ترك نمونه 11ها دارد. در شکل  بود و این پدیده حاکی از نوعی نشست ناهمگون در خاك تحتانی ساختمان
 قابل مشاهده است. 

 

 حفره  بروز ترك و جدایی در ساختمان هاي مجاور محل ایجاد -11شکل 

در محل، بروز ترك و دیگر نشانه هاي موجود در ساختمان هاي محل به دلیل حفر زیرزمین وسیع حاضر به گفته پیمانکار 
را تایید ها  توان بروز نشست در ساختمان باشد و ارتباطی با نشست خیابان ندارد. اما به طور کلی می هامی در این ساختمان

محل وقوع، عبور خط مترو منتهی به میدان امام خمینی(ره) به همراه چاهک هاي متصل نمود. یکی دیگر از نکات مهم در 
را در جنب حفره ایجاد شده ها  توان خروجی یکی از این چاهک به این خط مترو است، به نحوي که بر روي زمین می

این چاهک  12ست. در شکل با خاك بصورت موقت پر شده ا )Manhole(مشاهده نمود. قابل ذکر است که چاهک مورد نظر 
 قابل مشاهده است.  
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 دریچه ورودي چاهک هاي متصل به خط مترو در منطقه (در مجاورت حفره ایجاد شده) -12شکل 

با توجه به جمیع موارد مورد بررسی در بازدید میدانی تیم فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، میتوان بروز نشست 
همینطور شکست دیواره بتنی غیر مسلح کناري کانال آب را که قدیمی بوده است، عامل اصلی بروز در خاك نرم تحتانی و 

حفره در نقطه مذبور معرفی نمود. وجود خاك نرم دستی که قبال در محل مورد نظر ریخته شده است، و عدم تراکم مناسب 
جب نشست خاك محلی و شکست کانال مورد مو ،در این خاك، موجب گردیده است تا تراوشات آب نشت یافته از کانال

. الزم به ذکر است پدیده نشست در منطقه مورد نظر جدید نبوده و قبال هم این منطقه سابقه نشست و ایجاد دنظر گرد
 حفرات را دارا می باشد. 
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 هاي ژئوتکنیکی بررسی -5
این دشت از . باشد واقع است ره تهران میمنطقه مورد مطالعه از دیدگاه زمین شناسی در دشت تهران که بخشی از گست

شمال ري به فرونشست  -عباس آباد و از سمت جنوب بوسیله گسل تهران -هاي طرشت قسمت شمالی به تدریج به بلندي
 -هاي خاوري فرونشست ها و شود.دشت تهران، دشتی سست با شیب ازشمال به جنوب که بوسیله بلندي ري وصل می

 شود.  هاي گوناگون تقسیم می باختري به بخش

هاي مطالعات ژئوتکنیکی موجود از قبل در  به منظور شناخت هر چه بهتر ساختگاه مورد مطالعه، اقدام به بررسی گزارش
گردآوري ) (BH &TPلوگ گمانه 4گزارش و در قالب  3. در این راستا تعداد )13(شکلبانک اطالعات ژئوتکنیک کشور شد

 ). 1گردید (جدول 

 

 محل گمانه هاي موجود نسبت به ساختگاه مورد مطالعه –13شکل 
 

باشد. بررسی مقادیر آزمایش  نکته حایز اهمیت در بررسی این گزارش ها، وجود سطح ایستابی در تعدادي از گمانه ها می
). بررسی نتایج نشان SPT>50ها دارد (عدد سخت بودن الیهها نشان از  صحرایی نفوذ استاندارد موجود در بیشتر لوگ گمانه

نمی باشد. جنس خاك در تمام گمانه از نوع درشت دانه با اکثریت شنی به  می دهد ساختگاه از تنوع خاکی زیادي برخوردار
. لوگ را دارا می باشد 20همراه رس و الي است. الزم به ذکر است رس موجود در گمانه ها از شاخص خمیري حداکثر

 گمانه ها به پیوست ارائه شده است.
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 موجود در بانک اطالعات ژئوتکنیک کشور پروژه هاي واقع در محدوده مورد نظر  -1جدول 

 عمق گمانه نوع گمانه X Y آدرس محل

(m) 
 SPTعدد  تراز آب جنس خاك

ساختمان اداري 

واقع در  خیابان 

 بهشت

 9.2 دستی 3948770 537599

 (SC-SM)0-2 

 ٥۰< ندارد

(CL)2-4 

(GW-GC)4-6 

(GC)6-8 

 (SC)8-9.2 

ساختمان سالن 

مراجعات 

کنسولی وزارت 
 امورخارجه

 10 دستی 3949431 537690

(concerete)3-0 

 (٦m)٤۲ ندارد
(SC)9-3 

(GP-GC)10-9 

 گزارش

ژئوتکنیک مسیر 
 متروي تهران

 25 ماشینی 3948925 537959

(top soil)2.8-0 

 ٥۰< متر 20

(GP-GM)٤.٥-۲.۸ 

(CL)٦.۷-٤.٥ 

(SP-SM)۸.٦-٥.۷ 

(SC-SM)۱٦.٥-۸.٥ 

(GP)۱۸.٥-۱٦.۸ 

(GC)۲۰.٥-۱۸.٥ 

(GW-GM)۲۲.۸-۲۰.٥ 

(SC-SM)۲٤-۲۲.۸ 

(GP-GM)۲٥-۲٤ 
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 شده است.  هوردآ 14ی از مشخصات این گمانه ها در شکلهاینمونه  
 

 

 
 نمونه هایی از الگ هاي ژئوتکنیکی در منطقه -14شکل 
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 هاپیشنهاد -6

پیامبر موارد  یابانشهر تهران و نیز فروریزش هاي اتفاق افتاده در شهران و خ 12نظر به رخداد مکرر فروریزش در منطقه 
طور جدي مورد ه عنوان پیشنهاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ارائه می گردد که انتظار دارد به دار زیر باولویت

 خود گیرد. ه توجه قرار گرفته و جنبه اجرائی ب
 عنوان متولی کارگروه مخاطرات زلزله و رانش ه تخصیص اعتبار کافی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ب

 .متولی تدوین مقررات ملی ساختمان، با هدف شناسائی مناطق داراي ریسک باالي فروریزشهاي زمین و نیز الیه
  با اولویت فروریزش زمین توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و تهران  12ارزیابی ریسک مخاطرات در منطقه

 .12شهرسازي با تامین اعتبار مالی توسط شهرداري منطقه 
 نظیر؛ ساختمان وزارت امور خارجه، موزه هاي  12تراتژیک واقع در منطقه توجه ویژه به ساختمان هاي مهم و اس

ملی و عبرت، ساختمان مخابرات، کاخ دادگستري، مدرسه دارالفنون، باغ ملی و ساختمان هاي قدیمی و فرهنگی و 
ین براي و ارزیابی احتمال رخداد فروریزش زمین در مجاورت آنها و تخصیص اعتبار معتاریخی و مراکز اقتصادي 

 .انجام این مهم به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
 و ارزیابی آسیب پذیري و برآورد ریسک مخاطرات در محدوده  12آوري بازار تهران در منطقه توجه ویژه به تاب

 آن.

 ویژه در سطوح مدیریتی که با رخداد ه لزوم پیوستگی پایش مخاطرات و اجتناب جدي از رفتارهاي نوسانی ب
 ،اي مانند شهران یا پالسکو، مدت محدودي توجه به کاهش ریسک و ارتقاء تاب آوري کالنشهر تهرانسانحه

 نمود بیشتري یافته و پس از گذشت مدتی کوتاه، اجراي تمامی اقدامات به بوته فراموشی سپرده می شود.

 مسکن و شهرسازي با هدف ارتباط مستمر شوراي محترم و شهردار محترم شهر تهران با مرکز تحقیقات راه ،
 توسعه پایدار شهري. 

 
در خاتمه مجددا متذکر می گردد که رخداد حوادث گاه با تلفات جانی و انعکاس خبري باال و گاه بدون انعکاس خبري در 
محدوده شهري تهران در حال وقوع است و احتمال رخدادهاي با دامنه تلفات جانی و آسیب هاي مالی و اجتماعی و 

درخواست می گردد به  ،که امر تخصیص بودجه را بر عهده دارند کسانیویژه ه گی نیز زیاد است. از مسئولین امر و بفرهن
وضوع مخاطرات و ریسک ها در سطح شهر تهران نگاه بسیار جدي داشته باشند و در عمل با تامین اعتبار طرح هاي م

 ایمن را براي شهروندان فراهم آورند. مطالعاتی در زمینه کاهش ریسک و افزایش تاب آوري، شهري
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