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 چکیده
تهران، در فاصله صد متري از مجتمع تجاري کوروش در شمال غرب در اثر فروریزش بوجود آمده در خیابان پیامبر مرکزي 

سقوط یک موجب که  ، ایجاد گردیدامامتکوچه خیابان پیامبر مرکزي، تقاطع  ،متر، در اتوبان شهید ستاري 5عمق حدود با گودالی
این  و گسیختگی سطح آسفالت گردید. ي اولخودرو همصدومیت رانند چرخ خودروي دوم در لبه فرونشست،خودرو و افتادن دو 

سبب بروز اختالل در روند عبور و مرور در  که به وقوع پیوست 11/6/1395ظهر روز پنجشنبه مورخه 30:12حدود ساعت  حادثه
اقدامات تیاطی صورت گرفت و گاز مشترکین قطع گردید و سوزي احتمالی اقدامات احبه منظور جلوگیري از آتشمنطقه شد و 

  .مدیریتی انجام یافت
تر هاي جامعها در مورد علت حادثه منتشر شد که نیاز به بررسی در بدو رخداد این حادثه، نظراتی از سوي عوامل مختلف در رسانه

ساز در وضعیت  که ناشی از تغییرات طبیعی و یا انسانسوانح این گونه به طور کلی در دارد. اما آنچه که مسلم است این است که 
طبیعی زمین هستند، و این تغییرات همراه با نمودهاي متفاوتی در بستر زمین همراه خواهد بود، عوامل متعددي به ایفاي نقش 

 . ام گرددلذا جهت بررسی علل اصلی رخداد سانحه، باید به جمیع پارامترهاي موثر توجهی ویژه انج. خواهند پرداخت
عوامل تاثیرگذار در این . توان براي علل رخداد آن مطرح نمود متفاوتی را می هايفرضیهبا توجه به نوع و ابعاد سانحه رخداده، 

منطقه رخداد سانحه، از سویی در . توانند به تنهایی یا به صورت مشترك بر رخداد این سانحه تاثیر گذاشته باشند سناریوها، می
مترو تهران قرار گرفته است و این خط در دست احداث بوده و عملیات حفاري در این خط در حال انجام است و از  6نزدیکی خط 

سبب تغییر در تواند میسوي دیگر، محل رخداد سانحه به شبکه قنوات محلی بسیار نزدیک بوده و با توجه به اینکه وجود قنات 
ریزش دیواره چاه و یا مسیر ارتباطی بین رشته موجب و شده زمینی منطقه هاي زیر سیستم طبیعی زمین و مدل هیدرولیکی آب

هاي موجود یکی از فرضیه هاي محتمل باشد.تواند یکی از فرضیه، میگردیده و در نتیجه فروریزش سطحی را موجب گرددقنوات 
حداث طبقات زیرزمینی و پارکینگ و در تواند گودبرداري ساختمان کوروش و ابراي توجیه عامل فروریزش خیابان پیامبر نیز می

  هاي زیرسطحی باشد.نتیجه انحراف مسیر عادي آب
آب تواند مطرح باشد، شسته شدن خاك در اثر جریانات زیرسطحی و یا جریانات ناشی از نشت  دیگري که در این زمینه می فرضیه

که البته بنابر  گردد محل حادثه مطرح می درقال آب خطوط انتبه وجود این احتمال با توجه . هاي عبوري در منطقه است لوله
، ضمن اینکه ، نشتی آب از خطوط عبوري از منطقه گزارش نشده استشرکت آب و فاضالب استان تهران اظهارات مسئولین

رح دیگر مط فرضیه. کندوجود آب و نشت آب را منتفی می ،بازدیدهاي میدانی اکیپ مرکز و نیز رخنمون دیواره حفره ایجاد شده
 . هاستدر اثر ارتعاشات و حفاري به سطح زمینمهاجرت حفرات عمقی موجود در این نوع سوانح، 

ي ایجاد شده در یک مقیاس خیلی اي کوچک و بیانگر اثر مخرب فروچالهدر هر حال آنچه در خیابان پیامبر تهران رخ داد، سانحه
 که:  باشد بر این مهم يدیگر هشدارتواند کوچک است که می

ها ها و اتوبانهاي شهري و جادهها، محیطبر ساختمانها را آنو اثرات ها و فروچالهامر ریسک فرونشست 
 هاقرار گرفته و اهمیت ویژه به آنمورد توجه هاي عمرانی باید به طور جدي در برنامههاي حیاتی و  شریان
 . داده شود
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 مقدمه -1
از  اما ور ما همراه استـاي در کشهاي قابل مالحظهارتـاز، گرچه با تلفات و خسسرخداد مخاطرات طبیعی و یا انسان

 هايالعمل و واکنشعکس تلقی گردد.براي آمادگی و پیشگیري  يو هشدارباشد  آموزدرس تواندی میمختلف هايجنبه
ست که متاسفانه پس هاانبحراین تابعی از شدت و اثرگذاري  ،در خصوص این وقایع سطوح مدیریتی و سطوح اجتماعی

و تجربیاتی که الزم است پس از وقوع رخدادهاي کوچک و بزرگ  هاو درس شودسپرده میمدتی به بوته فراموشی  از
 رود.ازدست میتر هاي با ابعاد وسیعبحران در برابرهاي الزم آمادگی شود و در نتیجه آن،نادیده گرفته می، آموخته شود

 کهاین رخدادها اشاره نمودعدم مستندسازي منظم و کامل توان به می ،هامواجهه با این بحران از نقاط ضعف دیگر در
 .گرددمی درآینده مهندسی و مدیریتی ،فنیاز نظر نکات  رخدادهاها و نقاط ضعف و قوت مانع استفاده درست از درس

هاي شهري هاي حیاتی و الماني شریاندر محیط شهري و تاثیرپذیرمهم  علت اصلی نگارش این گزارش، وقوع سانحه
ناشی از این حادثه است که به دلیل اهمیت زیاد آن، در جاي خود نیاز به ها و تلفات احتمالی جانی، و ساختمان

زمین  و فروریزش اي تحت عنوان فرونشستکننده مخاطره مهم و تهدیدبه دلیل رخداد مستندسازي دارد. از سوي دیگر، 
هاي اي که انواع المانتهران و در ناحیه خیابان پیامبردر بار پس از فروریزش زمین در شهران تهران، این  باشد کهمی

 که می تواند زنگ خطري براي مسئولین شهري باشد.به وقوع پیوست ، کندزیرساختی و شریانی عبور می
گردد و اگر در خصوص تحلیل ریسک ها در چندین ناحیه و منطقه کشور مشاهده میفرونشست زمین و پدیداري فروچال

نقل نظیر  هاي حمل وچنین حوادثی در مسیر سامانه ، امکان بروزعمل نیایده و کاهش ریسک فرونشست زمین اقدامی ب
بسیار هاي نفتی و پتروشیمی و مراکز شهري و جمعیتی هاي قطور انتقال بنزین و سوخت، مجتمعها، لولهآهن، بزرگراهراه

 هاي جبران ناپذیري گردد.منجر به خسارتتواند میمحتمل است که 
از نحوه هاي گرانبهائی داده، درسالعمل در برابر حادثه کوچک رخسرعت عکسو  هاي مدیریت بحرانبررسی توانمندي

نماید و بیانگر میزان فراهم میرا هاي موجود مدیریت بحران و مدیریت شهري مدیریت و مقابله و ظرفیت و پتانسیل
مناطق در مقابل رخداد مخاطرات طبیعی سترگ احتمالی نظیر زلزله شهر تهران، اثرات فرونشست زمین در مادگی آ

ها آمادگی وجود چقدر در برابر وقوع این بحران ،دهد. به عبارت بهتر، نحوه مدیریت این حوادث نشان میاستشهري 
 دارد.

رخداد سانحه بر مبناي اطالعات  هاي اولتندسازي و در روزگزارش حاضر صرفا با هدف مس ،همانگونه که ذکر گردید
هاي کارشناسانه توان گزارشتر میهاي زمانی مناسبتهیه گردیده و قطعا در فرصتبازدید میدانی و نیز  منتشر شده

ل امید ها و تلفات جانی با قاطعیت بیشتري صحبت نمود. در هر حا تري را ارائه نمود و از میزان دقیق خسارتمبسوط
 است مطالعه این نوشتار براي مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط مفید واقع گردد.  
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 موقعیت حادثه -2

در شمال غرب تهران فاصله صد متري از مجتمع تجاري کوروش  در خیابان پیامبر مرکزي، در فروریزشمحل رخداد 
در  سال نود و پنج رخ داد و گاز منطقه قطع شد. ورظهر پنجشنبه یازدهم شهری 12:30ساعات  بوده است. این حادثه در

که یک دستگاه خودرو پژو در داخل گودال افتاد و یک دستگاه پراید ایجاد شده  متر 5این حادثه گودالی با عمق حدود 
 متري از سطح دریا و با مختصات، طول 1335محدوده رخداد سانحه، به ارتفاع تقریبی .هم در آستانه افتادن مهار شد

  .)1-2(شکلباشدمی درجه 35° 44´16"درجه و عرض جغرافیایی 51°18´55"جغرافیایی:

 

 نقشه موقعیت محل فروریزش زمین -1-2شکل
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، موقعیت فروریزش زمین در منطقه شهران تهران با موقعیت حادثه خیابان پیامبر تهران نشان داده 2-2در شکل
تهران و شهر  5گردد، حادثه اول، فروریزش شهران، در منطقه یمالحظه م 2-2که در شکل مانطوريه شده است.

 باشد.میمتر  4135 ن از یکدیگر حدودآباشد که فاصله می شهر تهران 5 در منطقهنیز حادثه دوم در خیابان پیامبر 
 آورده شده است.در مقایسه با حادثه شهران فروریزش خیابان پیامبر مشخصات کلی  1-2در جدول 

 
 در شهران و خیابان پیامبر نقشه موقعیت محل فروریزش زمین -2-2شکل

  حادثه شهران و مقایسه آن با مشخصات کلی حادثه -1-2جدول

 مختصات محل حادثه
ارتفاع منطقه 
 از سطح دریا

طول 
 حفره

عرض 
 حفره

عمق 
 حفره

 منطقه تحت تاثیر

 فروریزش خیابان پیامبر 
  51.3152طول:

 35.7377 عرض:

 8تا 5 حدود متر 5 رمت 8 متر 1335
 متر

محله باغ  -شهر تهران 5منطقه
 فیض

 فروریزش شهران
  51.284طول:.
 35.764 عرض:

شهران محله  -شهر تهران 5منطقه متر 15 متر 15 متر 27 متر 1430
 شمالی

6 

 



    

 گزارش مقدماتی حادثه فروریزش زمین در خیابان پیامبر تهران                                                              مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي               

 در محل حادثه هاي شهريالمان-3

این پدیده . پذیرتر هستندیبــر ویژه آسهاي حیاتی به طوها و شریانمناطق شهري به دلیل تراکم جمعیت، ساختمان
در  .ها آسیب برساندها، فرودگاهآهن، پلهاي راه و راهها، خطوط ریل و مترو، تونلها، فرودگاهها، بزرگراهتواند به جادهمی

 تواند دراثر وقوع این پدیده متاثر شود.هاي مختلف شهري وجود دارند که میمحدوده فروریزش المان
ها خیابان ل و نقل شهري نظیر بزرگراه ها،مباشد، سامانه ح ده متاثریتواند از این پدهاي مهم شهري که میالمانیکی از 

 و خطوط مترو در منطقه است.
در  هااین سامانهتوجه به در جابجایی افراد در شهر تهران دارد، ) مترو(هاي زیرزمینی با گسترش و اهمیتی که شبکه راه

ها و عدم توجه به هاي احداث این سامانهنح طبیعی اهمیت قابل توجهی دارد. از طرفی وجود کارگاههنگام وقوع سوا
تواند سبب وقوع سوانح طبیعی نظیر فرونشست، فروریزش و... گردد. با توجه به اهمیت نکات فنی و مهندسی خود می

محدوده وضعیت و موقعیت این سامانه در باشد، هاي مهم شهري در معرض خطر میها که یکی از الماناین سامانه
چندین ایستگاه ها و خطوط مترو فعال در این محدوده وجود ندارد و تنها مورد نظر بود. در حال حاضر ایستگاه، ریزشفرو

در منطقه فروریزش در حال احداث خطوط مترو 1-3شکلدر . در این منطقه وجود دارد) 6خط (مترو کارگاهی احداث 
 ه است.نشان داده شد

محالت  اطالعات موجود س. بر اسادیگر شهري هستندهاي بسیار مهم از جمله المان محل حادثههاي واقع در  محله
 هاي اطراف منطقه حادثه دیده است.مهران، باغ فیض، جنت آباد جنوبی،کیهان، سازمان برنامه، اباذر و پرواز از محله

هاي آماري جمعیتی آن ساکن نفر در بلوك 362503معادل باشد که یحادثه محله باغ فیض ممحل نزدیکترین محله به 
 . )2-3(شکلهستند

 
 در منطقه فروریزش خطوط مترو در حال احداث -1-3شکل
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 و نزدیک به آن منطقه فروریزش بلوك آماري جمعیتینقشه -2-3شکل
 

موزشی و ...اشاره نمود آجاري، مسکونی، مراکز ت همی توان ب ،محل حادثه است هاي مهم شهري که در نزدیکیاز المان
گردد، مراکز آموزشی بسیار زیادي در مشاهده می 3-3که در شکلهمانطورياند. نشان داده شده 3-3هايکه در شکل

هاي پمپ بنزین عالوه بر مراکز آموزشی، مراکز تجاري و جمعیت متراکم، در این منطقه جایگاه این منطقه وجود دارد.
 ). 4-3تواند خطرزا باشد(شکلرد که مینیز وجود دا
بر ... تاسیسات آب و برق، گاز، مخابرات و  هاي حیاتی نظیرها و شریاناثرات مخربی نیز بر زیرساختتواند میاین پدیده 

که به دلیل تهیه فوري گزارش و در دسترس نبودن این اطالعات، بررسی دقیق آن مقدرور نگردید که  گذاردجاي 
و  mm 500خط لوله یک  باشد. البته بنابر اظهارت مسئولین شرکت آب و فاضالب،رسی و مطالعات جامع تر مینیازمند بر

اثرات این پدیده بر این  ایجاد نشده است.مشکلی براي این خطوط که  در آن مکان وجود دارد mm150 یک خط لوله 
 شود.هاي مهم در ادامه و در بخش بازدیدهاي میدانی آورده میزیرساخت
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  نقشه مراکز اموزشی در منطقه فروریزش و نزدیک به آن-3-3شکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در نزدیکی منطقه فروریزش جایگاه هاي پمپ بنزین و گاز-4-3کلش
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 بازدید میدانی و مستندسازي -4
محل رویداد  از سازي رمرکز تحقیقات راه، مسکن و شه تیم مستندسازي بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیري

از بازدیدهاي میدانی و  آمده نتایج بدستکه گزارش زیر حاصل  بازدید نمودپدیده نشست، در خیابان پیامبر مرکزي 
امامت کوچه خیابان پیامبر مرکزي، تقاطع  ،اي در اتوبان شهید ستاري نشست زمین به صورت نقطه .باشد مشاهدات می

متر عرض و حدودا  5متر طول و  8در حدود  فرورریزشایی که صورت گرفت، ابعاد این طبق بازدیده. رویداد داشته است
 18درجه و 51 ثانیه شمالی و 16دقیقه و  44درجه و  35است که مختصات آن  متر عمق تشخیص داده شد 8الی  5

نسبت به شمال که بیانگر درجه  270آزیموت خیابان پیامبر مرکزي. باشد ثانیه در خیابان پیامبر مرکزي می 55دقیقه و 
 .باشد، قرار دارد جهت شرقی، غربی می

 

 

 تصویر از فرو ریزش و جانمائی محل در بازدید میدانی -4-1

 .ندقرار گرفت  که در محل مورد مداوا ندآسیب دیده بود نفرتنها دو  الزم به ذکر است که این حادثه تلفات جانی نداشته و
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 تردد و ترافیک •

ش در ومرکز تجاري بزرگ کور وجود. باشد از منطقه جزء مناطق پرتردد و ترافیکی می قسمتاین شد، قابل ذکر می با
اهللا حکیم و شهید ستاري بدلیل جابجایی غرب به شرق و  هاي مهم و پرتردد شهید آیتسو و اتوباناز یکاین نقطه 

بطوري که در زمان بازدید . باشد ترافیک می دلیل مناسبی براي تردد زیاد و حجم باالي ،شمال به جنوب از سوئی دیگر
 .حاکم بود حادثه در محلقابل توجهی  نیز ترافیک

حجم ترافیک سنگین در این قسمت از منطقه که مربوط به اتوبان هاي شهید آیت اهللا حکیم و طور که ذکر شد، انهم
ش در راس ووجود مجتمع بزرگ کور. باشد بخصوص در اوقات صبح و بعد از ظهر غیر قابل انکار است شهید ستاري می

باعث شده است که سفرهاي روزانه به این محدوده از منطقه  این نقطه زاده خاتون و مجتمع تیراژه در همسایگی و امام
موضوع تردد و بحث ترافیکی نیز با توجه به اینکه عامل ارتعاشی  .باشد بخصوص در روزهاي آخر هفته قابل توجه

الزم به ذکر است که وجود مرکز تجاري تیراژه و امام زاده  .دید از منطقه مورد لحاظ قرار گرفتشود در باز محسوب می
 .باشد خاتون، بیشتر نقش باال بردن حجم تردد در منطقه باغ فیض را داشته که تاثیر آن در این منطقه نیز مشهود می

 بررسی طبقات زیر زمین مجتمع کوروش •

توجهات در  به همین منظور ،ش رخ داده بودوفاصله کم از مجتمع تجاري بزرگ کورعمل نشست با توجه به اینکه در 
این مجتمع . )2-4(شکلگرفتو بررسی میدانی قرار  بازدیدمورد  آنوضعیت ساختمانی  ابتدا به این مجتمع جلب شده و

... که به عنوان پارکینگ و )دطبقه در زیر زمین مجتمع وجود دار 9تعداد ( باشد در بخش زیرزمین میزیادي داراي طبقات 
اي در  ها و عملیات سازه زمین از این نظر مورد توجه قرار گرفت که بتن ریزيزیاد طبقات زیر عمق. شود استفاده می

احتمال عمل آبشستگی در  ،و با تغییر مسیر بودهتواند در تغییر مسیر جریانات آب هاي زیرزمینی مؤثر می زیاداعماق 
، این اي نشست نقطه به همین منظور در جهت علت یابی رویداد. اطراف مجتمع شکل پذیردی زیر سطح هاي قسمت

طبق اظهارات نمایندگان شرکت مترو در جلسه حادثه  .گزارش گردیدبدان پرداخته شد و مورد موضوعی بود که 
دلیل احتمالی آن  ش در خط مترو صورت گرفته است کهوی در محل ساختمان کوریهافروریزش شهران، مقاوم سازي

احتماالً  بوده است. شوبراي ساختمان کور هاي احتمالیرشته قنات در محل یاد شده و جلوگیري ریزش یکوجود 
تمهیدات خاصی براي محل مذکور توسط شرکت مترو براي رشته قنات دوم که با فاصله اندکی از محل ساختمان 

و رشته  متروخط محل عبور محل حادثه در نزدیکی لذا  ت.صورت نگرفته اس بوده، ش و نزدیک محل فروریزشوکور
 باشد.می قنات
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 باشد ساختمان مجتمع تجاري کوروش که داراي طبقات زیادي در قسمت زیر زمین می-4-2

 هاي کارگاهی احداث خط مترو ایستگاه •

با توجه به اینکه . باشدمترو می موضوع مهم دیگري که در مرحله بعدي مورد بررسی و بازدید قرار گرفت در رابطه با خط
گذار  تواند در نشست اثر ها می باشد، و ارتعاشات حاصل از حفاري ی برخوردار میکمخاك زیرسطحی منطقه از چسبندگی 

ت آورده ـهاي کارگاهی مربوط به خط احداث مترو به عمل آمد که نتایج آن در این قسم باشد، بازدیدهائی از ایستگاه
داي خیابان پیامبر شرقی در تقاطع خیابان اسکندرزاده ایستگاه کارگاهی خط مترو وجود دارد که در آن در ابت. شودمی

اما  ،اباذر و میدان بهنام واقع شده است بلوارهاي بعدي در تقاطع ایستگاه. )3-4(شکلشود عملیات اجرائی انجام می
کیم در ابتداي خیابان پیامبر مرکزي ایستگاه دیگري پس از تقاطع اتوبان شهید ح. ها مشاهده نگردیدعملیاتی در آن

همچنین در ابتداي خیابان پیامبر غربی و پس از تقاطع اتوبان شهید ستاري ایستگاه دیگري وجود دارد . گردیدمشاهده 
ص مشخبه طور تقریب  با اتصال این نقاط خط احداث مترو .هاي اصلی خط مترو نیز خواهد بود که احتماال از ایستگاه

حد فاصل بزرگراه اشرفی اصفهانی تا پس از تقاطع  بین، و یا در حوالی آن این خط در زیر سطح خیابان پیامبر. شود می
  .)1-3هاي(شکلاتوبان شهید ستاري واقع شده است
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 لکویچ مهندسی رکتش هاي احداث خط مترو در منطقه کارگاه -3-4شکل

 قنات نیز جزء عواملی. باشد ردید که این محدوده از مسیرهاي گذر قنات میگ مالحظه ،در بازدیدهائی که به عمل آمد
 یابی پدیدهکه در علت باشدمیشود و احتمال نشست بر روي خط قنات نیز از جمله مواردي  به نشست می که منجر است

 .باید مورد توجه قرار بگیرد فروریزش
و به فاصله محل نشست  ینزدیکبوده که در رد حفاري دستی چاه مو. در حال حفاري مشاهده گردید نیز یک حلقه چاه

با توجه به (دهنده قسمت زیرسطحیجنس مواد تشکیلبا توجه به مشاهدات، . قرار داشتمتري  30الی 20تقریبی
مواد د باالي ـکتر بوده و با توجه به درصـهاي آبرفتی دانه متوسط و کوچاز نهشته ،)هاي چاه نزدیک محل حادثه نمونه

زیاد  طقهــاین من حـرسطـزی ذیري درــگیري کرد که نفوذپجهــوان چنین نتیت می چسبندگی کمتربا  شنی و آبرفت
با افت آب زیرسطحی و یا تغییر مسیر آن با توجه به نفوذپذیري باالي جنس مواد تشکیل  .)5-4و  4-4(شکلباشدمی

عمق چاه حفاري شده در . شودمی زشــد فروریــتعواد خالی شده و مسدهنده خاك زیرسطحی، خلل و فرج میان م
فاصله چاه . مشاهده نگردیداما اثري از آب زیرسطحی  مشاهده شد،خاك در قسمت تحتانی مرطوب  بوده ومتر  10حدود 

 .توان اطالعات آن را به محل حادثه ارتباط دادمی که باشد متر می 30 الی 20کم و در حدود  فروریزشبا محل رخداد 
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 هاي زیرسطحی اندازه و جنس مواد تشکیل دهنده قسمت -4-4شکل

 

 متري محدوده 8 تقریبینمونه خاك از عمق  -5-4شکل

فاصله . سطح پر و سطح آن آسفالت کاري شد یک روز پس از حادثه محل نشست با مصالح و مواد سیمانی و بتنی تا
 .)7-4و  6-4(شکلباشد ظه میمورد قابل مالح کم بوده کهزمانی بتن ریزي و آسفالت کاري 
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 بتن ریزي داخل گود ایجاد شده توسط فرو ریزش-6-4شکل

 

 آسفالت کاري بالفاصله پس از بتن ریزي در محل حادثه-7-4شکل

باشد و در هاي موجود در این نقطه که بیشتر مربوط به خطوط انتقال گاز و آب میباشد لولهالزم به یادآوري می
 .)9-4(شکلرسیدگونه آسیبی نداشته و سالم به نظر میهیچ ،مورد مشاهده واقع گرفت بازدیدهاي میدانی
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 هاي مربوط به آب و گاز در گود ایجاد شده محل حادثه لوله -9-4شکل

 هاي ژئوتکنیکی  بررسی -5

مذکور خاك محل  شبراساس گمانه هاي ژئوتکنیکی موجود در بانک اطالعات ژئوتکنیک کشور در اطراف محل فروریز
هاي یاد شده سطح آب باشد. در گمانهاي بدون ریزدانه چسبنده و یا با ریزدانه اندك میاز نوع درشت دانه شن و ماسه
هاي ژئوتکنیکی یاد شده، قبل از ذکر این نکته ضروري است که عدم وجود آب در گمانهزیرزمینی مشاهده نشده است. 

درجه و چسبندگی آن صفر گزارش شده  37قادیر زاویه اصطکاك خاك محل حدود مباشد. برهم زدن محیط طبیعی می
 نشان داده شده است. 1-5در جدولها مختصات و محل گمانه است. خاك هم با تراکم باال است.

 ها و نوع خاك در منطقه فروریزشمحل گمانه-1-5جدول

 نام محل xمختصات  yمختصات  )mعمق گمانه ( نوع خاك

GP, GM, GP-GM 28 3954815 529028  طبقه مسکونی پیامبر 15برج هاي 

SM ،SC ،SC-SM 45 3954950 528356 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

SM ،SC ،SC-SM 45 3954948 528402 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

GM ،SM ،SC ،SC-SM 45 3955028 528359 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

GM ،SM ،SC ،GP-GC 45 3955025 528043 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

SM ،SC ،SC-SM 70 3954986 528368 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

SM ،SC ،SC-SM 56 3954988 528404 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 

GP-GM ،GC-GM 4 3954966 528383 ان ستاريتقاطع خیاب-خیابان پیامبر 

GP-GM ،GC-GM 4 355010 828387 تقاطع خیابان ستاري-خیابان پیامبر 
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 بررسی علل محتمل  -6
ساز در وضعیت طبیعی زمین هستند، و این  سوانح که ناشی از تغییرات طبیعی و یا انساناین گونه به طور کلی در 

لذا . ، عوامل متعددي به ایفاي نقش خواهند پرداختتغییرات همراه با نمودهاي متفاوتی در بستر زمین همراه خواهد بود
 . جهت بررسی علل اصلی رخداد سانحه، باید به جمیع پارامترهاي موثر توجهی ویژه انجام گردد

تواند  هاي شهري، می ها و زیرساخت سوانح، عالوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستماین بررسی عوامل تاثیرگذار در 
و شدت تاثیرگذاري پارامترهاي دخیل در اینگونه موارد باشد که نتیجه شناخت بهتر اینگونه  ساز دستیابی به نوع زمینه

 .  سازد عوامل، راه را براي جلوگیري از رخداد موارد مشابه و یا کاهش خسارات ناشی از آن در آینده هموارتر می

سبب بروز اختالل در روند عبور و ن شد، در بستر خیابا يمتر 5تقریبی اي به عمق  سانحه مذکور که موجب ایجاد حفره
 . اي چند ساعت گردیدتعدادي از مشترکین برمرور در منطقه شده و همچنین سبب قطع گاز 

اي عمیق در بستر خیابان پیامبر، به همراه تخریب آسفالت رویه در محدوده حفره  نمود ظاهري حادثه در قالب ایجاد حفره
و نظر به  هاي حیاتی از جمله خطوط لوله پلی اتیلنی و فلزي گاز و آب بور شریاناز سوي دیگر به دلیل ع. بوده است

یابان پیامبر نیز ـه فروریزش خـدوده نقطــمترو که ادامه آن از مح 6تجربه فروریزش منطقه شهران در راستاي خط 
مشترك در  1200گاز حدود  اطالعاتبر اساس گردید(براي چند ساعت قطع دالیل احتیاطی ه گاز این منطقه ب، گذردمی

 . )منطقه براي ساعاتی قطع گردید
. تاثیر گذاشته باشند فروریزش خیابان پیامبر صورت مشترك بر رخداد سانحهه توانند به تنهایی و یا ب عوامل تاثیرگذار می

بوده و عملیات  مترو تهران قرار گرفته است و این خط در دست احداث 6منطقه رخداد سانحه، از سویی در نزدیکی خط 
نقشه شبکه متروي نهایی تهران قابل مشاهده است و همینطور در  1-6در شکل( حفاري در این خط در حال انجام است

مترو تهران در منطقه خیابان پیامبر که نزدیک به یک سال در دست احداث است، نشان داده شده  6خط  2-6شکل 
تواند  خاك رویه، میژئوتکنیکی ه خواص رداري و از طرف دیگر نظر بخاکبحفاري تونل، با توجه به حجم وسیع  )،است

حفره ایجاد شده فروریزش زیرسطحی و  ،هاکه در برخی حالت هاي فوقانی گردد در الیهو فروریزش موجب بروز نشست 
گزارش رسانه بنابر . تصویر شماتیکی از این پدیده قابل مشاهده است 3-6در شکل .نمود پیدا خواهد کرد سطح زمیندر 

حالت سراسیمه تونل در دست حفاري را در زمان ه )، کارگران کارگاه مترو ب13/6/1395ها (روزنامه دنیاي اقتصاد، شنبه 
نماید. الزم به ذکر است میوقوع فروریزش ترك نمودند. این امر فرضیه تاثیر حفاري مترو بر وقوع فروریزش را تقویت 

  باشد.تر میز به اطالعات دقیقکه جهت قضاوت مهندسی و فنی نیا
تدریج ه باز سوي دیگر، محل رخداد سانحه به شبکه قنوات محلی بسیار نزدیک بوده و با توجه به اینکه وجود قنات 

ریزش دیواره چاه و تواند باعث که در نهایت محتمال میگردد هاي آبرفتی زیر سطحی میوضعیت نهشتهسبب تغییر در 
خیابان پیامبر، اثر قنوات موجود در منطقه    ریزشفرودر بروز قنوات گردد، لذا فرضیه محتمل دیگر هاي گالري میلهیا 

 . نقشه شبکه قنوات محلی در مجاورت محل سانحه قابل مشاهده است 4-6در شکل . است
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 خطوط نهایی متروي تهران  -1-6شکل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 از مجاورت محل رخداد سانحه فروریزش) در دست احداث(مترو تهران  6عبور خط  -2-6شکل
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 شماتیکی از پدیده مهاجرت حفره به سطح زمین و بروز ریزش در سطح تصویر  -3-6شکل

 
(نقشه قنوات شهر تهران،سازمان پیشگیري و مدیریت بحران سانحه در مجاورت شبکه قنوات محلیقرارگیري محل رخداد  -4-6شکل 

 شهر تهران)

 . اي از ریزش قنات و بروز حفره در سطح زمین در اثر این پدیده قابل مشاهده است نمونه 5-6لدر شک
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 ریزش قنات و نمود ظاهري آن در سطح زمین  -5-6شکل

تواند مطرح باشد، شسته شدن خاك در اثر جریانات زیرسطحی و یا جریانات ناشی از  دیگري که در این زمینه می فرضیه
عبور خطوط انتقال آب از محل حادثه مطرح و این احتمال با توجه به وجود . عبوري آب در منطقه استهاي  نشت از لوله

، نشتی آب شرکت آب و فاضالبطبق گفته مسئولین همانگونه که ذکر گردید بر مبناي مشاهدات میدانی و نیز . گردد می
 . قال آب در حفره ایجاد شده قابل مشاهده استخط لوله انت 6-6در شکل . است وجود نداشته خطوط عبوري از منطقهدر 

 
  خط لوله انتقال آب در حفره ایجاد شده -6-6شکل

توانند موجب بروز این نوع سوانح شوند،  قابل ذکر است که عالوه بر موارد مذکور که به تنهایی و یا در کنار هم می
و ارتعاشات براي مثال ترافیک . وریزش در منطقه دارندتاثیر تشدیدکننده بر رخداد فرعوامل متعدد دیگري وجود دارند که 
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تواند بر خاك منطقه تاثیرگذار باشد و روند ایجاد چنین سوانحی را تشدید  محل میناشی از عبور و مرور وسائط نقلیه در 
در تغییراتی  توانند موجب ایجاد هاي عمرانی کالن در مناطق می هاي ساخت و ساز و یا طرح ه همچنین انجام پروژ. نماید

در وضعیت خاك منطقه باشند که از جمله آن ها و نیز اي)، مسیر انتقال آب قناتهاي رگهجهت گذر آب زیرزمینی(آب
روند هیدرولیکی آب زیرزمینی با تاثیر بر  احتماال اشاره نمود کهو احداث ساختمان کوروش  عمیق توان به گودبرداري می

 . بوده استیرگذار منطقه بر ایجاد چنین سوانحی تاث
خصوصیت ، به نحوي که داشته است نقش کلیدي هاز سوي دیگر وضعیت خاك منطقه در ایجاد و تشدید این سانح

هاي زیرسطحی و ارتعاشات امر فروریزش را تسهیل کرده و همراه با اثر حفاري و آبریزشی و غیر چسبنده بودن خاك 
 ذاري عمده داشته است. گفیک، بر وقوع فروریزش تاثیر ها و ترازیرزمینی و روزمینی ناشی از حفاري

 ها و تلفاتخسارت -7

هاي جبران ناپذیري اي از عوامل انسان ساز و طبیعی مرتبط بوده و ضربههاي موثر طبیعی که با مجموعه یکی از پدیده
 باشد.کند پدیده فرونشست زمین میبر محیط زندگی و زیست وارد می

هاي مختلف شهرسازي، ساختمان،  فرونشست چه در اثر عوامل طبیعی و یا انسان ساز بر المان ریسک ناشی از پدیده
هاي حیاتی و مراکز حساس و تاسیسات از منظر )، شریانیاي، ریلی، هوایی و دریاینقل (جاده هاي حمل وسامانه

توان موجب میات پیشگیرانه با تحلیل به موقع ریسک فرونشست و انجام اقدام. مدیریت بحران حائز اهمیت است
 پس ازو پنج)  و نود و سیصد (یکهزار دهم شهریور ماه جاريیازدر تاریخ  کاهش خسارت و جلوگیري از بحران نمود.

و اعالم گزارشی مبنی بر سقوط تعدادي خودرو به داخل این گودال نیروهاي امدادي آتش ریزش بخشی از خیابان پیامبر، 
از مسیر خیابان پیامبر  تردد هاي امدادي به دلیل فعالیت گروه سریعا در محل حاضر شدند. تهران پلیس و اورژانس  ،نشان
 حادث گردید.هاي منتهی به خیابان پیامبر  در بزرگراهنیمه سنگین  ترافیک متوقف شد وشرق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترافیک حاصل از حادثه-1-7شکل
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اله سقوط کرده بود و یک دستگاه خودرو پراید در آستانه سقوط به درون چ 206در اثر این حادثه یک دستگاه خودرو پژو 
ادي، از سقوط آن ممانعت بعمل آمد و همچنین جهت ایمن سازي هاي امد درون گودال ایجاد شده بود که توسط گروه

 خودروهاي اطراف گودال توسط نیروهاي امدادي جابجا شد.
 
 

 
 

 

 
 

 
 سیب دیده در حادثهامداد رسانی به خودروهاي آ -2-7شکل  

تیم امدادي اورژانس پس از انجام مداواي توسط تیم امدادي در اثر وقوع این حادثه، مصدوم گردید و  206راننده پژو 
 خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. اولیه جهت انجام اقدامات تخصصی پزشکی به بیمارستان  انتقال یافت.

پیشگیري از حوادث احتمالی ثانویه توسـط شـرکت گـاز    ز منطقه ستاري شمالی براي دو خط تغذیه گاحادثه  پس از وقوع
مشترك گاز منطقه گردید. در این حادثه هیچگونـه صـدماتی    1200. که این امر موجب قطع حدود شداستان تهران قطع 
این حادثـه  طرات ثانویه و خهاي گاز و آب و برق موجود در منطقه نشد. به طورکلی خسارت ها، تلفات متوجه خطوط لوله

 عبارت است از:
 206مصدومیت راننده پژو •
 خودروي نزدیک به محل حادثهدو سیب و خسارت به آ •
 هقطع گاز در منطق •
 سیب وارد شدن به آسفات خیابان پیامبرآ •
 سفالتآهاي زیر سیب به زیرساختآ •
   و در محدوده مجتمع تجاري کوروشهاي ترافیکی در منطقه ایجاد محدودیت •
 شدن حس امنیت روانی ساکنین شهر تهران و بویژه مردم ساکن محدوده فروریزش کم •
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 مدیریت بحراناقدامات  – 8
ها،  مات آنانشانی و اقد هماهنگی نیروها، حضور مدیران، حضور آتشاقدامات مدیریت بحران در این رخداد مناسب بود. 

ان تهران، شرکت آب و فاضالب استان تهران، شرکت یران و کارشناسان شهرداري تهران، شرکت گاز استفعالیت مد
 تقدیر است.  شایستهمخابرات، راهنمائی و رانندگی، هالل احمر، اورژانس و ... 
اعالم شد و یک تیم امداد و  115به مرکز فوریت هاي  12:30حادثه فرونشست زمین در خیابان پیامبر غربی در ساعت 

 س به محل اعزام شدند. نجات اورژانس تهران به همراه آمبوالن
مسئولین حضور به موقع  ،هاي اطراف گودال با اقدام نیروهاي امدادي به سرعت تخلیه شدنددر ابتدا ساکنین ساختمان

 شرکت گاز استان تهران و قطع احتیاطی گاز منطقه، از جمله اقدامات مناسب در مدیریت بحران حادثه بود.
و چند ساعت بعد گاز ) 1-8(شکلیافتانجام توسط نیروهاي شرکت گاز ها لولهبازدید کارشناسی از  ،گازپس از قطع 

 تغذیه فرعی خطوط از لوله یکی خط ایران این گاز وصل گردید که بنا به اظهارت مسئولین شرکت ملیمنطقه مشترکین 
 است. تهران کالنشهر گاز شبکه در
 

 
 تاثیر فروریزش در حفره هاي تحت بازدیدهاي کارشناسی از وضعیت لوله -1-8شکل 
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  سقوط یک خودرو به داخل حفره و گیر کردن خودروي دیگر در لبه حفره -2-8شکل 
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ممنوعیت و محدودیت ترافیکی در منطقه اعمال گردید و مسیر ورودي خیابان پیامبر از  با اقدام به موقع پلیس راهور
م مسدود و این انسداد براي ورودي این خیابان در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مسیر شرق به غرب بزرگراه حکی

اي ژهــهاي ویمـزام تیـستاري نیز اعمال شد. براساس این اقدام، ترافیک در منطقه ستاري نیمه سنگین شد که با اع
 مسیرهاي جایگزین هدایت شدند.سازي و تسهیل رفت و آمد به منطقه ترافیک روان گردید و خودروها به براي روان

هاي ترافیکی تا ) و اعمال محدودیت3-8محدوده گودال مورد نظر نیز به منظور فعالیت نیروهاي امدادي بسته شد(شکل
 ). 4-8هاي(شکلسازي محل و پرکردن گودال ناشی از فرونشست زمین ادامه داشتپایان اجراي عملیات امدادي و ایمن

 

 

سازي ابان به منظور انجام عملیات عمرانی و ایمنخی انسداد -3-8شکل  
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نیروهاي امداد و نجاتحفره خیابان پیامبر توسط  کردنپر  -4-8شکل  
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 هانتایج و پیشنهاد -9
اصل توجه  موید، 11/6/1395 در تاریخفروریزش خیابان پیامبر و  28/3/1395فروریزش شهران در تاریخ هايرخداد

 هاي شهري است.رونشست و فروریزش به ویژه در گسترهجدي به مخاطرات مرتبط با ف
کند هاي زیر سطحی را تسهیل میشیب قابل مالحظه دشت تهران از پاي ارتفاعات به سمت اراضی جنوب، حرکت آب

که این امر به ویژه با عملکرد قنوات مختلف موجود در گستره تهران، موجب فرار دانه بندي، آب شستگی و تشکیل 
ها گردد. از طرف دیگر، توسعه شهري و احداث بناها و زیرساختارهاي زیرسطحی محدوده شهر تهران میحفرات و غ

هاي با خاك گردد. ارتعاشات حاصل از تردد خودروها نیز در زمیننیز موجبات سرعت بیشتر نرخ فرونشست می
 اندازد.زمینی به خطر میغیرچسبنده مزید بر علت بوده و به طور کلی ایمنی شهري را از نظر مخاطرات 

متري از فروریزش شهران رخ داد. اختالف ارتفاعی این نقطه به نقطه فروریزش  4135فروریزش خیابان پیامبر، به فاصله 
 گردد.باشد که در سوي جنوب شرقی آن واقع میمتر می 100شهران حدود 

 

 
 موقعیت فرونشست شهران تهران و خیابان پیامبر -1-9شکل 

ه به برآوردهاي اولیه، موقعیت نقطه فروریزش همجوار گذر رشته قنات بوده که محتمل است حفرات مرتبط با با توج
هاي مترو در دست قنوات در رخداد فروریزش در این منطقه نیز نقش داشته باشند. در مجاورت نقطه فروریزش، ایستگاه

هاي مرتبط با آن در دست جود و عدم وجود آن و حفارياحداث بوده و اطالعات دقیقی از محل عبور تونل مترو و یا و
   هایی صورت گرفته است.ش خط مترو وجود دارد و حتی مقاوم سازيوهرچند در محل ساختمان کور باشد.نمی
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متر زیر سطح زمین به صورت پارکینگ  20( به عنوان مثال با عمقزیاد  هاي با عمقرسد که احداث ساختمانبه نظر می
هاي زیر سطحی احتماال آب هاي زیرسطحی را تحت تاثیر قرار داده و با تغییر مسیر آبها) گذر طبیعی آبکاربريو سایر 

 یابد.شستگی و فرار دانه بندي تشدید می
کنند ارتعاشات ناشی از ترافیک موجب ریزش روباره به کف حفرات اولیه شده و حفرات به سوي سطح زمین مهاجرت می

ص، جایی که وزن روباره بر مقاومت برشی الیه خاکی که زیر آن خالی گشته، غلبه کند، فروریزش رخ و در یک عمق خا
 دهد. می

ي ایجاد شده اي کوچک و بیانگر اثر مخرب فرونشست و فروچالهرخ داد، سانحهخیابان پیامبر تهران در هر حال آنچه در 
فرونشست و  امر ریسکباشد بر این مهم که:  يدیگر رهشدااین حادثه نیز شاید . استدر یک مقیاس خیلی کوچک 

 هاي حیاتی جدي گرفته شود.ها و شریاناتوبان، هاجاده ،هاي شهريها، محیطاثرات فرونشست را بر ساختمان

الزم به ذکر است که حفره ایجاد شده به سرعت توسط شهرداري تهران با مالت سیمان و خاك در روز بعد سانحه پر 
 سطح حفره ایجاد شده، با روکش آسفالتی پوشانده شده بود. روز بعد سانحه در مشاهدات میدانیگردید که 

 :استبا توجه به رخداد حادثه فروریزش خیابان پیامبر، موارد زیر شایان ذکر 
رسد عالوه بر دقت در مسیر حفاري تونل مترو و اثر احتمالی آن بر فروریزش سطوح فوقانی، الزم به نظر می •

و  هاي مقدماتیمورد بررسی ها و معابر تهران نیز از نظر احتمال رخداد فروریزشها و خیابانمسیر اتوبان است
 قرار گیرد.  تفصیلی

ها و معابر به دقت تعیین محل شده و به عنوان ها و بزرگراهالزم است مسیرهاي تقاطعی رشته قنوات با خیابان •
 هایی صورت گیرد.ند و مطالعات جزئی در چنین زوننقاط با ریسک باالي فروریزش قلمداد گرد

از اظهار نظر غیر کارشناسانه و قطعی که  هاي کافیگردد که بدون بررسیمیپیشنهاد به مسئوالن ذیربط قویا  •
ها را به عنوان هاي احتمالی و فرضی، آن المانهاي متعلق به نهادهاي دیگر و عیب و نقصالماننوعی ه ب

این امر موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به واضح است که . نمودند، اجتناب نمایندعرفی مسبب رویدادها م
 گردد.ذیربط میخدمت رسان  هايها و ارگانسازمان

هاي آب موجب فروریزش بوده ، اعالم شد که آب شستگی ناشی از نشت لولهخیابان پیامبر در حادثه فروریزش •
دهد هاي موجود از آن نشان میکند. رخنمون دیواره حفره و عکسفی میکه مشاهدات میدانی ما این امر را ن

هاي باشند. شاید گذر آبهاي آب در آن قرار دارند، خشک میهاي عمقی که لولههاي فوقانی، افقکه زون
هاي آب اي موجب آب شستگی در این ناحیه شوند ولی نشت لولههاي رگهزیرسطحی به صورت قنات یا آب

 یدهاي میدانی مشاهده نگردید.در بازد
همانطور که ذکر گردید نوع خاك این نقطه از نوع دانه درشت با خصوصیت غیرچسبنده همراه با رس و ماسه  •

بوده که پتانسیل ایجاد زون تراوا و نیز زون ریزشی را داراست. الزم است در چنین نواحی خطر وقوع فروریزش 
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هاي قدیمی یا مجاري عبور قنوات اقدامات پیشگیرانه صورت سیر آبراههمورد توجه قرار گرفته و به ویژه در م
 پذیرد. 

در این حادثه خوشبختانه و گاز دارد که  آبهاي هاي حفره ایجاد شده نشان از وجود لولهتر به دیوارهنگاه دقیق •
و گاز مشاهده نشد. با  هاي آبلولهدر ها، گسیختگی به دلیل ابعاد کم حفره و نیز ضخامت کم الیه فوقانی لوله

هاي آب و فاضالب و گاز نیز به احتمال خطر فروریزش توجه جدي این وصف الزم است که مسئولین شرکت
تر و همراه با تمهیدات مهندسی و فنی الزم داشته و این توجه در مسیرهاي مجاورت قنوات بایستی جدي

 باشد. 
با عمق زیاد بسیار متداول  هاخصوصا تهران، گودبرداري با توجه به گسترش بلند مرتبه سازي در کالنشهرها •

گردد. باید که ایران جزو کشورهاي نخست از حیث عمق زیاد گودبرداري محسوب میشده است به طوري
ترل و مهار ــتوجه داشت گودبرداري در اعماق، عالوه بر مسئله ناپایداري و نگرانی از ریزش گودها و کن

دیوارهاي بتنی مسئله مهم دیگري دارد و آن تاثیر  ،سوزيدر صورت وقوع آتش تسوزي و عملیات نجاآتش
هاي متعدد شناخته است و خصوصا در شهر تهران که قنات هاي زیرسطحیجریان آبتغییر جهت در  گودها

 ید تشد مسائل جنبی از جملهتواند می هااین آبو روند جریان کاري در رژیم شده و شناخته نشده دارد، دست
   ایجاد حفرات زیرزمینی را به همراه داشته باشد.و افزایش پتانسیل آب شستگی 

 گردد. موارد زیر پیشنهاد میفروریزش و احتمال مخاطرات ثانویه ناشی از آن  همچنین با توجه به رخداد
ي اجرایی از هاهاي حیاتی و اطالع کلیه عوامل ذیربط پروژههاي رقومی شریانروز نمودن نقشههتهیه و ب •

  هاوجود این المان
 هاي شهر تهرانهاي رقومی قناتتهیه و تکمیل و تدقیق  نقشه •
 هاو بازنگري مکان آن  هاي حیاتی جدید االحداثجانمایی صحیح شریان •
هاي هاي طبیعی و یا انسان ساز با استفاده از روشهاي ایجاد شده در زمین در اثر پدیدهشناسایی حفره •

 زیکی جدید ژئوفی

هاي قنات و اتخاذ تمهیدات اجرائی ها با رشتهها و خیابانطعی اتوباناشناسائی و عالمتگذاري نقاط تق •
 الزمه با هدف مقابله با خطر فروریزش

 هاي شهري در مناطق داراي قناتهاي ساختمانلزوم بازنگري عمق گودبرداري •
 تعد هاي مسپایش عالئم فرونشست در شهر تهران و شناسایی زون •

 هاي حیاتی در فواصل زمانی منظم پایش شریان •

 و درج دقیق کلیه مسائل و مشکالت رخ داده خطوط مترو ثلم نظارت جدي بر اجراي تاسیسات زیرساختی •
 ها ها خصوصاً در نزدیکی مسیر قناتروزانه و اجراي سازه نگهبان دائمی براي آن پایشو همچنین 

هاي تهران و اتخاذ اي حیاتی و خطوط مترو با نقشه تدقیق شده گسلهروز نمودن نقشه تقاطع شریانبه •
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 تدابیر ایمنی مضاعف در نقاط تقاطع

نهادهاي مرتبط  يهاهاي خود با هدف رفع نقایص و کاستیسازمانی به فعالیتداشتن نگرش انتقادي درون •
 با موضوعات بحران آفرین 

 ورد که: آدر خاتمه همانند حادثه شهران تاکید به عمل می
هاي شهري باید به طور هاي حیاتی و محدودههاي حمل و نقل، شریانموضوع کاهش ریسک مخاطرات در سامانه

 . قرار گرفته و اهمیت ویژه به آن داده شودمورد توجه هاي عمرانی جدي در برنامه
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