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 زلزله وقوع شایعه رواج اجتماعی آثار راهبردهای و هاچالش

 
 **یشنمازیپروانه پ، *زادهیفرخ پارس1

 چکیده
های اصلی مدیریت شهری در اهمیت وقوع زلزله در آن، یکی از دغدغهخیزی باالی شهر تهران و لرزه     

دلیل ماهیت زلزله، ویژگی اهمال کاری و تساهل انسانی و طلبد. بهتهران است که توجه و تامل باالیی را می
دلیل اما به ؛شوداین مهم مورد غفلت واقع می ،های شدید در تهراننیز طوالنی بودن دوره بازگشت زلزله

اقتصادی در کشور داشته، حکم  راهبردی واهمیت انکارناپذیری که تهران در حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی، 
 ،بنابراین ؛شاهرگ حیاتی ایران را دارد که هرگونه خسارت و زوال در تهران، به معنای پایان کار ایران است

هش خطرپذیری و افزایش سطح ایمنی تهران گیری از هر امکانی برای کاخیزی و بهرهتوجه به وضعیت لرزه
میدانی و با استفاده از ابزارهایی  پژوهشیحاضر که بر اساس  در مطالعه. باشدمیدر برابر زلزله، ضروری و مهم 

گیری از شایعه در افزایش ضریب ایمنی امکان بهره است، نظیر مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و اسناد تهیه شده
ضمن بررسی اثرات اجتماعی مثبت و منفی ناشی از رواج شایعه وقوع زلزله در تهران،  شهر تهران سنجیده و

. نتایج این بررسی که به مطالعه موردی رواج شایعه وقوع زلزله در شدمیزان کارکردهای مثبت آن ارزیابی 
رسانه )شایعه(  گیری از ظرفیت اینتوان با بهرهپرداخته، مبین آن است که می 1393تهران در نیمه آذرماه 

سازی موضوع زلزله و یادآوری مداوم آن به شهروندان و مسووالن؛ با مدیریت صحیح و عالوه بر برجسته
ها، نهادها و کنترل دامنه آن، در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و نیز افزایش آمادگی سازمان

 های امدادی بهره گرفت.  ارگان
 

 : شایعه؛ زلزله تهران؛ اثرات اجتماعی شایعه؛ کارکردهای مثبت شایعه.  هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

هایی است که قدمت آن به بیش از نیم ترین شایعهشایعه وقوع زلزله در تهران، یکی از قدیمی     
تاکنون ( 1341گردد. از همان تاریخ )برمی (ین زهرا در قزوین رخ دادئکه زلزله بوزمانی)قرن پیش 

تقریباً در هر دهه شایعه وقوع زلزله در تهران، حداقل یکبار در مقاطع مختلف مطرح و تداوم و تسلسل 
ساله شایعه وقوع زلزله در تهران؛ عالوه بر  50آن تا امروز همچنان ادامه دارد. این موضوع و تکرار 

میت موضوع زلزله در تهران دارد، حاکی از اه کشورهای اجتماعی و فرهنگی که نشان از ویژگیاین
دارد: شایعه عبارت است از در تعریف شایعه ابراز می 1گونه که گوردون آلپورتهمان زیرا، ؛نیز هست

توان آن را با فرمول ساده ضرب میزان اهمیت یک موضوع در میزان ابهامات پیرامون آنکه میحاصل
 نشانه اهمیت موضوع یا Rumor ،I نشانه شایعه یا R در این فرمول) R~ I*A زیر نشان داد:
Importance و A  نشانه ابهام یاAmbiguity [.1] (است 

 ،توان موضوع شایعه وقوع زلزله در تهران را کامالً فرموله دانست؛ چراکهطبق این فرمول می     
میزان و نیز ( I)جانبه زلزله در تهران و پیامدهای وقوع آن وجود این شایعه ماحصل اهمیت همه

بروز چنین شایعاتی با تکیه بر این  ،بنابراین ؛(A)بینی وقوع آن وجود دارد ابهامی است که در پیش
 . استفرمول کامالً طبیعی 

دیدگاه معمول و غالب، بدبینانه بوده و عمدتاً بر پیامدهای  ،در خصوص اثرات اجتماعی شایعه     
، مقایسه تاثیرات اجتماعی شایعه بروز قابل بررسی استشود؛ آنچه در این مقاله منفی آن تاکید می

های شناخت وجه ،هدف این مقاله ،باشد. به عبارتیزلزله در تهران از هر دو جنبه مثبت و منفی می
همچنین  و مثبت و منفی رواج شایعه زلزله در تهران و ارزیابی پیامدهای این دو جنبه در جامعه است

که کارکردهای مثبت آن در راستای کاهش نحویبه ،تی شایعههای مدیریکارگیری شیوههب
 پذیری شهروندان تهران از زلزله احتمالی باشد. آسیب

 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

سال اخیر تقریباً پس از وقوع هر زلزله بزرگ و پر خسارتی در کشور، شایعه وقوع زلزله در  50طی      
شهر که وظیفه پایتختی خیزی این کالنخطر وقوع زلزله و لرزهتهران هم قوت گرفته و یا بحث 

  برای مثال:کشد، مطرح شده است. کشور را هم بر دوش می
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زهرا در قزوین، ناگهان در تهران ینئلرزه شدید منطقه بو، چند روز پس از زمین1341در شهریورماه  ـ
ها از منابع تلویزیون ای قول. پارهداد در این شهر رخ خواهدلرزه شدیدی زمین زودیبهشایع شد که 

شد. بیشتر مردم تهران در آن جمعه شب بیمناک به حومه شهر پناه بردند و ارتش آمریکا نقل می
ها در و تنها آمار سرقت رخ ندادای ها به صبح رساندند، اما زلزلههزاران نفر هم شب را در خیابان

 [.3] ای افزایش یافتسابقهتهران به طرز بی
 .[4] طبس، بحث امکان وقوع زلزله تهران مطرح شد 1357پس از زلزله  ـ

 . [5] در رودبار و منجیل 1369خرداد  31پس از زلزله  ـ
ساله اسلواک،  74های یک مرد بینیتب وقوع زلزله در تهران بر اساس پیش 1377در تیرماه سال  ـ

 .[6]جامعه را به تشویش و نگرانی کشاند 
در پی یک اظهارنظر غیرعلمی مبنی بر و چند ماه پس از وقوع زلزله مهیب بم نیز  1382در زمستان ـ 

 .[7] لرزه قوی در تهران موج گسترده نگرانی عمومی در تهران شکل گرفتوقوع زمین
دنبال اجرای مانور سازمان مدیریت بحران وزارت کشور هنیز ب 1389در فروردین و اردیبهشت سال ـ 
  .[8] ایام نوروز، شایعه وقوع زلزله در تهران قوت گرفتدر 

 . [9] کرد هم شایعه زلزله در تهران، شهر را دچار التهاب 1392در اردیبهشت سال ـ 
ها در اثر سابقه در تهران، پیامکی با مضمون تحریک گسلبعد از وقوع توفان بی 1393خردادماه  12 ـ

های همراه در بین شهروندان منتشر شد ت آینده از طریق تلفنساع 24توفان و احتمال بروز زلزله در 
 .[10] که تا چندین روز جو جامعه را با تشویش و نگرانی مواجه ساخت

باش به واسطه اعالم وضعیت آمادههشایعه وقوع زلزله در تهران، ب 1393و در نهایت در آذرماه ـ 
 بسیاری از مراکز درمانی و خدماتی پا را از مرز شایعه بودن فراتر گذاشت. 

 
)موضوع( خاص و گمانی که  شایعه عبارت است از یک گزارهشناخت شایعه و مفهوم آن. 

صورت شفاهی از فردی به وجود نداشته باشد؛ که معموالً بهآن بخش رسیدگی در های اطمینان مالک

های غیررسمی و نامعتبر و در نتیجه  در علم ارتباطات، شایعه را گفتمان. ]1 [یابد می فرد دیگر انتقال
دانند که در چند مرحله در چارچوب نظام ارتباطی پرورانده شده است و از  نشده میاطالعات وارسی

گیرد. ممکن  ، اغلب تحریفاتی در آنها صورت میمنتشر شده استآنجا که اطالعات در هر مرحله 
کلی با آنچه در ابتدای کار منتقل شده متفاوت باشد. بعد از چندین بار تحریف، محصول نهایی به است

توانند اطالعات موثقی  اما نمی ؛شدت مشتاق کسب خبر درباره چیزی هستندکه افراد بههنگامی
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فرت(، چنین )در تأیید یا ن های افرادداوریشوند. اگر پیش ها می دست آورند، مستعد پذیرش شایعه هب
شایعه انتقال پیام و  ،در تعریفی دیگر .[11] هایی را توجیه کنند، احتمال گسترش بیشتری دارند شایعه

خبری است از هر جهت غیر  ، شایعهآنکه منبع آن شناخته شود؛ بنابراینبی ،خبر از طریق شفاهی است
 .[12] دقیق، ناموثق و ناقص

های کـنش  ترین شیوههای اجتماعی و یکی از رایجترین پدیدهشایعه را از طبیعی 1توماس السول     
داند که تاکنون کمتر شناخته شده است. شایعه، یک مقولـه اجتمـاعی و روانـی بـا ابعـادی      متقابل می

های بحرانی )مثل زمان جنگ( حالتی به مراتـب حـادتر بـه    ویژه در زمانهگسترده است که ابعاد آن ب
های بی اما بیشتر در وضعیت ؛کارکردهای اجتماعی شایعه، کامالً شناخته نیستگیرد. هر چند خود می

ای از وقایع است کـه بـه تعریـف و    شود. در واقع، شایعه گزارش تأییدنشدهنظمی در جامعه ساخته می
عبارتی دیگر، شـایعه،  به کند.شوند، کمک میصورت دو پهلو ظاهر میهای مهمی که بهتبیین وضعیت

توانـد در سـطح   ست از انتقال پیام یا خبری از طریق شفاهی که در اندک زمان محدودی مـی عبارت ا
وسیعی از جامعه انتشار یابد، بدون آنکه منبع آن شناخته یا معلوم شود کـه از کجـا سرچشـمه گرفتـه     

ال آن از ای دانست که اساساً انتقـ ای درباره حادثهتوان شایعه را گزارش تأیید نشدهمی ،بنابراین ؛است
بخشی از شایعه صـحت داشـته باشـد، ولـی      ممکن است قسمتی یا گیرد.صورت می ایتوصیهطریق 

هـای  زیـرا در جریـان انتقـال خبـر، ت ییـر شـکل       ؛امکان تشخیص درستی یا نادرستی آن وجود ندارد
 .[13] آیدگوناگونی در اصل آن پدید می

اما بهتـرین تعریـف فرمـولی     ؛تعاریف متفاوتی ارائه شده است ،برای شایعه شدطور که ذکر همان     
 :شودشامل میاست که انواع تعاریف با مبناهای متفاوت را  ریزساده به شرح 

 

R~ I*A 
 

ضرب میزان اهمیت یک موضوع حاصل ،شایعه ،در این فرمول که اولین بار آلپورت آن را ارائه کرد     
به عبارت دیگر، وجه تمایز و تفاوت خبر واقعی با  باشد؛می موضوعدر میزان ابهامات پیرامون آن 

شایعه تنها فقدان منبع و میزان ابهام در شایعه است. ابهام نیز از نبود اطالعات کافی و نیز تاخیر 
 .[14] گیرداطالعاتی و یا غیرمستند بودن واحدهای اطالعاتی نشات می یا سردرگمی زمانی و

 اگر موضوع وقوع زلزله در تهران که در آذرماه امسال در جامعه رواج یافت، طبق تعاریف باال     
موضوع این زلزله، اگر چه خبری دارای منبع بود )اعالم سازمان  گفت کهتوان ، میشودبررسی 
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های اطمینان بخش رسیدگی در پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران( اما گمانی است که مالک
عبارتی این موضوع حاوی اطاعاتی بود که صورت شفاهی انتقال یافت و بهآن وجود نداشت و به

هایی  گیری خود شامل گفتمانولی از آنجاکه در روند شکل ؛که دارای منبعی مشخص بودرغم این علی
؛ هویت شایعه بودن را به خود گرفت. از شد ،نشده بودغیررسمی و نامعتبر که درنتیجه اطالعات وارسی

گونه که پیشتر نیز گفته شد، بنا به فرمول گوردون آلپورت و پستمن اهمیت زلزله در نطرفی و هما
موضوع شایعه بودن مبحث زلزله ( A)بینی وقوع آن وجود دارد و میزان ابهامی که در پیش( I)تهران 

 سازد.در آذرماه تهران را قوت بخشیده و محقق می
 

اما در یک  است؛ ی ذکر شدهیهامنابع مختلف، ویژگیاگرچه برای شایعه در  .های شایعهویژگی
 های زیر را برای شایعه برشمرد:توان خصیصهبندی کلی میجمع

 . منبع نامشخص1
 . مخاطبان ناهمگون و پراکنده2
 . مجراهای انتقال رسمی و غیررسمی3
 های پخش ناپایدار و زودگذر. شبکه4
 انگیز. سرعت شگفت5
 روز. محتوای تازه و به 6
 . بده بستان جمعی7
 . هزینه اندک8
 . قابلیت پذیرش بسیار9

 ترین نوع خبر. ناموثق10
 . ابزاری برای مقابله با محرومیت11
 . قابلیت کنترل بسیار دشوار12
 . نوعی فرافکنی13
 . تولید ساده14
 بینی. بازتاب غیرقابل پیش15
 . پیچیدگی در مبارزه و مقابله با آن16
 ه احساس گناه . بدون هرگون17
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بررسی و تحلیل تهران را بدین ترتیب  93توان شایعه آذرماه می ،های ذکرشدهبا توجه به ویژگی     
: اگرچه مجرا و منشا پیدایش این پیام رسمی بوده و منبع اولیه آن )شایعه وقوع زلزله در تهران( کرد

تهران( اما با توجه به ابهام و مشخص و معین بود )رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
سوءبرداشت از پیام اولیه توسط مخاطبان )شهروندان تهران( و نیز تکذیبیه این سازمان، رواج آن و 

ترین نوع خبر با های پخش تبدیل به ناموثقهای جمعی و شبکهدریافت محتواهای تازه و بده بستان
رغم اعالم تکذیبیه  رسمی رواج یافت و علیمجراهای انتقال غیر در شد و با سرعتمنبعی نامشخص 

کننده، مقابله و مهار آن به کنترل راهبردیک  در نقشاز سوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران 
که رویداد رخ داده در نیمه آذرماه  نتیجه گرفتتوان میدر نهایت دشواری و کندی صورت گرفت. 

 فرد خود بوده است. بههای منحصر سال جاری یک شایعه با تمامی ویژگی
 

 گیری شایعه و مراحل آنیند و چگونگی شکلآفر

تولید همیشه هر شایعه یا خبر ساختگی از یک منبع و سرچشمه اصلی  .سازیتولید یا شایعه
شود که ای به نام شایعه تبدیل میشود. بدیهی است قضیه یا خبر ساختگی زمانی به پدیده می
کشورها انتشار  حتیها، شهرها، روستاها و ی مثل خانهیهاو در مکان باشدو فراگیر  ای صورت توصیه به

ساز موارد دستیابی به سرچشمه شایعه و شناخت دقیق فرد یا نهاد شایعه اکثرهمین دلیل در یابد؛ به
 دشوار خواهد بود.

 
به ، به تدریج افراد با توجه به محض رها شدن یک شایعه .ایجاد حساسیت در افراد مختلف

های شناختی و تجارب حیاتی خود نسبت به شایعه حساسیت نشان های شخصیتی، خصیصهویژگی
جوگری، آمادگی روانی الزم را برای دریافت و انتقال بخشی ودهند و با عالقه، کنجکاوی و جستمی

شوند می ای که با آن مواجهکنند. هر قدر افراد نسبت به شایعهیا تمام شایعه و خبر ساختگی پیدا می
های مختلف و با صورتآمادگی بیشتری برای انتقال آن به دارایحساسیت بیشتری نشان دهند 

یابد که بیشتر ای افزایش میو بالطبع حساسیت افراد زمانی نسبت به شایعه هستندهای متفاوت  انگیزه
مند مندی درونی بهرهبرند و از امنیت روانی الزم و رضایتدر نگرانی، تشویش و اضطراب به سر می

سواد، برای نخستین نباشند. معموالً زمانی که افراد مختلف، کوچک و بزرگ، زن و مرد، باسواد و بی
های شخصیتی و اعتبار فردی و اجتماعی راوی و شوند، با توجه به ویژگیای مواجه میبار با شایعه

ی که به آن معتقد هستند، خبر ها و معیارهایطور محسوس و نامحسوس با مالکناقل شایعه به
حقیقت در شایعات نهفته است،  بخشی ازکه همیشه به این توجهو با  کنندمیدریافتی را ارزیابی 
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و آن را اشاعه  کنندرا باور میاندیش، زودباور و عجول دارند زودتر شایعه افرادی که شخصیتی ساده
ها دارند، ارزیابی و نقادی پدیده برایایی باالیی و توان دارنددهند. افرادی که قدرت فکری بیشتری می

 دهند.ند و هرگز تمایلی به نقل و انتقال آن از خود نشان نمیادر مقابل شایعات بسیار مقاوم

 
ای خواسته ترین روش اشاعه یک خبر ساختگی یا شایعه، تکرار آن است. هر قدر شایعهطبیعی .اشاعه

. تکرار مطلب در خانه، مجامع یابدمیاشاعه بیشتری  تکرار شودای یا ناخواسته، با هر نیت و انگیزه
شود. در به هر نیتی که باشد موجب اشاعه آن می غیره خصوصی و عمومی، تاکسی، اتوبوس، سفر و

های  های متفاوت و انگیزهموارد، تکرار یک شایعه از طرف افراد و منابع انسانی گوناگون و با زبان اکثر
کند و به تدریج شایعه اولیه در مجامع اجتماعی ویرایش، عامه را نسبت به آن تقویت میمتنوع، باور 

 [.15] یابدشود و انتقال میتر میتصفیه و تعدیل یا تکمیل
 

 
 گیری شایعهیند و مراحل شکلرآف .1نمودار 

  

 پژوهش شناسیروش. 3
های: اسنادی، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی صورت ترکیبی از روشبه ،روش انجام این پژوهش     

اطالعات شامل: اسناد، مدارک، کتب و مقاالت، اخبار و اطالعات اینترنتی،  آوریجمعابزارهای  واست 
 مصاحبه و پرسشنامه بوده است. 

 
 10در اوایل آذرماه سال جاری )های اجتماعی  چیز از یک پیام کوتاه در شبکه همه معرفی رویداد.

پیشگیری  سازمان»با آرم و عنوانای  نامهتصویر و  «احتمال زلزله در تهران»شروع شد: ( 1393آذرماه 
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که در آن خطاب به همه  «مستقیم -خیلی محرمانه»و ممهور به مهر « شهر تهران و مدیریت بحران

 .باش شده بود اعالم وضع آماده هر تهرانگانه ش 22ی عضو ستاد مدیریت بحران و مناطق ها سازمان
ظهر در  از بعد 5امروز ساعت »که  های اجتماعی پی امی مبنی بر این در شبکه مذکوردر روزهای 

منطقه شهرداری تهران با این 22ای از سازمان مدیریت بحران برای  کارتابل شهرداری پی ام محرمانه
پایش و رصد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مطابق با گزارش گروه  :است مضمون اعالم شده

های متاثرساز شهر تهران و احتمال وقوع ای از گسلشهر تهران در افزایش پارامترهای تنش پاره
 برایریشتر در آینده نزدیک برابر مصوبه ستاد مدیریت بحران شهر تهران  4زلزله با مقیاس بیش از 

های زیرمجموعه ستاد مدیریت نشده به کمیتهبینیپیش مقابله با هرگونه حوادث دراحراز آمادگی 
باش زرد تا اطالع ثانوی اعالم گانه مدیریت بحران مناطق آماده22بحران شهر تهران و ستادهای 

 .«شود می
اما  ؛ریشتر 4تر از ای بزرگ ای را درباره زلزله در تهران شکل داد؛ زلزله ها شایعه تازههمه این     

گسترش های اجتماعی  آنچه در شبکهآذرماه  12 روزشهر تهران، مدیریت بحران ی و پیشگیرسازمان 
های اجتماعی منتشر  آنچه در شبکه :ها را تکذیب کرد و گفت باش سازمان نامه آماده همچنینو  یافت

 .شده واقعیت ندارد
ضمن تکذیب خبر مذکور احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران      

کند و  ای تهران را تهدید نمی هیچ زلزله گفت:که منتسب به این سازمان و شخص وی بوده است؛ 
چرا  ؛های غیررسمی توجه کنند شهروندان نباید به این نوع پی ام .بینی نیست لرزه قابل پیش وقوع زمین

 .تواند اعالم کند ان میتهردانشگاه مرکز ژئوفیزیک فقط هشدارها درخصوص زلزله را  ،که
در برابر وقوع زلزله آمادگی  باید اما مردم ؛بینی زلزله از لحاظ علمی رد شده است او ادامه داد: پیش     

حال  به گفته صادقی، در .کند . زلزله یکی از مخاطراتی است که تهران را تهدید میداشته باشند
بینی زلزله صورت گیرد و این نوع اظهارنظرها  وضع غیر عادی وجود ندارد که براساس آن پیش ،حاضر

تازه نیست. او تأکید کرد که احتمال وقوع زلزله در تهران همیشه وجود دارد و باید در برابر آن 
و های الزم را داشت. به گفته مقامات شهرداری، هیچ پی امی با این مضمون صحت ندارد  آمادگی

 .[2] برند باش برای مقابله با زلزله احتمالی به سر نمی آمادهحالت کدام از نیروهای شهرداری در  هیچ
تهران مطالبی است که در باال ذکر شد. قبل از انجام هر  93کل ماجرای شایعه زلزله آذرماه      

 یعه بوده است یا خیر؟باید ماهیت این رویداد روشن شود؛ به این معنا که آیا این موضوع شا پژوهشی
های میدانی با مراجعه پژوهش شود،می باشی اعالم و سپس تکذیبآمادهوضعیت که ابتدا فارغ از این
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 ، وضعیتنشانی شهر، حاکی از آن است که در ایام ذکرشدههای آتشها و ایستگاهبه بیمارستان
های دولتی زیر نظارت دانشگاه بیمارستانویژه هها، بباش وجود داشته و بسیاری از بیمارستان آماده

باش را دریافت نشانی اعالم وضعیت آمادههای آتشعلوم پزشکی دانشگاه تهران و تمامی ایستگاه
استان تهران خواسته شده مواردی در واحدهای آنها رعایت  EOCجلسه مرکز کرده و طبق صورت

هر شیفت به تفکیک واحدها، اعالم لیست  انکارکنها، اعالم لیست کلیه شود؛ از جمله: ل و مرخصی
 100حاضر در هر شیفت، آمادگی  کارکناندرصد تعداد  30آنکال به استعداد حداقل  کارکناناسامی 

ها، برآورد توان افزایش ظرفیت بستری بیمارستان در صورت تعلیق درصدی نقلیه موتوری و آمبوالنس
اساس تعداد تخت، اعالم لیست موجودی تجهیزات قابل های الکتیو بر یا به تعویق انداختن عمل

بینی، روزی بیمارستان جهت رسیدگی به موارد تروما و پیشدسترسی در اورژانس یا داروخانه شبانه
متری( و افزایش ظرفیت درمانی  12ایجاد و اعالم فضای مناسب جهت نصب چادر )عمدتا چادرهای 

برای  غیره ستان با مدیریت خودروهای پارک شده وصحرایی در فضای باز قابل دسترسی بیمار
باش از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ها )اعالم وضعیت آمادهبیمارستان

روزی روسای ها، حضور شبانهها، تجهیز ایستگاهو نیز: ل و مرخصی (ره()به بیمارستان امام خمینی 
نشانی بیرون از ساختمان و خارج از محیط مسقف، های آتششینها در محل خدمت، پارک ماایستگاه

نشانی )مصاحبه با فرمانده شیفت ایستگاه های آتشبرای ایستگاه غیره تکمیل ذخیره سوخت و آب و
 .دزاشیب( -نشانی شهید محمد ابراهیمیآتش 6
 
 ها. تحلیل یافته4

طور که در بخش قبلی ذکر همان .در تهران 1393عوامل و چرخه تولید شایعه زلزله آذرماه 
سازی، ایجاد حساسیت گیری یک شایعه و مراحل آن شامل سه بخش: تولید یا شایعهیند شکلآ؛ فرشد

سه مرحله از  ،مبنی بر وقوع زلزله در تهران نیز 1393باشد. در رویداد آذرماه در افراد و اشاعه می
سازی از یک ترتیب که تولید شایعه یا شایعه ؛ بدینگیری این شایعه موثر بوددر شکلیند فوق آفر

منبع و سرچشمه اصلی صورت گرفت )پیام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با 
بینی و ابهامی که در پیش (I)اهمیت آن  علتبهمضمون هشدار در مورد زلزله تهران( که این پیام 

. با تکرار این خبر در کردحساسیت ایجاد  تهران مردمدر اقشار  (A)وقوع یا عدم وقوع آن وجود دارد 
های اجتماعی که با جزئیات و عناصر متنوع همراه بود سطح وسیع و از مجراهای غیررسمی و شبکه

 شایعه وقوع زلزله در تهران اشاعه یافت. 
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و نگرانی، برهم خوردن تعادل و نظم  اضطراب تشویش، .اثرات منفی شایعه وقوع زلزله در تهران
اجتماعی، مختل شدن امور روزانه، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در کاالهای اساسی، افزایش 

 از پیامدهای منفی شایعه درغیره عبور و مرور، افزایش مصرف خدمات شهری نظیر: برق، تلفن و
در  را به همراه دارند. در مورد شایعه وقوع زلزله زیادیهای مادی و معنوی جامعه هستند که هزینه

های نگرانی مردم و افزایش عبور و مرور پرداخته شد در تهران نیز، تنها به بررسی شاخص 93آذرماه 
 است: زیرکه نتایج این بررسی به شرح 

های اصلی شهر تهران که توسط اداره کل راه و ترابری طبق آمار عبور و مرور خودروها از پایانه     
ند از: محور شمال اچهار محور اصلی خروجی است که عبارت تهران دارای؛ شداستان تهران ارائه 

کرج(، محور شرق  -قم(، محور غرب )تهران -فیروزکوه(، محور جنوب )آزادراه تهران -)گدوک
شده از محورهای مذکور در بازه زمانی پردیس(؛ با توجه به این موضوع کل خودروهای خارج -)تهران

 باشد:می 1جدول به شرح  1392آذرماه سال جاری در مقایسه با چنین مقطعی در سال  25تا  15

 
منبع: اداره کل راه و ] 93و  92های آذر سال 25تا  15آمار عبور خودرو از محورهای خروجی اصلی تهران در بازه زمانی  .1جدول 

 [)وزارت راه و شهرسازی(ترابری استان تهران 

 
 

و  1392های آذر ماه در سال 25تا  15خروج خودروها از محورهای اصلی تهران از  ،2نمودار      
 دهد:را نشان می 1393
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 خروج خودروها از محورهای تهران فراوانی. 2 نمودار

 
درصد افزایش یا کاهش خودروهای خارج شده از تهران از محورهای اصلی  دهندهنشان 3 نمودار     

 باشد: می 1392در مقایسه با همین مقطع در سال  1393آذرماه  25تا  15شهر در مقطع زمانی 
 

 
 خروج خودروها از محورهای تهران درصد نسبی افزایش یا کاهش. 3 نمودار
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پلیس راهنمایی و رانندگی مراکز  ییاز مرکز اجراشده هئقابل ذکر است که طبق آمار ارا     
تا  1393شده در تهران از ابتدای سال گذاریگذاری خودروها در تهران، تعداد خودروهای شماره شماره

پایان آذرماه حدود یک میلیون و هفتصدو بیست و دو خودرو بوده است. با توجه به آمار و اطالعات 
تصحیح و افزایش تعداد خودروهای شهر تهران از سال گذشته درنظر گرفتن ضریب  فوق و حتی با

تا  15که در مجموع در مقطع زمانی  نتیجه گرفتتوان تازمان شایعه وقوع زلزله در تهران؛ بازهم می
که مقارن با اشاعه شایعه وقوع زلزله در تهران بود، حجم خروج خودروها از  1393آذرماه  25

آذرماه( افزایش یافته  25تا  15در همین مقطع زمانی ) 1392ال محورهای تهران در مقایسه با س
است که این نشان از تشویش و اضطراب و تخلیه شهر توسط شهروندان تهرانی دارد که نشان از 

 جامعه و روال عادی زندگی در تهران است.  نظمبرهم خوردن 
 

در روزهای رواج  .هرانترس، تشویش و نگرانی مردمی ناشی از رواج شایعه وقوع زلزله در ت
شناسی المللی زلزلههای فراوانی با پژوهشگاه بینتماسطی شایعه احتمال وقوع زلزله در تهران، مردم 

هایی  . نتایج پرسششدثبت و ضبط  های آنهاو مهندسی زلزله به ابراز نگرانی خود پرداختند که دیدگاه
 :شدو تحلیل  بررسیشد به شرح زیر گیرندگان میکه از تماس

 33ها و گیرندگان خانمدرصد از تماس 67دهد که ها نشان میآوری اطالعات این تماسجمع     
سال بوده است. بدین  47و حداکثر سن افراد  16حداقل سن این افراد  ،درصد مرد بودند. همچنین

توان نتیجه سال بوده است. از این اطالعات می 31میانگین سن افرادی که تماس گرفتند  ،ترتیب
درصد دارای  26.66سال بوده و  30تا  30درصد بین  40گیرندگان با که رده سنی اکثر تماس گرفت

سال بوده و کمترین تعداد  40درصد باالی  20 ،همچنین ؛اندسال بوده 20تا  16رده سنی 
اند. از نظر سطح تحصیالت بیشترین سال بوده 30تا  21درصد در رده سنی  13.33دگان با گیرن تماس

درصد دارای مدرک  7گیرندگان با و کمترین تماس کارشناسیدرصد دارای مدرک  47تعداد با 
 آموزان بودند.درصد نیز دانش 13درصد دارای دیپلم و  33اند. از طرفی بوده کارشناسی ارشد

درصد از  27این موضوع را از مردم،  ،درصد 47اکثریت با  ،مورد منبع خبر یا شایعه مذکوردر      
درصد نیز از گروه همساالن خود در مدرسه  13درصد از دوستان و نزدیکان و  13های مجازی،  شبکه

 شنیده بودند.
 

تاکنون بیشتر در مورد موضوع شایعه و پیامدهای آن، . اثرات مثبت شایعه وقوع زلزله در تهران
های زیادی در این راستا صورت گرفته است. حال آنکه های منفی آن تاکید شده و بررسیبر جنبه
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ترین وجه مثبتی که تهران دارای ابعاد مثبتی نیز بوده است. از جمله مهم 93شایعه وقوع زلزله آذرماه 
زلزله و یادآوری خطر بالقوه وقوع سازی موضوع این شایعه برای شهر تهران داشت؛ عالوه بر برجسته

های زیادی نیز در بخش خدمات اجتماعی صورت گرفت که در الن، آمادگیئوآن برای مردم و مس
 این پژوهش به بررسی دو مورد آن پرداخته شده است. 

 

بیمارستان  136های تهران، از بین با توجه به تعداد و پراکندگی بیمارستان های تهران.بیمارستان
بیمارستان  20طور تصادفی موجود در شهر تهران )اعم از دولتی، خصوصی، نظامی و دانشگاهی( به

ها درصد این بیمارستان 53ل کمیته بحران بیمارستان مصاحبه انجام شد. ئوانتخاب و با مدیر و یا مس
ه ارتش، ساسان( ب 505در سه بیمارستان )شهدای تجریش،  .باشنددولتی و مابقی خصوصی می

 ربط به شرح زیر است:الن ذیئوامکان انجام مصاحبه میسر نشد. نتایج مصاحبه با مس یدالیل
 

که ساختمان این بیمارستان شش طبقه قدیمی است ولی تا طبقه رغم اینعلی .بیمارستان آپادانا

نقاط امن بیمارستان مشخص شده  ،. همچنینداردسازی شده است و استحکام خوبی چهارم مقاوم
بیمارستان  کارکنانکه شرح وظایف برای تک تک اعضا و سایر  دارد است. این بیمارستان تیم بحران
بیمارستان برای  . اینشوندطور مرتب برگزار میها و مانورها هم بهدر آن دیده شده است. آموزش

همچنین  ؛نامه داردبا داروخانه بیمارستان تفاهمتامین داروهای مورد نیاز در مواقع بحرانی و اضطراری 
کرده نامه همکاری در مواقع اضطرار امضا آفرین نیز تفاهمهای: سجاد، ایرانشهر و بهبا بیمارستان

است. برای تامین مواد غذایی هم اگر چه این تدبیر برای تقریباً سه روز در بیمارستان اندیشیده شده 
ها مجازند در این مواقع از المللی وجود دارد، بیمارستانهای بینلعملطور که در دستوراولی همان

 های مجاور نیازهای خود را برآورده کنند.ترین فروشگاهنزدیک
 

 70قدیمی است و حدود  این بیمارستانساختمان . خان )محب یاس(بیمارستان میرزا کوچک
که بر اساس استانداردهای  هستندالبته در حال تخلیه و انتقال به ساختمان جدید  ؛سال قدمت دارد

ساخته شده است. طبق چارت مدیریت بحران بیمارستان، یکسری مقاوم سازی در برابر زلزله ساختمان
بیمارستان  کارکناندرصد از  80تا  70که در مجموع حدود  هستندنفرات اصلی و جانشین اول و دوم 

هستند.  On callد. در سطح پرستاری نیز هر بخش یک روز اضافه بر سازمان نشومل میرا شا
دارند، نامه همکاری هایی که با آنها تفاهمشود. بیمارستانطور منظم انجام میآموزش در بیمارستان به
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، باشدمیموجود هزار لیتر  20بیمارستان امام خمینی و سینا هستند. برای تامین آب، مخزنی با ذخیره 
این بیمارستان  .است ذخیره غذا و دارو نیز برای حداقل یک هفته در بیمارستان در نظر گرفته شده

شده چادر صحرایی هم از هالل احمر درخواست  نیز است؛ همچنین،ژنراتور برق اضطراری  دارای
 .است

 

تواند ریشتر می 8خوشبختانه ساختمان بیمارستان مقاوم و در برابر یک زلزله تا  .بیمارستان میالد
مقاومت کند. چارت و کمیته مدیریت بحران در بیمارستان موجود است. نقاط امن بیمارستان نیز 

گو خواهد بود. ساعت پاسخ 72توسط واحد فنی و مهندسی معین شده است. ذخیره آب و غذا و دارو تا 
 3*2های کانکس 4و شماره  2یمارستان دارای منطقه صحرایی است که در ورودی شماره محوطه ب

 کارکنانکه مجهز به تجهیزات رادیولوژی، درمان صحرایی و حتی جراحی هستند، وجود دارند. 
ظرف شش ماه گذشته دو مانور تخلیه  ،کهطوریبه ؛بیمارستان دائماً در حال آموزش هستند

 برگزار شده است. نشانی و زلزله آتش
 

ساختمان بیمارستان بسیار قدیمی است و  ،چرا که ؛پاسخ منفی است .)ره(بیمارستان امام خمینی
سازی در آن انجام نشده و گردد که اگرچه بازسازی شده ولی مقاوممی باز 1325قدمت آن به سال 

دستوالعمل اجرایی در مواقع پذیر است. اگرچه بیمارستان دارای کمیته بحران و ساختمان بسیار آسیب
در مواقع بحرانی تعیین شده ولی به خاطر  کارکنانباشد که در آن شرح وظایف بحران می

پذیری خود ساختمان، احتمال پایداری آن در هنگام وقوع زلزله وجود ندارد و یا بسیار ضعیف  آسیب
نفر را  300ع گنجایش پذیرش است. بیمارستان برای سه روز ذخیره آب، غذا و دارو دارد و در مجمو

آمادگی تا حد زیادی بستگی به شدت زلزله و نوع حوادثی است که متعاقب آن پیش خواهد  داراست.
 آمد. 

 

سازی شده است. انبار بحران که ساله دارد و مقاوم 50بیمارستان قدمتی حدود  این. بیمارستان آبان
مخصوص و پتو است. ذخیره غذا و دارو حدود یک های شامل سرم، مواد غذایی و دارو، چادر و لباس

صورت فعال کار بیمارستان به این کمیته بحران در ،تامین کند. همچنین ها راتواند نیازتا سه روز می
کند، شرح وظایف در بحران تعیین شده و اختیارات و وظایف تفویض شده است و حداقل سالی می

 شود.مییکبار مانور صوری در بیمارستان برگزار 
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احداث شده است.  1320ساختمان بیمارستان بسیار قدیمی است و در سال  .خرداد 15بیمارستان 
سازی رعایت شود، اما بازهم از نظر شده سعی شده که اصول مقاومهای انجاماگرچه در بازسازی

حال  پذیر است. در حال حاضر بیمارستان با حداکثر توان و امکاناتش درمقاومت بسیار آسیب
بلکه حتی  باشد؛موجود نمیاست و در صورت بروز بحران یا زلزله، نه تنها تخت خالی  رسانی خدمات

فضای مناسب دیگری هم در اختیار نیست که بتوان در آن امکانات درمان صحرایی را فراهم ساخت. 
 گو باشد.تواند برای یک هفته پاسخذخیره آب و غذا و داروی بیمارستان هم فقط می

 
کند  به هر حال کمیته بحران بیمارستان تالش خود را برای مواقع بحران می .مهربیمارستان ایران

ای در  سازی( و غیرسازهای )مقاومو طبق دستورالعمل سعی در رعایت موارد دارد، مثالً اقدامات سازه
 1354به سال  قدمت آن اما ساختمان بیمارستان قدیمی است و شده است؛بیمارستان انجام 

بتواند در  ساخته شود تابر اساس ضوابط ساختمان گردد. در ساخت ساختمان جدید تالش شده  برمی
و با  شده استریشتر مقاومت داشته باشد. مکان امن در هر طبقه مشخص  8مقابل یک زلزله تا 

تواند اعت میس 72. ذخیره آب و غذا و دارو هم برای شده استنامه امضا بیمارستان کیان تفاهم
و کتاب، جزوه  شدههای آموزشی با کمک شهرداری منطقه برگزار کالس کارکنانگو باشد. برای پاسخ

. اگر چه تاکنون در بیمارستان مانور انجام شده استتوزیع  کارکنانو بروشورهای آموزشی در بین 
 انجام شده است.ولی تریاژ  نشده است

 
، اندکردهتا دور بیمارستان را احاطه  های بلندی که دوربا توجه به ساختمان .بیمارستان کیان

قدمت  طورکلی ساختمان بیمارستان قدیمی است وموقعیت بیمارستان در وضعیت خطرناکی است. به
سازی برای آن انجام شده است. ظرفیت بیمارستان کم گردد که البته مقاومبرمی 1349به سال  آن

است. مفاد دستورالعمل بحران در بیمارستان عملیاتی  رسانیخدماتنفر قابل  100تا  50است و در حد 
طور مستمر انجام شده و به کارکنانداده شده است. آموزش  کارکنانشده و شرح وظایف نیز به کلیه 

سوزی، قطع آب و زلزله مانور برگزار شده است. ذخیره غذایی و دارویی هم برای سه بحران: آتش
 ای مواقع بحران در نظر گرفته شده است.بر

 
دهد.  کمیته بحران بیمارستان بسیار فعال عمل کرده و ماهانه جلسه تشکیل می .بیمارستان رسالت

. مناطق امن بیمارستان معین شده و شودانجام می هاکه بر اساس آنها کار قراردادهایی موجود است
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پایدارسازی سازه تاحدودی انجام شده است. آموزش در ساختمان از استحکام خوبی برخوردار است و 
 .شودطور مرتب انجام میبیمارستان به

 
( در زمینه 1392رغم جدید بودن ) افتتاح از اردیبهشت این بیمارستان علی .بیمارستان نورافشار
شده است  کند. ساختمان بنا بر استانداردهای ساخت و ساز بناخوبی فعالیت میبحران و مدیریت آن به

دهد و طور منظم تشکیل جلسه میو از بدو تاسیس کمیته بحران آن تشکیل شده که ماهانه به
شود. مصوبات جلسات برای تدوین یک برنامه جامع بحران خاص بیمارستان نورافشار استفاده می

د. در گیرانجام می کارکنانمناطق امن بیمارستان شناسایی شده و آموزش و برگزاری مانور برای 
 شد.نشانی و ستاد بحران منطقه برگزار نشانی و زلزله با کمک آتشهمین مدت نیز چند مانور آتش

  
کاربری این ساختمان در ابتدا مسکونی بوده و سپس تبدیل به  .هاشمبنی بیمارستان قمر

اگر بیمارستان تخریب  ،سازی در آن انجام شده است؛ بنابراینبیمارستان شده که البته اقدامات مقاوم
هایی خواهد بود. در حال حاضر کلیه دستورالعمل رسانیخدماتنشود و سرپا بماند، بیمارستان قادر به 

های آموزشی آموزشی دائماً کالس رئیس بخشکه از دانشگاه ابالغ شده در بیمارستان رعایت شده و 
شود. داقل دو مانور در بیمارستان برگزار میطور متوسط سالیانه حکند و بهبرگزار می کارکنانرا برای 

 گو خواهد بود.شود و برای یک ماه پاسخچک می طور مرتببهذخیره غذایی و دارویی 

 

بنا شده و استحکام الزم را ندارد.  1360ساختمان فعلی بیمارستان که در سال  .نژادبیمارستان لبافی

شود. ذخیره غذایی و دارویی در میزان کافی برگزار نمیهای آمادگی مثل مانورها به ها و برنامهآموزش
بیمارستان برای مدت یک ماه در شرایط عادی فراهم است و در صورت بروز بحرانی مثل زلزله 

 .استحداقل برای سه روز از نظر غذایی و دارویی خودکفا 
 

که دارای کمیته نقاط امن معین شده است، بیمارستان عالوه بر این .بیمارستان نیروی دریایی
نیز آمادگی الزم در این زمینه را دارند،  کارکنانباشد، بحران و چارت و وظایف مدیریت بحران می

شوند و تا یک هفته . ذخیره آب، غذا و دارو نیز چک میدهندطور مداوم انجام میهها را بچون آموزش
 قادر به تامین نیازها خواهد بود. 

 



 143                                                                                    وقوع زلزله یعهآثار رواج شا یاجتماع راهبردهای و هاچالش

که ساختمان بیمارستان بسیار قدیمی است، اما در حال بازسازی این رغمعلی .بیمارستان هدایت
و با رعایت تمامی اصول و استاندادها  3این امر با مشارکت مدیریت بحران شهرداری منطقه  است که

 شده است.ای انجام سازی غیرسازههای بیمارستان مقاوم. در حال حاضر در بیشتر بخششودانجام می
شود که در ها منظور میهای اعتباربخشی بیمارستانها و سنجهبندین که در درجهدستورالعمل بحرا
 های عملیاتی و فرآیندها و بازبینی و اصالح وجود دارد. ، برنامهکارکنانآن شرح وظایف 

 
خیزی در نقطه محل استقرار بیمارستان )زرگنده( به لحاظ موقعیت لرزه .بیمارستان جواهری

های تنگ و باریک تا محل بیمارستان که عموماً هم دارای ترافیک است و کوچه خطرناکی واقع شده
بیمارستان که ساختمانی این . در کردسنگین هستند وضعیت امدادرسانی را با پیچیدگی مواجه خواهد 

و  شده استو نقاط امن مشخص انجام ای ای و غیرسازهسازی سازه( مقاوم1357قدیمی دارد )احداث 
، شرح وظایف طبق چارت مدیریت بحران انددیدهآموزش  کارکنانالعمل وضعیت بحرانی طبق دستو

نشانی و نیروی انتظامی و اورژانس تهران برای برگزاری مانور بیمارستان انجام شده و با آتش
 شده است.نامه امضا  تفاهم

 
دستورالعمل مدیریت سازی شده است. بیمارستان به لحاظ ساختمانی مقاوم این. بیمارستان چمران

ها در  به تفکیک بخش HDPتاکنون کتاب  1384بحران خاص بیمارستان وجود دارد، از سال 
در حوادث اضطراری کامالً آورده  کارکنان، که در آن شرح مسوولیت فرمانده و موجود استبیمارستان 

. موجود استهای مختلف های مربوط به بحرانشده است. نشریه و ماهنامه داخلی ویژه بحران و فیلم
ساالنه یک مانور کلی امداد و نجات با همکاری سازمان هوا و فضا و یک مانور زلزله و آتش و تخلیه 

. شودمیبرگزار  شده، داده کارکنانهای الزم در سالن آمفی تئاتر به اسناد که قبل از برگزاری آموزش
این . شودنیز انجام میسیژه و آتش مانور کوچک مربوط به قطع آب، برق، گاز، اک 5 ،همچنین

تواند  مترمکعب را دارد می 500بیمارستان تا دوماه ذخیره غذا و دارو را دارد و منبع آب که گنجایش 
نشانی لیتری آتش 10و  40های ، کپسولموجود است گازوئیلروز ذخیره  6روز آبرسانی کند، تا  4تا 

دستگاه که  4ارستان موجود است، خودرو آمبوالنس که همیشه شارژ هستند به مقدار کافی در بیم
وجود . موجود استساز مرکزی نراتورهای برق و اکسیژنژدرحال حاضر دو دستگاهش فعال هستند. 

 هایی نظیر اره برقی، بتن بر وکند، همچنین دستگاهکانکس بحران که وسایل موجود را نگهداری می
ها و لوازم درمانی و قلم لوازم بحران، کوله پشتی 1500موجود است. این بیمارستان نیز در  غیره

های با بیمارستان این بیمارستانشوند. همچنین ضروری داخل آن که هر شش ماه یکبار تعویض می
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نامه  تفاهمنیز نامه همکاری دارد. قابل ذکر است که با ورزشگاه اهلل تفاهمنیروی دریایی و بقیه
سازی بستریبرای های آن در مواقع اضطراری های باز و سالنتا از زمین شده استهمکاری امضا 

 شود.مصدومان و استقرار تجهیزات درمان صحرایی استفاده 

 
 ها و میزان آمادگی آنها درصد نسبی وضعیت بیمارستان .2جدول 

 بیمارستان
 دریافت یا عدم دریافت آماده باش وضعیت بیمارستان

 خیر آری خصوصی دولتی

       خرداد 15

       آبان

       آپادانا

       اختر

       امام خمینی )ره(

       ایرانمهر

       جواهری

       کیان

       رسالت

       چمران

       شهید لبافی نژاد

       هدایت

       قمر بنی هاشم

       میالد

       نیروی دریایی

       نورافشار

       میرزا کوچک خان

 جمع
 درصد نسبی درصد نسبی

53 47 47 53 

 
درصد دولتی  53درصد خصوصی و  47 شدههای بررسی، از بین بیمارستان2با توجه به جدول      

های دولتی اغلب زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بودند که بیمارستان
دانشگاه آزاد اسالمی و جمیعت  شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان تامین اجتماعی،

اعالم  شدههای مطالعهدرصد از بیمارستان 53کنند. از طرفی حدود هالل احمر ایران فعالیت می
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های خصوصی شهر یک از بیمارستاناند. نکته قابل توجه این است که هیچباش را دریافت نکرده آماده
باش را در ایام مذکور بهشتی اعالم آمادههای دولتی تحت نظر دانشگاه شهید تهران و بیمارستان

 نداشتند.
 

 هاهای بیمارستانوضعیت ساختمان .3 جدول

 بیمارستان

 وضعیت ساختمان قدمت ساختمان

 20بیش از 

 سال

کمتر از 

 سال 20

سازی مقاوم

 شده

سازی مقاوم

 نشده

نوسازی 

 شده

در حال 

 نوسازی

         خرداد 15بیمارستان 

         بیمارستان آبان

         بیمارستان آپادانا

         بیمارستان اختر

         بیمارستان امام خمینی )ره(

         بیمارستان ایرانمهر

         بیمارستان جواهری

         بیمارستان کیان

         بیمارستان رسالت

         بیمارستان چمران

         بیمارستان شهید لبافی نژاد

         بیمارستان هدایت

         بیمارستان قمر بنی هاشم

 - - - -    بیمارستان میالد

         بیمارستان نیروی دریایی

 - - - -    بیمارستان نورافشار

         بیمارستان میرزا کوچک خان

 جمع
 درصد نسبی درصد نسبی

88 12 33 47 0 20 

 

درصد  53اند که از این تعداد دولتی بوده شدههای مطالعهدرصد بیمارستان 88 ،3با توجه به جدول      
 ،3باشند. از طرفی با توجه به نتایج جدول درصد در حال نوسازی می 20اند و سازی نشدهآنها مقاوم

ای از سازی در هالهاما کیفیت مقاوم ؛اندسازی شدههای مورد مطالعه مقاومدرصد از بیمارستان 33
سازی شده اما بنا به اظهارات رییس بیمارستان که داد که مقاومخر 15ابهام است. مثالً بیمارستان 

و در برابر  را ندارددار است، ساختمان استحکام کافی ریاست کمیته بحران بیمارستان را هم عهده
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طبقه است، فقط تا طبقه  6بیمارستان آپادانا که در حال حاضر دارای  ،همچنین است؛پذیر زلزله آسیب
سازی کل ساختمان را زیر سوال . بدیهی است که این مورد کیفیت مقاومشده است سازیچهارم مقاوم

اند که در این میان وضعیت سازی قرار نگرفتهها تحت مقاومدرصد از بیمارستان 47برد. حدود می
پذیر و غیرمقاوم افراد غیر متخصص نیز آسیبهای بسیاری از آنها حتی در نگاه کالبدی ساختمان

ها در حال نوسازی هستند که در این مقطع از زمان که در درصد از بیمارستان 20 ،نماید. همچنین می
رسانی نیز حال انجام عملیات بازساری هستند در وضعیت بسیار نامطلوب و نا امنی در حال خدمت

 باشند. می

 
 نقاط امن ای و شناساییسازی سازهوضعیت بیمارستان از نظر کابری، نما، مقاوم. 4جدول 

 
 

سازی مقاوم شدههای بررسیدرصد از بیمارستان 59دهد که حدود نشان می 4نتایج جدول      
ها نقاط امن را در فضا و درصد از بیمارستان 65ها انجام داده و حدود ای را در بیمارستانغیرسازه

 اند. طبقات مختلف بیمارستان شناسایی نکرده
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های مورد بررسی دارای نمای نامناسب و نا ایمن بودند؛ درصد از بیمارستان 5/76از طرفی حدود      
مینیوم استفاده شده وبدین معنا که در نمای آنها از مصالح سنگین و غیرایمنی چون سنگ، شیشه و آل

 است. 
 

 ها پس از دریافت اعالم آماده باشاقدامات انجام شده در بیمارستان .5جدول 

 
 اقدامات:توضیح کدهای 

 های بیمارستاناستفاده از حداکثر ظرفیت تخت. 1

 کنترل و افزایش ذخیره آب و غذا. 2

 کنترل و افزایش ذخیره دارویی. 3

 فراهم ساختن امکانات بیمارستان صحرایی. 4

 افزایش امکانات و تجهیزات جراحی. 5

 هاکنترل، تعمیر و تجهیز وسایل نقلیه و آمبوالنس. 6

 های آموزشیکالسبرگزاری . 7

 شناسایی نقاط امن بیمارستان. 8

 ای در بیمارستانسازی غیرسازهانجام ایمن. 9

 درنظر گرفتن مکانی برای پشتیبانی ساختمان بیمارستان و انتقال بیماران در صورت لزوم. 10

 سازی ساختمانمقاوم. 11

 On callافزایش نیروهای . 12

 هال و مرخصی. 13
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 ها و مراکز امدادینامه همکاری با سایر بیمارستانانعقاد تفاهم. 14

 باشد.به معنی عدم انجام آن می –: عالمت * به معنی انجام آن کد و عالمت 1 تذکر
باش دریافت هایی است که اعالم آمادهاند؛ شامل بیمارستانشده تیره مشخصهایی که با رنگ : ستون2 تذکر
 اند.نکرده

 

نشانی موجود در شهر تهران، در ایستگاه آتش 109از مجموع  تهران.نشانی های آتشایستگاه
آن به نتایج الن آن انجام که ئوصورت تصادفی انتخاب و مصاحبه با مسایستگاه به 13 پژوهشاین 

 باشد:شرح زیر می
نشانی که باش را از طریق سازمان آتشوضعیت آماده مراجعه شدکه به آنها هایی تمامی ایستگاهـ 

 ؛ دریافت کرده بودند.استمستقیماً زیرنظر شهرداری اداره 

 ، دارای دستورالعملی بودند که در مواقع بروز زلزله تعریف و تدوین شده بود.هاایستگاه ـ تمام این

های مختلف، متفاوت و از پنج روز تا دو هفته مت ییر بود. بدین معنا باش در ایستگاهطول مدت آمادهـ 
ها یک هفته، برخی دیگر باش اعالم شده بود، در برخی ایستگاهها پنج روز آمادهبرخی ایستگاه که در

 .روز 15ها هم روز و بعضی 10

های الزم را ها معتقد بودند که مرکزشان در برایر زلزله بزرگ تهران آمادگیدرصد از ایستگاه 73ـ 
موارد بود: نداشتن تجهیزات تخصصی  ترتیب فراوانی شامل اینهای یادشده بهندارد و علت

آواربرداری، عدم اطمینان از باز بودن خیابان در اثر آوارهای احتمالی، عدم امکان خروج خودروهای 
 .در محل خدمت پس از وقوع زلزله کارکناننشانی از ایستگاه و عدم اطمینان از ماندن آتش

 زشان در برابر زلزله بزرگ تهران آمادگی داردی که معتقد بودند مرکهایدرصد از ایستگاه 27دالیل ـ 
ترین نیروی عملیاتی درون شهر است و ساختمان نشانی آمادهترتیب فراوانی عبارت بودند از: آتشبه

 ایستگاه در برابر زلزله مقاوم است.

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

منفی اشاعه شایعه وقوع زلزله رفت تشویش و نگرانی یکی از پیامدهای طور که انتظار میهمان     
المللی هایشان با پژوهشگاه بیندر تهران بود که اگرچه اکثریت افراد مضطربی که در راستای نگرانی

سال بودند که نیروی مولد انسانی را تشکیل  40تا  30شناسی تماس گرفتند شامل رده سنی زلزله
سازی و نیز افزایش آگاهی افراد حساس برایدهند؛ اما همین ترس و تشویش مکانیزمی تشویقی  می
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آمار خروج خودروها از تهران حاکی از افزایش قابل  ،. همچنینکردل مرتبط با آن عمل ئاز زلزله و مسا
 که مقارن با شیوع شایعه مذکور است.  93آذر  25تا  15توجه آن در بازه زمانی 

باش به مراکز خدماتی پی آن اعالم آمادهرواج شایعه وقوع زلزله در تهران و در  ،دیگر از سوی     
که در کل  شدهاز افزایش رعایت نکات ایمنی در برابر زلزله  حاکیها نشانیها و آتشچون بیمارستان

خیزی شهر تهران و برآیند نتایج مثبت و منفی رواج این شایعه نشان از توجه بیش از پیش به امر لرزه
سازی این موضوع در سطح جامعه دارد که به تبع آن ارتقای تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه و برجسته

منجر به ارتقای سطح ایمنی،  در نهایتافزایش تجهیزات و اقدامات امدادی را در پی داشته است که 
 آگاهی و آمادگی جامعه در برابر این پدیده طبیعی شد.

رغم تصور غالب مبنی بر منفی بودن که علی گرفتتوان نتیجه می ،با توجه به موارد ذکر شده     
توان با مدیریت صحیح و عملکرد مطلوب از این پدیده پیامدهای شیوع یک شایعه در جامعه؛ می

طور که )شایعه( در راستای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت آن بهره گرفت. همان
دهد، این امر در زمینه مدیریت بحران در تهران نشان می 93آذرماه تجربه شیوع شایعه وقوع زلزله در 

سازی و یادآوری واقعیت و با درایت و عملکرد صحیح عالوه بر برجسته شدهناشی از زلزله محقق 
 ،لذا ؛توجهی افزایش دادخیزی شهر، میزان آمادگی نهادهای خدماتی و امدادی را به میزان قابل لرزه
توان مدیریت ای غلط چون شایعه، میگیری از رسانهکه حتی با بهره کردنباط توان چنین استمی

و با کنترل دامنه آن، میزان تاثیرگذاری مثبت ناشی از آن را در راستای افزایش  کردهصحیحی اعمال 
 کار گرفت. ههای امدادی بسازمانفرهنگ ایمنی در برابر زلزله و نیز میزان آمادگی 
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