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 وم(س)بخش واژگان هذيزيت بحزان
 

 دوران و ابعاد پیش اس سانحه 
 ضَد. ثیٌی هییبت ثلٌذ هذت احتوبل ٍلَع خغش پیصسیضی ػولای سخ ًذادُ، ٍلی دس ثشًبهِهٌظَس صهبًی است کِ ّیچگًَِ حبدثِ

 باسساسی
ّبی هحلی ٍ احیبی التصبد ثبصسبصی ػجبست است اص جبیگضیٌی سبختبسّبی تخشیت ضذُ، هشهت کبهل خذهبت ٍ صیشسبخت

ب هَاسد تخفیف خغش ّبی ثلٌذ هذت تَسؼِ گٌجبًذُ ضَد ٍ دس آى اثؼبد کبّص خغشات ث)ضبهل کطبٍسصی( ٍ غیشُ کِ ثبیذ دس ثشًبهِ
تَاًذ ثب تَاى ثٌبّبی تخشیت ضذُ سا ػیٌبً دس هحل ٍ ضکل جبیگضیي ٍ دٍثبسُ سبصی ًوَد. ایي اهش هیادغبم ضًَذ. ثب ثبصسبصی هی

 ّبی هَلتی ثِ ػٌَاى ثخطی اص همبثلِ اضغشاسی یب دس دٍساى سبهبًذّی اًجبم ثپزیشد. جبیگضیي

 سانحه( ها )پس اسهزحله باستوانی / فعالیت 
ّبیی است کِ پس اص دٍساى اضغشاسی، آسیت دیذگبى سا ثِ ثبصگطت ثِ صًذگی هؼوَل خَد ٍ ثْجَد اٍضبع ضبهل صهبى ٍ فؼبلیت

ّب، خذهبت ٍ التصبد دس استجبط ثب ًیبصّبی عَالًی هذت ٍ اّذاف تَسؼِ کٌذ ٍ ّوچٌیي ثِ هشهت صیشسبختهؼیطتی سٌّوَى هی
ضَد. ثبصتَاًی هشاحل سبهبًذّی ٍ ثبصسبصی ٍ اداهِ هشحلِ اهذاد ٍ کوک سسبًی ثِ افشاد ٍ ِ اعالق هیهشحلِ ثبصتَاًی ثؼذ اص سبًح

 گیشد. دیذُ سا دسثشهیّبی آسیتگشٍُ

 ساهانذهی 
اًذاختي خذهبت ٍ ثشلشاسی هجذد ػولکشد آًبى، کوک ثِ هشدم ثشای خَدکفبیی ٍ هجوَػِ ػولیبتی کِ پس اص سبًحِ ثشای ساُ

گیشد. سبهبًذّی ثش تَاًوٌذ سبختي هشدم ّبی التصبدی )اص جولِ کطبٍسصی( اًجبم هیٍ جبهؼِ ٍ احیبی فؼبلیتٍ هشهت هسکي تؼویش 
ضبى تبکیذ داسد آسیت دیذُ )خبًَاسّب ٍ جَاهغ هحلی( ثشای ثبصگطت )کن ٍ ثیص( ثِ صًذگی هؼوَلی )لجل اص سبًحِ( ٍ الگَّبی صیستی

 گیشد. ثبصسبصی دس عَالًی هذت ٍ ثب اّذاف تَسؼِ ضکل هی کِ اص عشیك اهذاد اضغشاسی ٍ

 اهذاد 
ّبی الصم ثشای ًجبت ٍ حفظ جبى هشدم ٍ تَاًوٌذ کشدى خبًَاسّب ثطش دٍستبًِ، اص لجیل داسٍ ٍ هشالجتّبی آٍسی کوکجوغ

سوبًی ثَدُ ٍ دس دٍساى اضغشاسی ّبی اهذادی ٍ خذهبت هؼوَالً جثشای ثشخَسداسی اص اهکبًبت سشپٌبُ، لجبس، آة ٍ غزاست. کوک
ٌّگبهی کِ یک سبًحِ ثغئی )هبًٌذ هؼضل گیشًذ. اگشچِ اهذاد اضغشاسی  کَتبُ هذت است، ٍلی پس اص سبًحِ ًبگْبًی اًجبم هی

 ضًَذ. خبًوبى هیپٌبٌّذگی دس داخل یب خبسج کطَس( پیص آیذ هشدم ثِ تذسیج ثی

  هزحله اهذاد 
ِ ًبگْبًی است کِ دس آى اّذاف کوک سسبًی سشیغ ٍ فشاّن آٍسدى سشپٌبُ، آة، غزا، داسٍ ٍ صهبى اضغشاسی پس اص یک سبًح

 غیشُ ثِ هشدم ًبتَاى هغشح است. 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 سوانح طبیعی غیزهتزقبه 

دّذ ای ٍ یب آتطفطبى ثِ عَس ًبگْبًی سخ هیّبی حبسُسَاًح غیشهتشلجِ کِ ثِ دلیل حَادث عجیؼی اص جولِ صلضلِ، سیل، عَفبى
 ّبی جَاهغ اًسبًی داسد. ثیشات هٌفی فشاٍاًی ثش سًٍذ فؼبلیتٍ تب

  سوانح تکونولوژيکی 
ّبی التصبدی هشدم سا ثِ عَس هستمین ٍ یب غیش هستمین ثِ ٍاسغِ ّب یب فؼبلیتحَادثی است کِ ثخص اػظن اهَال، صیشسبخت

 کٌذ. ّبی گستشدُ دچبس آسیت هیٍ آتص سَصیای، تصبدم َّاپیوب ّبی ٍسیغ، اًفجبسات ّستِحَادث صٌؼتی، آلَدگی اثشات

 پذيزی آسیب 
ثیٌٌذ ٍ ثش اسبس هبّیت، سبختبس ٍ ّب، خذهبت ٍ هٌبعك ضْشی هؼوَالً دس اثش ثشٍص سَاًح آسیت هیتَسؼِ جَاهغ، صیشسبخت

 دٌّذ. هجبٍستطبى ثب هٌبعك ًباهي، دسجبت همبٍهت هتفبٍتی سا اص خَد ًطبى هی
ضَد کِ دس آى هیضاى خسبست دس همبثل یک یب هجوَػِ ػَاهل پزیشی ًَػی ػولکشد سیبضی للوذاد هیدس حَصُ هٌْذسی، آسیت

ضَد. ایي اهش ثشای یک سبًحِ خبظ اص همیبس صفش )ثذٍى گیشی هیدس هؼشض خغش لشاس گشفتِ، ثش اسبس تبثیشات خغش سبًحِ اًذاصُ
 تخشیت( تب یک )کبهالً تخشیت( دس ًَسبى است. 

تشی ثیبى ضذُ است. دس تؼشیف ػوَهیپزیشی ّبی کالى، ثشای آسیتضَػبت اجتوبػی، التصبدی ٍ تحلیلدس خصَظ هَ
 کٌٌذ. ثٌذی هیتمسین "کن"ٍ  "هتَسظ"، "صیبد"پزیشی آى سا ثب هؼیبسّبی ثٌذی کیفی آسیتثسیبسی اص هَاسد، ثشای ستجِ

 های هشذار دهنذه سیستن 
سًٍذ. کبسثشد ّب ٍ هشدم دس هؼشض خغش ثِ کبس هیات سَاًح ثِ همبهبت هسئَل، سبصهبىثشای اًتطبس سشیغ اعالػبت اص خغش

ثیٌی کٌٌذُ ّبی پیصّبی ّطذاس دٌّذُ دس استجبط کبهل ثب سیستنسیستنایٌگًَِ اعالػبت هؼوَالً دس ٍلَع عَفبى ٍ سیل است. 
-ّبی گشٍّی صَست هیّبی هشدهی اص عشیك سسبًِگشٍُّبی ّطذاسدّی ثِ گیشی ثِ هٌظَس اتخبر سیبستاست. فشایٌذّبی تصوین

ّبی ّطذاس دٌّذُ ٍ ػولیبتی داسد ّب ثستگی ثِ آضٌبیی ٍ آهَصش لجلی دٍلتوشداى ٍ هشدم اص هؼبًی سیستنپزیشد. کبسایی ایي فؼبلیت
 کِ هتؼبلت آى ثبیذ صَست گیشد. 


