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 (ششم)بخش گیري شهرها و روشهاي مقابله با آنسیل

 هاي شهريهاي مقابله با سیالبروش

 ضوابط و مقررات شهرسازي مرتبط با مبحث مذيريت بحران

 

 شبکه حمل و نقل اضطراری 
ٞا، سیضؽ ٞا ٚ دیٍش ٔؼتحذثات جادٜش تخشیة پُحٛادث تضسي، ؿثىٝ حُٕ ٚ ٘مُ دس اثتؼذ اص ٚلٛع  ٔؼٕٛالً

فشٚ ٘ـؼت صٔیٗ، ٚ ... یا ٞجْٛ یا سٞا ؿذٖ خٛدسٚٞا، دچاس سٚاٍ٘شایی، ٞا، ٌؼّؾ، صٔیٗ ِغضؽ، ٞای ٔجاٚس ساٜػاختٕاٖ
ؿٛد. اص دیذٌاٜ تٝ ٔٙاعك آػیة دیذٜ ایجاد ٔیؿٛد ٚ ٔـىالتی دس دػتشػی ػشیغ ٘یشٚٞای أذاد ٚ ٘جات اختالَ ٔی

 اضغشاسی اِٚیٝ ٚ ثا٘ٛیٝ تمؼیٓ وشد. ٞای تٛاٖ تٝ دٚ ٌشٜٚ ساٜٞای اضغشاسی سا ٔیذیشیت تحشاٖ سأٜ
ای( تا ٔثادی ٚسٚدی ؿٟش ٘ظیش خغٛط ٞای اضغشاسی اِٚیٝ ٔؼیش تیٗ ٔشاوض ٔذیشیت تحشاٖ )دس ػغٛح ّٔی تا ٘احیٝساٜ

تیٗ ٔشاوض ٚاوٙؾ اضغشاسی، ٔشاوض ا٘ٛیٝ ٔؼیشٞای استثاعی ٞای اضغشاسی ثتاؿٙذ. ساٜای یا فشٚدٌاٞی ٔیحُٕ ٚ ٘مُ جادٜ
 تاؿٙذ. أذادی، آتؾ ٘ـا٘ی، أٙیتی ٚ دسٔا٘ی ٔی

 ٞای تـىیُ دٞٙذٜ ؿثىٝ اضغشاسی ٔٛاسد صیش سا تایذ ٔٛسد تٛجٝ لشاس داد: دس ا٘تخاب ساٜ
اٜ ساٜ آٞٗ تٛدٜ ٚ ٞا تٝ ؿثىٝ حُٕ ٚ ٘مُ تشٖٚ ؿٟشی، فشٚدٌاٜ یا ایؼتٍاتصاَ فٛسی ایٗ ساٜأىاٖ  -

 ٞای اسػاِی دس وٙاس آٟ٘ا ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ. ٚ ٔٙاػة جٟت ا٘ثاس ٕ٘ٛدٖ وٕهفضاٞای وافی 

ٔتش( جٟت تخّیٝ  41تا  41ٞا ٘ثایذ دس اثش ٚلٛع تحشاٖ ٔؼذٚد ٌشد٘ذ ٚ اص ػشض وافی )حذالُ ایٗ ساٜ -
 تاؿٙذ.  جٛیاٖ، تشدد ٚػایظ ٘مّیٝ أذاد سػا٘ی ٚ ... تشخٛسداساضغشاسی پٙاٜ

٘ظیش ٌؼّؾ ػغحی، صٔیٗ ِغضؽ ٚ ػًٙ سیضؽ، سٚاٍ٘شایی ٚ إِمذٚس خغشاات طئٛتىٙیىی حتی -
 ٞا ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ. فشٚ٘ـؼت صٔیٗ ٘ثایذ دس ٔحذٚدٜ ایٗ ساٜ

دسصذ ؿیة داؿتٝ تاؿٙذ تا أىاٖ تشدد خٛدسٚٞای ػثه  8إِمذٚس ٘ثایذ تیؾ اص ٞای اضغشاسی حتیساٜ -
 ـتیثا٘ی دس آٟ٘ا ٔیؼش تاؿذ. ٚ ػٍٙیٗ أذاد ٚ پ

 وافی تاؿذ. ٞا دس عَٛ ساٜ تشای ٌشدؽ ٚػایُ ٘مّیٝ آتؾ ٘ـا٘ی ٚ أذادی ؿؼاع ٌشدؽ لٛع -

ٞش چٙذ ٔٛاسد فٛق دس ا٘تخاب ٔؼیشٞای ٚالغ دس ؿثىٝ اضغشاسی حُٕ ٚ ٘مُ ضشٚسی ٞؼتٙذ ِٚی دس  -
ٝ ٔٙظٛس ٘ضدیه وشدٖ ٚضؼیت آٖ تٝ حذٚد صٛستی وٝ لؼٕتی اص ٔؼیش، لادس تٝ اسضای اِضأات فٛق ٘ثٛد تایذ ت

جایٍضیٗ دس دػتٛس واس لشاس ٔٛسد ٘یاص الذأاتی ٘ظیش اصالح ٚ ٔماْٚ ػاصی ٔؼیش ٚ یا دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼیش ا٘حشافی 
ٞای ٔختّف ای داسد ٚ ِزا لثُ اص آٖ تایذ تخؾٌاٜ ٘یاص تٝ صٔاٖ ٚ ٞضیٙٝ لاتُ ٔالحظٌٝیشد. ا٘جاْ چٙیٗ الذأاتی 

 تٙذی ؿٛ٘ذ ٚ ػپغ الذأات ٔٛسد ٘یاص دس آٟ٘ا عشاحی ٚ اجشا ٌشدد. اسی اِٚٛیتؿثىٝ اضغش

 
 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 ٕٞچٙیٗ دس ٔؼیشٞای تـىیُ دٞٙذٜ ؿثىٝ اضغشاسی حُٕ ٚ ٘مُ سػایت ٔٛاسد صیش ضشٚسی اػت:
ػاصی صا ٘ظیش پٕپ تٙضیٗ، ا٘ثاسٞای رخیشٜٞای تّٙذ ٔشتثٝ، تاػیؼات خغش٘ان ٚ آتؾاص ػاخت ػاختٕاٖ -

إِمذٚس تٝ ختی یا ؿیٕیایی، ٘صة تاتّٛٞای تثّیغاتی تضسي ٚ ٔٛاسد ٔـاتٝ دس ٔجاٚست ایٗ ٔؼیشٞا حتیٔٛاد ػٛ
ای دس عشح ٚ اجشای آٟ٘ا ٌیشا٘ٝای ػختوّی جٌّٛیشی ؿٛد ٚ دس صٛست ػذْ أىاٖ جٌّٛیشی ضٛاتظ ایٕٙی ِشصٜ
ای آٟ٘ا تشسػی ؿذٜ ٚ دس صٛست ِضْٚ صٜاػٕاَ ؿٛد. دس صٛستیىٝ ٔٛاسد فٛق اص لثُ ٔٛجٛد تاؿٙذ تایذ ٔماٚٔت ِش

 ٔماْٚ ػاصی ٌشد٘ذ.

ٞای فـاسٞای لٛی دس ایٗ ٔؼیشٞا تٝ صٛست صیش صٔیٙی اجشا ؿٛد تا خغش إِمذٚس ػؼی ؿٛد واتُحتی -
ٞای پیادٜ، تاتّٛٞا ٚ ٞا ٚ تیشٞای چشاؽ تشق، پُػمٛط دوُ تش سٚی ساٜ دس ٍٞٙاْ صِضِٝ ٔٙتفی ٌشدد. ٕٞچٙیٗ چشاؽ

 ای ٔٙاػة داؿتٝ تاؿٙذ.اٚٔت ِشصٜػیؼات ٚالغ دس ػغح ایٗ ٔؼیش تایذ ٔمدیٍش تا

تشخاػت تاٍِشدٞای أذادی تٝ ٔٙظٛس ا٘تماَ ػشیغ ٚٞایی تشای ٘ـؼت دس ایٗ ٔؼیشٞا تایذ ٔىاٖ -
 تیٙی ٌشدد. ٔصذٚٔیٗ پیؾ

خظ وـی،  ٞای ؿٟشی، ا٘جأْٛاسد الصْ جٟت ٔذیشیت تشافیه دس صٔاٖ اضغشاسی اص لثیُ ٘صة دٚستیٗ -
ٞا ٚ خاسج وشدٖ ، ایجاد أىا٘ات ٔحذٚد یا ٔؼذٚد وشدٖ دػتشػیٞای ٚیظٜ٘صة تاتّٛٞا ٚ ػالئٓ سإٞٙایی

 إِمذٚس اص لثُ پیؾ تیٙی ٌشدد. ٞای ٔضاحٓ ٚ ایجاد ٔؼیشٞای ا٘حشافی الصْ حتیاتٛٔثیُ

یت تشافیه صٔاٖ تحشاٖ آٟ٘ا ای واسایی ٔؼیشٞا ٚ تذاتیش تٝ واس سفتٝ جٟت ٔذیشتا ا٘جاْ ٔا٘ٛسٞای دٚسٜ -
 اسصیاتی ٌشدد. 
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