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 ضوابط و مقزرات شهزساسي مزتبط با مبحث مديزيت بحزان

 پذيزي شهز در بزابز سلشلهتبییه مفاهیم شهزساسي با هدف کاهش آسیب

 
پذیزی ضْزّا در تزاتز سلشلِ، سغح هیاًی یا ریشی کالثذی، کارآهذتزیي سغح تزای کاستي اس هیشاى آسیةدر هیاى سغَح گًَاگَى تزًاهِ

ریشی ٍ عزاحی ضْزی آًْا ّا ٍ غذهات تِ عَر هستقین ٍ غیزهستقین تِ ٍضؼیت ًاهغلَب تزًاهِهیشاى آسیةساسی است. تزرسی ّواى ضْز
ّای ضْزی، ضثکِ ارتثاعی ًاکارآهذ ضْز، تافت ضْزی فطزدُ، ّای ًاهٌاسة سهیياستقزار ػٌاغز کالثذی ٍ کارتزی ضَد. ٍضؼیت تذهزتَط هی

فضاّای تاس ضْزی ٍ هَاردی اس ایي قثیل ًقص تذ استقزار تاسیسات سیزتٌایی ضْز ٍ کوثَد ٍ تَسیغ ًاهٌاسة ؼیت ّای ضْزی تاال، ٍضتزاکن
کٌذ در تِ ضْزّا در تزاتز سلشلِ دارًذ، تٌاتزایي آًچِ کِ پذیذُ سلشلِ را در ضْزّا تِ فاجؼِ تثذیل هی ّای ٍاردُاساسی در افشایص هیشاى آسیة

پذیزی ضْزّا در تزاتز سلشلِ را تِ ػٌَاى یک تَاى تا اغالح ٍضؼیت ضْزساسی آسیةْزساسی ًاهٌاسة است. لذا هیهَارد، ٍضؼیت ضتسیاری 
 تَاى تِ ضْزّایی هقاٍم در تزاتز سلشلِ دست یافت. تایذ در فزآیٌذ ضْزساسی ٍارد ساخت. تٌْا در ایي غَرت است کِ هیهیّذف ػوذُ 

 ػٌاغز ضْزی ٍ ... اس ّذفّای ارتثاعی ضْز، هکاى گشیٌی، ضْزی، ضثکِّای ذ ساختار ضْز، تافت ضْز، فزم ضْز، تزاکنػٌاغزی هاًٌ
در تزاتز سلشلِ ضکل دارد پذیزی ضْز تَاى هفاّین ضْزساسی را در ارتثاط تا ّذف کاّص آسیةاکٌَى تِ ایٌکِ چگًَِ هیپذیزًذ. فَق تاثیز هی

 پزداسین:هی

 

 هرساختار ش
دٌّذ. تقسیوات تَسیغ فضایی ػٌاغز، چگًَگی کٌار ّن قزار گزفتي ٍ تزکیة ػٌاغز ٍ ػولکزدّای اغلی ضْز ساختار ضْز را تطکیل هی

گزدًذ. کالثذی ضْز )کَی، هحلِ، ًاحیِ، تزسى ٍ هٌغقِ( ٍ تک هزکشی ٍ یا چٌذ هزکشی تَدى ضْز ٍجَُ دیگزی اس ساختار ضْز هحسَب هی
تتَاى گفت تِ ػٌَاى هثال، ساختار چٌذ ّای هتفاٍتی در تزاتز سلشلِ دارًذ ٍ ضایذ هسلن است ایي کِ ساختارّای ضْزی گًَاگَى، هقاٍهتآًچِ 

 در تزاتز سلشلِ هقاٍهت دارد. هزکشی تیص اس ساختار تک هزکشی 

 

 بافت شهر
ّز ًَع تافت ضْزی تِ ٌّگام ساسد. ضکل، اًذاسُ ٍ چگًَگی تزکیة کَچکتزیي اجشای تطکیل دٌّذُ ضْز تافت ضْزی را هطخع هی»

ِ تافت ًاهٌظن دارد. ّویي عَر هقاٍهت تیطتزی در تزاتز سلشلِ ًسثت تٍقَع سلشلِ، هقاٍهت خاغی در تزاتز سلشلِ دارد. تِ ػٌَاى هثال تافت هٌظن 
 «گسستِ در تزاتز خغزّای سلشلِ، تیص اس درجِ ایوٌی تافت پیَستِ است.درجِ ایوٌی تافت 

پاک گیزی ساکٌاى، در اهکاًات کوک رساًی، در چگًَگی ّای گزیش ٍ پٌاٍُاکٌص ّز ًَع تافت ضْزی در ٌّگام ٍقَع سلشلِ در قاتلیت
ّا ًِ تٌْا در عزاحی ساختواى، تلکِ در عزاحی ضْزی ٍ در هَقت، دخالت هستقین دارد. داهٌِ تاثیز ایي ٍیژگی ساسی ٍ تاس ساسی ٍ حتی اسکاى

قغؼِ، اتؼاد تٌذی اراضی، ضکل ٌّذسی قغؼِ )هٌظن یا ًاهٌظن(، هساحت در ارسیاتی ٍ قغؼِهذیزیت تحزاى ًیش گستزدُ ضذُ ٍ حائش اّویت است. 
گیزد. تاثیز )اختػاغی یا هطاع( هالک سٌجص قزار هیَُ هالکیت حتا کارتزی سهیي ٍ ً ِػزؼ قغؼِ در راتغ ٍ اًذاسُ قغؼِ، تٌاسثات عَل ٍ

ّا، در ضزیة آسیة پذیزی ٍ یا کارایی تافت هَثز خَاٌّذ ّای ساخت ٍ ساس ٍ ضثکِ راُایي هطخػات تِ عَر هستقین تِ ػلت تاثیز در هطخػِ
اضی تافت خَاّذ تَد. الگَی تزکیة فضاّای تاس ٍ تٌذی ارقغؼِ هیي، ضاخػی دیگز در ارسیاتیتَد. هطخػات ساخت ٍ ساس درٍى ّز قغؼِ س

تستِ ٍ ًسثت سغح ساختِ ضذُ تِ فضای تاس هْوتزیي هالک کارایی ٍ سٌجص خَاٌّذ تَد. اس عزفی تؼذاد ٍاحذّای ساختواًی هجشای درٍى 
 تاس، در آسیة پذیزی هَثز است.  ّز قغؼِ ٍ ًَع هحػَریت آى تِ ػلت تخزیة ساختواى در فضای

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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ّای فزػی ًیش ًقص هْوی در کارایی ّایی کِ ّواى قغؼات اراضی ٍ ساخت ٍ ساسّا ّستٌذ، ضثکِ راُدر یک تافت ضْزی غیز اس سلَل
لگَی راُ ػاهل است. اآى ضاهل عَل ٍ ػزؼ، هغزح ّای فزػی الگَّای راُ، هطخػات فیشیکی ٌّگام ٍقَع سَاًح عثیؼی دارًذ. در راُتافت، 

ضَد، در آسیة پذیزی آى کِ تِ عَر ػوذُ ًاضی اس الگَّای ّوجَاری راُ ٍ ساختواى هیاها هطخػات کالثذی آسیة پذیزی آى ًیست، 
ًاضی اس هطخػات ّوجَاری اس اجشای  -ّای هسکًَیتَیژُ در تخص-ّای تافت ضْز گذارًذ. تخص اػظن قاتلیتْای درٍى تافت تاثیز هیراّ

ّا ٍ هطخػات آسیة ًَگی تزکیة ٍ اًتظام قغؼات، در تطکیل اًَاع تافتّای تزکیة ػٌاغز ٍ اجشا ّستٌذ. چگتِ ػثارت دیگز ضاخع تافت ٍ
اًجاهذ کِ تِ ػلت تاثیز اًتقال یکٌَاخت ًیزٍّا در گزدد. تزکیة هٌظن قغؼات ّن ضکل ٍ ّن اًذاسُ تِ یک تافت هٌظن هیپذیزی آى هغزح هی

 جَار، احتوال کاّص آسیة را تِ دًثال دارد. ّای ّوساختواى
ّای دیگز غیز اس الگَی تزکیة قغؼات در یک تافت ضْزی، الگَی ّوجَاری ساخت ٍ ساسّا ٍ فضاّای تاس قغؼات هجاٍر ًیش اس ضاخع

 ّا ٍ قغؼات سهیي ٍ ساخت ٍّای آسیة پذیزی ٍ قاتلیت تافت، تزکیة راُآسیة پذیزی ٍ قاتلیت تافت ضْزی است. اس دیگز ضاخعدر ارسیاتی 
ًحَُ هجاٍرت قغؼات تفکیکی تا گذر، ّوجَاری فضای تاس ٍ ساختِ ضذُ ّز قغؼِ تا گذر ٍ ًیش درجِ هحػَریت ِ، ػخطساسّاست. تا ایي ه

ّای ّا  ٍ تلَکراُْزی ٍ الگَّای تزکیة ّای ضّای تخطی، قاتلیت تافت، الگَ ٍ اًذاسُ تلَکگیزد. اس دیگز ضاخعهؼاتز هَرد تزرسی قزار هی
ّای فزػی درٍى تلَک ضْزی، در هیشاى فطزدگی یا ًظن ساخت ٍ ساسّای درٍى آى تٌذیْا ٍ راُضْزی است. ایي ضاخع تِ ّوزاُ ًظن قغؼِ

یگزی ّای هسکًَی، ػاهل دهَثز تَدُ ٍ تِ ّویي لحاػ در هیشاى آسیة پذیزی تافت تاثیز دارًذ. الگَی فضاّای تاس در کل سغح تافت تخص
ّا یا ػَارؼ عثیؼی تا قزارگیزی فضاّای تاس در ّوجَاری تا ساختواىدر افشایص کارایی تافت ٌّگام ٍقَع سَاًح عثیؼی است. هَقؼیت ٍ سغح 

 پزداسین. هغزح ضذُ تِ تَضیح کارایی تزخی اس الگَّا هیتزای درک هسائل تَاًذ هَجة آسیة فضاّای تاس ضَد. تَجِ تِ ٍسؼت آى هی
ّا ٍ ًسثت سغح ساختِ ضذُ تِ کل سغح سهیي ٍ یا تِ فضای تاس، آسیة پذیزی فضای تاس ًاضی اس ریشش آٍار ساختواىافشایص تا 

 ّا ًیش ارتثاط هستقین دارد.ختواىیاتذ. هیشاى افت کارایی فضای تاس تا ارتفاع ساغیزقاتل استفادُ ضذى تافت افشایص هی
ضذى فضای تاس ٍ کاستِ تٌذی کَچکتز اس اراضی تِ ػلت خزد توال آسیة پذیزی در اًذاسُ قغؼِّوچٌیي در خػَظ اًذاسُ قغؼات ًیش اح

 ضذى فضای هفیذ ٍ اهي تزای گزیش، پٌاُ گزفتي، ػولیات اهذادی ٍ اسکاى هَقت ًسثت تِ اراضی تشرگ اًذاسُ تیطتز است. 
تزخَردارًذ ٍ تِ ٍیژُ ًسثت سغح اس درجِ هحػَریت هتَسظ یا کن  ّای آى ًیش، تافت پیَستِ ٍ هٌظن در اراضی ّوَار کِ راُتِ عَر کلی

تا یک یا دٍ ردیف هٌظن ساختواى ّستٌذ، دارای آسیة پذیزی کوتز ٍ ّایی ساختِ ضذُ تِ فضای تاس آًْا هتَسظ یا کن است ٍ دارای تلَک
ّای فزػی تِ دلیل تؼذد دستزسی، اس فلج ضذى تَدى کَچِضغزًجی ّا ٍ عَل کن ٍ اًذ. ًظن ضثکِ راُکارایی تیطتز تؼذ اس ٍقَع ساًحِ تَدُ

 کٌذ. تافت جاٍگیزی هی
تَاى آى را تافت هتَسظ تِ لحاػ آسیة پذیزی ٍ ای، تافتی است کِ در هجوَع هیتافت ًاپیَستِ، هٌظن ٍ پلکاًی در اراضی کَّپایِ

قاتل هطاّذُ است اس ًظز آسیة پذیزی تافت دارای کارایی کن ٍ آسیة  کارایی تِ حساب آٍرد. تافت پیَستِ ٍ ًاهٌظن کِ تیطتز در ًَاحی ّوَار
 تاضذ. پذیزی سیاد هی
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