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 ضوابط و مقزرات شهزساسي مزتبط با مبحث مديزيت بحزان

 پذيزي شهز در بزابز سلشلهتبییه مفاهیم شهزساسي با هدف کاهش آسیب

 
 فرم شهر
ساًذ ٍ اها ّیچ ضْشی تا ایي ّذف ساختِ ًطذُ وِ خغشّای ًاضی اص صلضلِ سا تِ حذالل تشهوىي است تا ّذفی عشاحی ضَد ّش ضْشی 

تَاى والثذ ضْش سا تِ صَستی تغییش داد وِ اص صذهات صلضلِ جلَگیشی وشدُ ٍ یا آى سا تِ حذالل تشساًذ؟ آیا ضَد وِ آیا هیایي سَال هغشح هی
صیاد  پزیشی تیطتشی ًسثت تِ فضاّای هتشاون داسًذ. ػالٍُ تش اًؼغاف پزیشی، اهىاًاتخصَصیات راتی تشای فشم ضْش ٍجَد داسد وِ اًؼغاف 

 تَاًذ فشهی سا ًسثت تِ دیگشی تشتشی دّذ. ًیض خصیصِ دیگشی است وِ هی

 کاربری اراضی شهری
ّای ّای ضْشی ًمص هْوی دس واّص آسیة پزیشی دس تشاتش صلضلِ داسد. ّشگاُ دس تؼییي واستشی صهیيسیضی تْیٌِ واستشی صهیيتشًاهِ

گشدد ٍ اگش اهاوي فشاّن هیاس دس وٌاس یىذیگش لشاس دادُ ًطَد، اهىاى تخلیِ سشیغ ّای ًاساصگّا سػایت گشدد ٍ واستشیضْشی ّوجَاسی
تَاى اًتظاس داضت آسیة پزیشی ضْشّا دس تشاتش صلضلِ تا حذ صیادی تَصیغ ضًَذ وِ سثة ػذم توشوض گشدًذ، هیای ّا دس ضْشّا تِ گًَِواستشی

ّا تِ مص تسیاس حساسی دس آسیة پزیشی ضْش دس تشاتش صلضلِ داسًذ. ایي واستشیّا دس ضْش ٍجَد داسًذ وِ ًواّص یاتذ. تؼضی اص واستشی
، هخاصى سَخت ٍ ... ّاضْشی، واسخاًِهذیشیت  وضااهذاد سساًی، هش اوضّا، هشّا، تیواسستاىّا، داًطگاٍُ ضاهل هذسسِ ، هؼشٍفٌذ«واستشی ٍیژُ»

ّا ٍ هخاصى سَخت تِ واسخاًِ ؛ ٍّا تِ ػلت اًثَّی جوؼیت دسٍى آًْاّا ٍ داًطگاُهذسسِی ًظیش وضاتاضٌذ. تذیْی است، آسیة دیذى هشهی
تِ دلیل ػولىشد حساسی وِ تِ ٌّگام ٍلَع  ؛اهذاد سساًی ٍ هذیشیت ضْشی وضاّا، هشٍ تیواسستاى ؛ اعشاف خَد عكادلیل ایجاد خغش تشای هٌ

 ذ. ای تشخَسداسًالؼادُفَقتاضٌذ، اص حساسیت صلضلِ داسا هی
آسیثی ٍاسد ًطَد. تِ ػٌَاى هثال تا تَصیغ  وضاّا دلت فشاٍاى صَست گیشد تا حذالل تِ ایي هشیاتی ایي گًَِ واستشیضشٍسی است دس هىاى

اتش ّای صاف ٍ تذٍى ضیة ٍ دس استثاط تا ضثىِ هؼیاتی آًْا دس صهیيّای ٍیژُ، هىاىاهذادی دس سغح ضْش تا عشاحی سادُ واستشی وضاصحیح هش
ّا دس تشاتش صلضلِ سا تا حذ هوىي واّص داد ٍ دس ًتیجِ دسجِ ایوٌی تَاى آسیة پزیشی ایي واستشیٍ ػذم ّوجَاسی تا هٌاعك آسیة پزیش هی

 ضْش دس تشاتش خغش صلضلِ سا افضایص داد. 
دچاس آسیة ًطَد. تذیي تاضذ وِ تایذ سؼی ضَد ٌّگام ٍلَع صلضلِ ایي تخص ّای هْن دس ضْش هیواستشی ًیض یىی اص یًَهسىٍاحذ ّای 

خغش ّای وي تایذ اص واستشیاّا سا سػایت وشد، خصَصا هسّای سادُ، تشای ساخت هسىي استفادُ ًوَد ٍ ّوجَاسیتایست اص عشحهٌظَس هی
آسیة ّص ّای صٌؼتی تِ دٍس تاضذ. استفادُ اص هصالح ساختواًی سثه ٍ تشلشاسی اهىاى تخلیِ سشیغ هٌاعك هسىًَی دس واآفشیي ًظیش واسگاُ

 پزیشی تیي هٌاعك تسیاس هَثش است. 
ّای ضذیذ صهیٌی ٍ آسیة ذ ٍ دس فشایٌذ تٌصًّای هسىًَی دس ضْشّا آصهایطگاّی است وِ ضشایظ توام ػیاس آصهایص سا داسٍاحذدس ٍالغ، 

ًظیش آهَصضی، ّای استشیذ. ایي دس حالی است وِ سایش وًپزیشتاثیش هی« تخشیة»ٍ « تلفات»پزیشی هحیظ هصٌَع ضْشی تِ دٍ ضىل 
 ساصًذ. تْذاضتی، هزّثی ٍ ... اص آثاس دٍگاًِ صلضلِ صشفا تخص تخشیة سا هٌؼىس هی

دس سغح ضْش ًمص  اّْای هْن دس ضْشّاست. وویت ٍ ویفیت فضاّای تاص ضْشی ٍ ًحَُ تَصیغ آًفضاّای تاص ضْشی اص دیگش واستشی
ّا ػول آٍسی ووهگیشی، اسىاى هَلت ٍ جوغتَاًٌذ تِ ػٌَاى هحلی تشای پٌاُِ داسد. فضاّای تاص هیهْوی دس آسیة پزیشی ضْش دس تشاتش صلضل

 یاتذ. وٌٌذ ٍ ّش چِ فضاّای تاص تِ هٌغمِ هسىًَی ًضدیىتش تاضذ ٍ دسجِ هحصَسیت آًْا ووتش تاضذ هماٍهت ضْش دس تشاتش صلضلِ افضایص هی
 س تش سٍی ایي ضاخص دس ضْشّا ػثاستٌذ اص: ػَاهل تاثیشگزا« تخشیة»تا تَجِ تِ ضاخص 

 تشاون هساحت هسىًَی -

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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 دسصذ ضیة صهیي -

 ًَع هصالح ساختواًی -

 ّای هسىًَی ضْشتشاون اًساًی دس ساختواى -

 ّا دس ضْش ػوش ساختواى -

 ّای ضْش ّای ساختواىاستفاع عثمِ -

 دس ضْش ػثاستٌذ اص: « تلفات»ّوچٌیي ػَاهل هَثش تش سٍی 
 ّاواستشیصهاى استفادُ اص -

 ضَد: ّا وِ تِ سِ دستِ صیش تمسین هیدٍسُ استفادُ اصواستشی -

 اهی ساػتْای ضثاًِ سٍص استفادُ وٌٌذُ داسد، هاًٌذ واستشی هسىًَیوِ دس توی یّااضغال پیَستِ: واستشی 

 دس ضة ٍ سٍص  ّای ضثاًِ سٍص فؼالیت داسًذ، ٍلی اص ًظش ًَع فؼالیتی وِ دس توام ساػتیّافؼال دس ضة ٍ سٍص: واستشی
 ّا، لشاسگاُ ًیشٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی ٍ غیشُ. هتفاٍت ًیستٌذ، هثل تیواسستاى

 ّای تجاسی، اداسی، آهَصضی ٍ غیشُ ضَد، هاًٌذ واستشیوِ فؼالیت آًْا تِ عَل سٍص هحذٍد هیی یّاخالی دس ضة: واستشی
. 

تشآٍسد ضذُ است( وِ ایي ضاخص تِ صَست صیش لاتل  سال 03ػوش هفیذ ساختواى دس ایشاى ػوش ساختواى )تِ عَس ًسثی  -
 تحلیل است: 

 

 
 
 

 دسصذ ضیة صهیي -

 ّىتاستؼذاد ساختواى دس ّش  -

 ًَع هصالح ساختواًی  -

 تشاون هساحت هسىًَی -

ان داسًذ ٍ ػَاهل الزوش وِ دس هیضاى آسیة پزیشی تخشیثی ٍ تلفاتی دس ضْشّا اثش گزاس ّستٌذ دس تؼضی هَاسد تا ّوذیگش اضتشػَاهل فَق
 تاضٌذ.ّای ضْشی هیهَثش دس آسیة پزیشی جْت ضٌاخت هٌاعك آسیة پزیش دس سغح هحلِ

واستشی صهیي ایي است وِ اص تَسؼِ ٍ گستشش اساضی وِ دس هؼشض سیضی جْت واّص آسیة پزیشی تشیي ًظشیِ دس تشًاهِاها تٌیادی 
ّای است اص تَسؼِ ٍ گستشش اساضی ٍالغ دس ًَاحی خغشساص جلَگیشی ضذُ ٍ دس لسوت خغش صلضلِ ّستٌذ، اجتٌاب ٍسصین، تِ ػثاست دیگش الصم

 ّای هَسد ًظش تا خغشّای هَجَد ٍ هَاًغ آى تغثیك دادُ ضَد. دیگش واستشی
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