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 ضوابط و مقزرات شهزساسي مزتبط با مبحث مديزيت بحزان

 پذيزي شهز در بزابز سلشلهتبییه مفاهیم شهزساسي با هدف کاهش آسیب

 

 ی شهر هایتراکم
ضْش دس ثشاثش ّش چِ تشاون جوؼیت دس ضْش ووتش ثبضذ ٍ ایي تشاون ثِ عَس هتؼبدل دس سغح ضْش تَصیغ ضذُ ثبضذ، آسیت پزیشی 

ّبی ثیطتشی ثِ ٌّگبم ٍلَع صلضلِ است ٍ ایي، اون جوؼیتی ثبال دس ضْش ثِ هؼٌبی تلفبت ٍ خسبستصلضلِ ووتش خَاّذ ثَد. ثشػىس تش
ّب ٍ هؼبثش ٍ وبّص اهىبى گشیض اص ػالٍُ ثش اص ثیي ثشدى تؼذاد ثیطتشی اص هشدم دس احش فشٍ سیختي آٍاسّب، ثِ دلیل ثستِ ضذى ساُ

-ّبی استجبعی است. ّوچٌیي تشاونىل ضذى تخلیِ هجشٍحبى دس احش ساُخغشًبن ٍ دستشسی ثِ هٌبعك اهي ٍ ًیض هطّبی هَلؼیت

 ّبی ثبالی ضْشی ثِ هؼٌبی ووجَد فضبی خبلی ثشای اسىبى هَلت آسیت دیذگبى است.
ّبی هختلف سفبّی، ثْذاضتی، آهَصضی ٍ ... ٍ ّبی اًسبًی ًمص غیشلبثل تشدیذی دس ساثغِ ثب ضبخعثِ عَس ولی تشاون

تش است. ثب استٌبد ثِ سٍش استمشایی ٍ استذاللی سٍضي جوؼیت ثب آحبس صلضلِ لذسی پیچیذُساثغِ تشاون  اهب بت داسد.دستشسی ثِ اهىبً
ّب هشثَط ثِ ثؼذ اص سخ دادى تخشیت است. ثِ ًذاسد، ثلىِ اّویت تشاون« تخشیت»گًَِ ًمطی دس ضذت تشاون جوؼیت ّیچاست وِ 

ّبی اًسبًی دس آخشیي هشحلِ ثسیبس تؼییي وٌٌذُ حبس صلضلِ ثِ غَست صیش است، لزا اّویت تشاونیت صهبًی آتػجبست دیگش اص آًجب وِ تش
 است. 

 تلفبت     تخشیت   لشصضْبی ضذیذ      
ّبی سٍد. اگش داهٌِ آسیت پزیشی ضْش دس ثخصّبی اًسبًی ثسیبس تؼییي وٌٌذُ ثِ ضوبس هیاص عشفی هىبى فیضیىی تشاون

پبسخگَ ثبضٌذ، اص ًظش آسیت ّب ّب ثِ ّش اًذاصُ وِ ظشفیتّبی همبٍم ٍ ایوي ضْش، افضایص تشاونخصهختلف هتفبٍت ثبضذ، دس ث
وٌذ. ایي ّبی اًسبًی سا تْذیذ ًویگیشًذ. صیشا تب تخشیجی غَست ًگیشد خغش جذی ًیض تشاونپزیشی دس ثشاثش صلضلِ هَسد تْذیذ لشاس ًوی

ضْش ثب تَجِ ثِ وٌذ ٍ ًمض هغبلت پیص گفتِ دس خػَظ ًمص آسیت پزیشی یّبی اًسبًی غذق ههَضَع فمظ دس ثحج تشاون
 است. یبثی، دٍسی ٍ ًضدیىی ثِ گسلْب ٍ ...هىبى

  های شهریتاسیسات و زيرساخت

تَاًذ، تلفبت ًبضی اص صلضلِ سا دس یه ضْش ثِ ّبی آة، ثشق، گبص ٍ هخبثشات هیدیذى تبسیسبت صیشثٌبیی ضْش ًظیش: ضجىِآسیت 
ّبی ثضسگی ایجبد ًوبیذ. ایي تَاًذ سجت ًطت گبص دس فضب ضذُ ٍ آتص سَصیت افضایص دّذ. آسیت دیذى ضجىِ گبص ضْشی هیضذ

 اتفبق افتبد.  طاپي دس صلضلِ ضْش وَثِ 5991پذیذُ دس سبل 
 ٍ هحبفظت اص هخبصى گبص ضْشی دس ثشاثش صهیي لشصُ ثبیذ ثش سِ اغل صیش هتىی ثبضذ: همبثلِ 

 ّبی ثؼذ اص صلضلِ( لَع ثالیبی حبًَیِ )هخل آتص سَصیاص ٍپیطگیشی  -5

 یبثی ٍ تبسیس هخبصى دس ًَاحی هغوئي هىبى -2

 لبثلیت هشهت سشیغ سیستن -3

ثشای دٍسی اص ثالیبی حبًَیِ هسذٍد وشدى ّوِ هخبصى ثْتشیي وبس است ٍلی ثِ دلیل ایي وِ تبحیشاتی سا سٍی  صًذگی هشدم 
ضَد. دس صهیٌِ تبحیش پزیشی سیستن گبص ضْشی اص صلضلِ ًىتِ هْن ثشای اًجبم ایي وبس احسبس هیداسد، ًیبص ثِ یه سیستن پیطشفتِ 

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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ضَد یب گبص لشاس داسًذ ثش سٍی ول سیستن ثبػج خسبست هیایي است وِ ثشای هب حبثت ضَد وِ آیب صلضلِ دس ایي ًَاحی وِ ایي هخبصى 
 خبر ٍ اجشا ضَد. ّبی پیطگیشی اتّب ٍ ثشًبهًِِ، تب دس آى غَست تػوین

هخبصى گبص ضْشی ثبیذ ثِ عَس هٌغمی دس سغح ضْش پشاوٌذُ ضذُ ثبضٌذ. ّوِ تجْیضات گبص ضْشی ثبیذ ثب استفبدُ اص وذّبی 
هٌبست تمَیت ٍ هستحىن ضذُ ثبضٌذ ٍ یه سیستن وٌتشل هشوضی داضتِ ثبضٌذ. اگش ثخطی اص سیستن گبص ضْشی آسیت ای لشصُ

ّبی اًسذاد گبص، وف آتص دس ًتیجِ ثبیذ ّوِ تجْیضات ضشٍسی اص لجیل سَئیچوٌذ. ذاسی گبص اص آى ًطت هیثِ عَس عجیؼی همثجیٌذ، 
ّبی ّبی رخیشُ ٍ هٌبثغ آة ًیض یىی اص هْوتشیي سیستنٍ اهذاد آهبدُ ثبضذ. سیستنًطبًی، ضیشّبی ّیذساًت ٍ سبیش تجْیضات اعفبء 
آسیت پزیشی اص صلضلِ هْوی دس صًذگی سٍصاًِ ٍ تَلیذات غٌؼتی داسد. اهب دس غَست  صیش سبختی ضْش است وِ استجبط تٌگبتٌگ ٍ ًمص

-ّبی تَلیذی الذامضْشی ٍ فؼبلیتاػتوبد ٍ اعویٌبى ثبالیی ًذاسًذ. دس هَسد هٌبثغ آة ًیض ثب تَجِ ثِ ًمص هْن آًْب دس صًذگی  لبثلیت

 ّبی پیطگیشی ٍ حفبظت دس ثشاثش خغش صلضلِ ثِ ضشح صیش است: 

 سیضی سیستن رخیشُ ٍ آة سسبًی دس ضْشّب ثبیذ هغبثك یه عشح لجلی ثبضذ. دس ایي عشح ثشًبهِ ريسی:برنامه

ػَاهل اجتوبػی اص جولِ جوؼیت، تشافیه ٍ غٌبیغ ًیض ّب، ثلىِ ّب ٍ ضجىِ لَلِآة، سبختوبىًِ تٌْب استمشاس رخبیش ٍ هٌبثغ 
صیغ ٍ پشاوٌذگی َخیضی ضْش، تای هٌبست اص لجیل احتوبل لشصُّبی لشصُادُثبیذ دسًظش گشفتِ ضَد. اص عشفی دس ًظش گشفتي د

  م ٍ ضشٍسی است.ص( الcity Siteخیضی ٍ همبٍهت خبن ٍ جبیگبُ ضْش )ّب، عشح لشصُگسل

 :ّبٍ هٌبثغ رخیشُ آة استفبدُ وٌین. تَاًین اص دٍ هٌجغ آة سغحی ٍ چبُثشای آة سسبًی ثِ ضْش هی منابع آب

 تَاًذ ثشای هَالؼی وِ یىی اص هٌبثغ فَق آسیت دیذ. هٌجغ دیگش جبیگضیي آى ضَد.سیبست هی ایي عشح ٍ

 ّبی خبًگی، ّوِ سبختبسّبی سیستن رخیشُ آة، ضبهل چبُای برای ساختارها: های ضد لرزهاقدام

 ٍ هخبصى آة ثبیذ هستحىن ٍ همبٍم ثبضٌذ. ّبی پوپبط آة، هٌبثغ رخیشُ ایستگبُ

 ضجىِ آة سسبًی ضْش ٍ تَصیغ آى دس سغح ضْش ثبیذ ثِ ٍسیلِ یه سیستن هشوضی لبثل  شی:شبکه لوله ک

وِ ثِ دًجبل داسد؛ جلَگیشی وٌین. ًمص  ّبی حبًَیثتَاًین اص آسیتوٌتشل ثبضذ تب دس غَست آسیت دیذى ثخطی اص ضجىِ، 
ثؼذ ثِ هٌظَس جلَگیشی ٍ هْبس حَادث اضغشاسی  ، استفبدُ اص آىصلضلِایي ضجىِ ػالٍُ ثش تبهیي آة سٍصاًِ ضْشًٍذاى ثؼذ اص 

دس ّوچٌیي ثِ دلیل استفبدُ اص سیستن پوپبط ثبیذ ضجىِ ثشق اضغشاسی ًیض ثشای ایي هٌظَس هخل آتص سَصی است. اص صلضلِ 
 وٌبس هخبصى آة ٍجَد داضتِ ثبضذ. 

فضایص همبٍهت ضْش دس ثشاثش صلضلِ داسد. ّش چِ ّبی صیش سبختی ضْش دس ثشاثش صلضلِ، ًمص هْوی دس اثٌبثشایي ایوي سبصی ضجىِ
-یبثی تبسیسبتی ًظیش ًیشٍگبًُیض، ووتش خَاّذ ثَد. دس هىبىصیش سبختی ضْش ووتش ثبضذ، آسیت پزیشی ٍاسدُ ثِ آًْب ّبی عَل ضجىِ

ًچِ هْن است، ًمص هْن ایي ثشق ثبیذ دلت ًوَد، ایٌگًَِ هشوضّب ثِ دٍس اص هٌبعك هسىًَی ثبضٌذ. دس صهیٌِ ضجىِ صیش سبختی آ ّبی
-ّب ثش صًذگی ضْشًٍذاى هییب آسیت پزیش ثَدى ایي ضجىِّب دس صًذگی ضْشًٍذاى ٍ حیبت ضْشی، ّوچٌیي احشی است وِ ًجَد ضجىِ

 ثبضذ.گزاسًذ؛ هی
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