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 ضوابط و مقزرات شهزساسي مزتبط با مبحث مديزيت بحزان

 پذيزي شهز در بزابز سلشلهتبییه مفاهیم شهزساسي با هدف کاهش آسیب

 

 معیارها و استانداردهای اسکان موقت
اسکبى ثِ ػَاهل ثسیبسی اص جولِ ضشایظ جَی ٍ فػل اسکبى ثستگی داسًذ. دس آة ٍ َّای سشد ًیبص ثِ استبًذاسدّبی 

کٌٌذ. دس ّبی سشپَضیذُ سپشی هیسا دس هحل ای اص اٍقبت فشاغت خَدٍ افشاد ثخص ػوذُفضبّبی سشپَضیذُ ثیطتش است 
دٌّذ. اص عشفی جٌسیت ٍ سي ّبی هتفشقِ خَد سا اًجبم هییبثٌذ ٍ فؼبلیتهیافشاد دس هٌبعق سٍثبص استقشاس آة ٍ َّای گشم 

 گزساًٌذ.ًیض ػَاهل ثسیبس هْوی ّستٌذ. کَدکبى، صًبى ٍ سبلوٌذاى ثیطتش اٍقبت خَد سا دس فضبّبی سشپَضیذُ هی

 

 يابیمعیارهای مکان
پزیشی هٌبعق هختلف ضْش، تشاکن ثٌذی فضبّبی اسکبى هَقت ٍ تخلیِ ثبیذ ثشحست هیضاى آسیتاًتخبة ٍ اٍلَیت

یبثی فضبّبی اسکبى ثشای هکبىجوؼیت ٍ ًَع ٍ ٍسؼت خغش دس سٌبسیَّبی هختلف ثحشاى اًجبم ضَد. هؼیبسّبی ػوذُ 
 هَقت ػجبستٌذ اص:
 یي فضبّب جْت اسکبى هَقت دس ضشایظ ثؼذ اص ثحشاى ٍجَد داضتِ ثبضذ.اهکبى استفبدُ اص ا -

ّبی ٍ پبیبًِاهکبى ثِ هجبدی ٍسٍدی ت ٍ هحلی، ٍ دس غَسّبی اغلی ثبیذ ثِ ساُالوقذٍس ایي فضبّب حتی -
هجبدی ضْش ثْتش است ایي فضبّب ثِ کبسثشی ی ًضدیک ثبضٌذ. دس غَست ٍجَد فضبّبی خبلی دس ًضدیکی شضْ

 ای اختػبظ یبثٌذ.خلیِ هٌغقِفضبی ت

 لغضش، فشًٍطست صهیي ٍ ... دس هحل ٍجَد ًذاضتِ ثبضٌذ.ًظیش صهیيخغشات عجیؼی  -

 صا ٍ ... داضتِ ثبضذ.فبغلِ کبفی اص تبسیسبت خغشًبک، آتص -

ّب دس ایي هکبىٍَّایی ّبی سجک ٍ سٌگیي تحت ّش ضشایظ آةاهکبى تشدد ٍسبیظ ًقلیِ ٍ کبهیَى -
 فضبی کبفی ثِ هٌظَس تَقف خَدسٍّبی ضخػی یب اهذادی فشاّن ثبضذ.فشاّن ثبضذ ٍ 

 اهکبى استفبدُ اص خذهبت اجتوبػی ًظیش هذسسِ، خذهبت دسهبًی ٍ ... ثشای سبکٌیي ٍجَد داضتِ ثبضذ. -

دسغذ ثبضذ، هگش آًکِ سیستن هٌبسجی ثشای کٌتشل ٍ  4تب  2دسغذ تشجیحب  6تب  1ضیت صهیي ثیي  -
 س ًظش گشفتِ ضذُ ثبضذ.ّبی سغحی دصّکطی آة

ًفَرپزیشی خبک آًْب ثشای دفغ فبضالة ّبیی است کِ ّبی اسکبى هَقت ثب هکبىاًتخبة هحل اٍلَیت -
تشیي تشاص هحل اًتخبثی ثبیذ آلَدگی ّوشاُ ًجبضذ. ثٌبثشایي پبئیيفبضالة دس آًْب ثب گستشش هٌبسجی داضتِ ٍ دفغ 

ثؼضی ًقبط جٌَة تْشاى ی هبًٌذ ضشایغدس فػل ثبساًی ثبضذ. دس  صیشصهیي آةسغح ایستبیی هتش ثبالتش اص  3حذاقل 
 اًذیطیذُ ضَد.کِ سغح آة صیشصهیٌی ثبالتش است ثبیذ توْیذاتی ًظیش صّکطی یب پوپبط 

 

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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 معیارهای مربوط به طراحی فضاها
اٍلیِ هَسد ًیبص دس صهبى  ّبیی ثشای ًگْذاسی ٍسبیلثیٌی ضذُ ثشای اسکبى هَقت، سَلِثْتش است کِ دس فضبّبی پیص

استفبدُ ضَد. ّبی آهَصش هشدم ثِ ػٌَاى جبیگبُّب ثؼذ اص ٍقَع صلضلِ دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ دس ضشایظ ػبدی اص ایي هکبى
ّبیی ثب اهکبًبت کبفی ثشای افشاد هؼلَل ٍ ًبتَاى ّبیی ثشای استقشاس ًیشٍّبی حفبظتی ٍ ثْذاضتی ٍ ًیض هحلّوچٌیي هکبى

ثشای پخت ٍ پض )ثِ غَست ػوَهی ٍ دس غَست اهکبى هجضا ثشای ّش  ّبیی هٌبستثِ ػالٍُ ثبیذ هحلضَد. فتِ دس ًظش گش
 ثیٌی ضَد.ّب( ٍ تسْیالت ثْذاضتی پیصخبًَادُ یب تؼذادی اص خبًَادُ

 

 پوشیدههای فضاهای سرباز و سرسرانه
است. ایي هسبحت ضبهل جبدُ، تشهشثغ ه 45تب  20صهیي هَسد ًیبص ثِ اصای ّش ًفش هسبحت ًبخبلع هیضاى  -

 ضَد.، اًجبسّب ٍ ... هیّبهٌبثغ آة، سشپٌبُ ّب،اهکبًبت دسهبًی ٍ آهَصضی، دفبتش کبس هشثَط ثِ هسئَلیي، آضپضخبًِ

هؼوَال ثیي ٍاحذّبی هَقت دس ًظش گشفتِ ضَد. ثبیذ فبغلِ کبفی ثیي اجشای هختلف دس فضبّبی اسکبى  -
ضَد. هتش فبغلِ دس ًظش گشفتِ هی 15ّبی اقبهتی هتش ٍ ثی ثلَک 6تِ اص ٍاحذّبی اقبهتی هتش، ثیي ّش دس 2اقبهتی 

 ّبی فشاس اضغشاسی استفبدُ کشد.ّب ثِ ػٌَاى ساُتَاى اص ایي فبغلِهیسَصی دس غَست ٍقَع آتص

ب هتش فبغلِ ثسبًتی 75هتشهکؼت فضب ٍ  10سغح، هتشهشثغ  5/3دس اهبکي سشپَضیذُ ثشای ّش تطک  -
ٍ هشٍس هسبحت کل % سغح ثِ ػٌَاى هحل ػجَس 30ضَد. ّوچٌیي ثب دس ًظش گشفتي ثیٌی هیتطک دیگش پیص
 ثبضذ.هتشهشثغ هی 5/5الصم ثشای ّش ًفش 

 

 معیارهای ساخت
ثٌذی هٌبست ػبیقاهکبى سجک ثَدُ ٍ ثب استفبدُ اص  هػبلح ثِ کبس سفتِ دس سبخت ثٌبّبی اسکبى هَقت ثبیذ تب حذ

پالستیکی یب چبدس استفبدُ ّبی جبدل حشاستی، سا ثب هحیظ ثیشٍى اص سشپٌبُ داضتِ ثبضٌذ. اگش ثشای اسکبى فقظ اص ٍسقِحذاقل ت
 ضذُ است، الصم است اص سقف دٍ الیِ یب الیِ ػبیق دس دسٍى سقف استفبدُ ضَد.

گیشی آفتبة اهکبى ثْشُ گیشی سشپٌبُ ثبیذ عَسی ثبضذکِ ضوي حفظ آى اص تبثص هستقیندس آة ٍ َّای گشم جْت
سَء ثبدّبی هضاحن سا  سبثاص آفضبّبی اسکبى ٍ ّوچٌیي اجتٌبة دس تَْیِ ٍ خٌک کشدى حذاکثش اص ٍصش ثبدّبی هالین 

ٍ هتٌبست ثب ضشایظ اص جبًت ضوبل ٍ جٌَة آى ثبضذ ٍ دس هَاسد ضشٍسی فشاّن کٌذ. ػوَهب ثْتش است ًَسگیشی سشپٌبُ 
 ثبى استفبدُ کشد.ِتَاى اص سبیاقلیوی هحل هی
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