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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
 تیآب و سايز شزيانهای حیا

یىی اص هْوتشیي هسائل است. هؼوَال دس اثش صلضلِ هٌاتغ ٍ ضثىِ ّای اسىاى هَلت هیي آب دس ضشایظ اضغشاسی تشای هحلأت
ٍ هغثَع تشای هصاسف هَسد آب تایذ داسای ویفیتی هٌاسة سٍد. آب هَجَد دچاس آسیة ضذُ ٍ اهىاى تاهیي آب هَسد ًیاص اص تیي هی

 خغشًان ًطَد. ّایتاػث تیواسیتاضذ، تِ ًحَی وِ ًیاص 
-تَاى تِ ػٌَاى تخطی اص تشًاهِ ولی تاهیي آب تؼذ اص تحشاى دس ًظش گشفت. سٍشّای اسىاى هَلت سا هیهیي آى تشای هحلتأ

دس فضاّای اسىاى دس سغح ضْش تِ ٍیژُ هتشهىؼة(  52گشدش آب )تا ظشفیت حذٍد ا لاتلیت تهخاصى وَچه ّایی ًظیش ایجاد 
 ضًَذ.هحسَب هیهَلت یا سایش فضاّای تاص ٍ ساخت هخاصى آب تا ظشفیت وافی دس هٌاعك فالذ هخضى اص جولِ ایي هَاسد 

 ًىات هْن دس حفاظت اص هٌاتغ آب ػثاستٌذ اص:
 .سی حیَاًات ٍ هٌاتغ آبایجاد حشین هیاى هٌاعك ًگْذا -

 سساًی هحل اسىاى.پزیشی سیستن آباستفادُ اص هٌاتغ اضافی تِ هٌظَس واّص آسیة -

 اًتخاب تشاص هٌثغ آب تِ صَستی وِ آب دس هؼشض تْذیذ آلَدگی هَاد آلَدُ وٌٌذُ یا سیل لشاس ًگیشد. -

 تیٌی ضًَذ.پیصاسىاى هَلت  ّایجشیاى تشق ٍ سٍضٌایی ًیض اص هَاسد ضشٍسی دیگشی است وِ تایذ دس هحل

 

 تسهیالت تهداشتی و فاضالب
ٍجَد داضتِ تاضذ وِ ساحت، تْذاضتی ٍ  ًفش( 52دس هحل اسىاى تایذ تؼذاد وافی دستطَیی ٍ تَالت )یه دستگاُ تِ اصای ّش 

خاًَادُ تفىیه الومذٍس ی، جٌس ٍ حتّا تایذ تشاساس جوؼیتایي سشٍیسلاتل ًظافت ٍ اهي تَدُ ٍ دس ضة داسای ًَس وافی تاضٌذ. 
هتش یا یه دلیمِ تا هحل سىًَت افشاد  22ّا ًثایذ تیطتش اص تَالتضذُ ٍ الگَّای فشٌّگی ٍ هزّثی دس آًْا دس ًظش گشفتِ ضَد. 

ٍیژُ  ، صًاى تاسداس ٍ تِتشای ّوِ اص جولِ سالوٌذاى، دختشاى جَاىّا )ضة ٍ سٍص( فاصلِ داضتِ تاضذ ٍ تایذ دس ولیِ ضشایظ ٍ صهاى
ٍ هَاد ًظافت ٍ تْذاضت تَدُ ٍ حطشات هَری  ٍسایل، ّای دفغ )سغل آضغال(تِ ػالٍُ داسای جایگاُهؼلَالى لاتل دستشس تاضٌذ. 

 وافی ایجاد ضَد. دّای اسىاى تِ تؼذاضَی لثاس دس ًضدیىی هحلّای ضستدس آًْا حذالل تاضذ. ّوچٌیي تایذ حوام ٍ هحل
سیستن دفغ ومذٍس تا استفادُ اص ضیة عثیؼی صهیي تِ صَست هٌاسة صّىطی ضًَذ. ّوچٌیي الّای اسىاى تایذ حتیهحل

 .ٌذػوك ّذایت ًىّای صیشصهیي ونغ آبٍ یا هٌاتای عشاحی ضَد وِ فضَالت سا تِ سوت آتْای سغحی فاضالب، تایذ تِ گًَِ

 

 ستاله
سغحی ٍجَد خَاّذ داضت؛ ّای ٍ هَش ٍ آلَدگی آب ضذًی جاهذ، خغش تىثیش هگس ّای فاسذآٍسی صتالِدس صَست ػذم جوغ

ضَد، تِ یؼی ٍ یا جٌگ تاػث صضتی ٍ ًاٌّگًَی هحیظ صیست هیثّای اًثاضتِ ضذُ پس اص سخذادّای عآٍسی صتالِّوچٌیي ػذم جوغ

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  
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ذ تاػث اًسذاد ساُ فاضالب ّای جاههشتَط تِ خذهات تْذاضتی سا ًیض تحت الطؼاع لشاس خَاّذ داد. صتالِّای ای وِ سایش فؼالیتگًَِ
 ضًَذ ٍ ایي اهش خَد تاػث تشٍص هطىالت دیگش هحیظ صیستی ٍ یا ساوذ هاًذى آب ٍ دس ًتیجِ آلَدگی آتْای سغحی خَاّذ ضذ.هی

 

 آثار سيانثار تز محیط سيست
فاضالب وِ لثال تیاى ضذ ٍ اسىاى هَلت تش هحیظ صیست ػالٍُ تش هَاسد هشتَط تِ دفغ صتالِ تشای جلَگیشی اص آثاس صیاًثاس 

 سػایت هَاسد ریل ضشٍسیست:
 هٌاتغ هحیظ صیستی هَجَد دس هحل اصتاهیي هصالح ساختواًی تشای جلَگیشی  -

 حفظ ٍ تمَیت پَضص گیاّی جْت جلَگیشی اص فشسایص خان ٍ واّص اهىاى تشٍص سیل -

 تٌاسة تؼذاد افشاد اسىاى دادُ ضذُ تا ظشفیت ٍالؼی هحل -

 

 پذيزهای آسیةامنیت سنان و گزوه
تسیاس است. تؼییي ًیاصّای اهٌیتی ٍ یاتی ٍ عشاحی اسىاى هَلت تَجِ تِ خغشات داخلی ٍ خاسجی حائض اّویت دس ٌّگام هىاى

 هسالِ هْن ٍ دضَاس است.افتادُ  ٍ هؼلَلیي، دس ًَاحی دٍس ، وَدواى، سالوٌذاىًظیش صًاىّای دس هؼشض خغش تاهیي اهٌیت گشٍُ
خاًواًی هطىالت جشیاًات ًاضی اص تیجی تسیاس هْن است ٍلی هْوتش اص آى تشلشاسی اهٌیت داخلی است. دس اثش حفظ اهٌیت خاس

آیذ. ًضاع، تجاٍص ٍ غاست اهَال اص هسائلی است وِ اغلة تشای صیادی اص جولِ ػذم تؼادل ضخصیتی، سٍاًی ٍ اجتواػی تِ ٍجَد هی
 آیذ.آٍاسگاى پیص هی

، دسگیش واسّای تحشاى هشداى دس ٌّگامضًَذ تِ دلیل آًىِ هؼوَال ٍ گشدّوایی افشاد خاًَادُ هیاًَادُ خصًاى اغلة تاػث حفظ 
خاًَادُ ٍ ، ًمص ّوسشاى آًْا دسحفظ ضًَذٍ یا الاهت دس هٌضل تِ هٌظَس حفاظت اص اهَال هی سٍصهشُ، سفغ هطىالت ًاضی اص تحشاى

ای یاتذ. صًذگی دس اسدٍگاُ اغلة هطىالت پیچیذُْیِ غزا تیص اص پیص اّویت هیجوغ ضذى افشاد خاًَادُ، هشالثت اص وَدواى ٍ ت
، هَلؼیت اجتواػی صًاى ٍ اًذّای اجتواػی اص تیي سفتِجوؼیت ٍ دس ضشایغی وِ ساصهاى جاییدس حیي جاتِوٌذ. تشای صًاى ایجاد هی

وِ  سشپشستتْتش است صًاى تی تِ هسالِ اهٌیت صًاى ضَد.یطتشی تَجِ ت یذلزا تاافتذ. ّای حوایت اص آًْا تِ خغش هیهىاًیسن
 ّای هجضا استفادُ وٌٌذ.ای اص اسدٍگاُ سىًَت دادُ ضًَذ ٍ اص سشٍیستؼذادضاى دس اسدٍگاُ ون ًیست تِ صَست گشٍّی دس ًمغِ

ظاهی وٌتشل ٍ هشالثت ضَد. شٍی اًتالومذٍس تَسظ ًیٍ حتیتسْیالت هَسد ًیاص تَدُ ٍ دس هجاٍست ایي ًمغِ تایذ دس هحلی اهي 
دیذُ تِ هٌظَس دس ٌّگام ضة اص اّویت صیادی تشخَسداس است. ّوچٌیي هشالثت اص افشاد آسیة ٍآهذّای سفتٍجَد سٍضٌایی دس هحل

 تاضذ.جلَگیشی اص ّشگًَِ سَءاستفادُ جٌسی تسیاس تا اّویت هی
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