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با سپاس از : 

سرکار خانم دکتر لعال جهانشاهلو ) هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ( 

کر حقیقی )هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان (  کیانوش ذا جناب آقای دکتر 

که ما را در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند .  جهت همیاری و راهنمایی خالصانه، 



پیشگفتار
با توجه به عدم وجود ضوابط و قوانین الزام آور در حوزه طراحی، نظارت و اجرای نمای ابنیه در 
که میزان آسیب پذیری نمای شهری در رویارویی با سوانح  کالن شهری چون تهران؛ بدیهی است 
طبیعی تشدید خواهد شد. از سوی دیگر ضعف ارتباطی سه حوزه مدیریت، شهرسازی و معماری 
نیز بر این مسئله دامن می زند. لذا در شهری چون تهران و به ویژه محدوده مورد مطالعه به علت 
کم ساختمانی ویژه )ابنیه بلندمرتبه( که ظرفیت  قرارگیری بر روی گسل شمالی، معابر کم عرض، ترا
وقوع فاجعه را در شرایط فعلی دارد؛ موضوعات بیان شده در مواقع بحرانی شرایط پیچیده تری 
کتاب حاضر با هدف، نائل شدن به مفهوم طراحی پیشگیرانه در نمای شهری، در تالش  دارد. 
اجرای  و  طراحی  شیوه های  و  رویکردها  قوانین،  مفاهیم،  نظری؛  مطالعات  از  استفاده  با  است 
کند به نحوی که برآیند آن تبلور مهندسی نما را در برداشته باشد. در  نمای شهری را بازشناسی 
کمی-کیفی )ترکیبی( بوده و با استخراج معیارهایی برای سنجش  کتاب پیش رو از نوع  این راستا 
میزان آسیب پذیری و تأثیر سوانح طبیعی -زلزله و آتش سوزی- بر روی نماهای شهری محدوده 
ح  طر محلی،  راهبرد  جامعه  سند  موضوعی،  و  موضعی  پروژه های  الهیه(؛  )محله  مطالعه  مورد 

کند. نهایی، راهکارها و راهبردهایی برای توسعه آتی و ویرایش نماهای موجود ارائه 

کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است :

کلیات موضوع ) تجارب علمی و عملی ( و در چهار بخش پیشگیری، آسیب پذیری،    فصل اول 
سوانح طبیعی و نمای شهری اختصاص یافته است . 

فصل دوم شناخت و تحلیل محله الهیه ) پابلوت انتخابی ( را شامل می شود .   

و در فصل سوم راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است .   

کتاب به عنوان منبع برای دانشجویان و عالقه مندان به مسائل نماهای شهری  امید است این 
موثر واقع شود .
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تاریخ  و  فرهنگ  کنین،  سا جریان ها،  کارکردها،  عملکردها،  ساختمان ها،  از  مجموعه ای  شهر 
گشتالت  معروف  جمله  یادآور  کل نگر  رویکرد  این  است.  موضوعات  این  کل  شهر  بلکه  نیست، 
که در آن »کل، چیزی بیش از جمع جبری اجزاست«.عالوه بر این، رویکرد  کافکا است  کورت  از 
که این رشته به دیگر ابعاد شهری نیز توجه  تجویزی )مداخله ای( طراحی شهری ایجاب می کند 
نگاه سیستمی، هر  با  قرار دهد.  را همزمان مد نظر  ابعاد  این  باشد و حتی المقدور همه  داشته 
گاهی از سازوکار و نحوه برهم کنش تمام عناصر سیستم است. مداخله هدفمند و موفق، نیازمند آ

که طراحی شهری را از دیگر رشته های مرتبط با موضوعات  کید دارد  کل نگر تأ اهمیت رویکردی 
رویکرد  اتخاذ  می دهد،  شهر  در  مداخله  مشروعیت  شهری،  طراحی  به  می کند.آنچه  مجزا  شهر 
»یکپارچه« و تأثیرپذیری از ابعاد مختلف شهری است. تمرکز صرف بر هریک از این ابعاد فضای 
کنار اهمال و بی توجهی به دیگر ابعاد، حوزه شمول طراحی شهری را به دیگر رشته های  شهری در 

طراحی محیط تقلیل می دهد. 

گذشته تا به امروز دچار  از سویی، ساختار شهرها، بافت ها، فضاهای شهری و نماهای شهری از 
سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  دگرگونی  این  است.  شده  دگرگونی 
از پیش به امر ایمنی  محیطی و ... بوده است. یکی از جوانب این دگرگونی تغییر و توجه بیش 
شهرها در مقابل مخاطرات محیطی بوده است. از پیش اندیشیدن و ارائه سناریوهای به موقع در 
کاسته و رویکردهای پیشگیرانه ای را ارائه دهد. از سویی با ارزیابی و  عمل می تواند از حجم خطر 
کنترل در فرآیند تحقق رویکردهای پیشگیرانه می توان دگردیسی شهری را تحقق آفرید. از این رو 

ح های شهری، آینده نگری را  به دنبال دارد. ایجاد فرهنگ پیشگیری در طر
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کاربری های متفاوت است، عالوه بر حفظ  ج ها و... با  که شامل ساختمان ها، بر نماهای شهری 
ظاهر و آراستگی محیط باید پاسخگوی تأمین ایمنی و امنیت برای مخاطبین، چه در داخل و 
گسل زلزله قرار دارد.عالوه بر  ج ابنیه باشند.کشور ایران بخصوص شهر تهران بر روی  چه در خار
سوانح طبیعی )طوفان، زلزله، سیل و...( سوانح مصنوع هم در این خطرآفرینی نقش به سزایی 
نیمه عمومی- همین طور عرصه  و  خصوصی  میان عرصه  واسطه  به عنوان  شهری  دارد.نماهای 
هر  مواجهه  صورت  در  می کنند.  عمل  فضا  دو  این  مشترک  فصل  به عنوان  شهر  نیمه خصوصی 
جرأت  به  می شوند.  متضرر  هدف  جامعه  دو  هر  مصنوع  چه  و  طبیعی  سوانح  چه  خطری  نوع 
که  گفت تنها راه امن جهت تأمین ایمنی از سوانح، فضاهای عمومی شهری می باشند  می توان 
عمومی  فضای  در  ابنیه  نمای  و  جداره  هرچه  دارد.  ساختمان ها  نمای  عملکرد  به  تام  بستگی 
شهری پایدارتر، تاب آورتر باشند، احتمال تخریب ابنیه و انسداد فضای عمومی از یکسو و احتمال 
کمتر است و در نتیجه میزان آسیب پذیری  آسیب پذیری عابرین در اثر ریزش آوار از سوی دیگر، 
گسل تنها عامل خطرآفرین نیست بلکه زیرساخت ها،  کاهش می یابد. زمین لرزه و  فضای عمومی 
ح منجر به  کل یکپارچگی بستر طر ک های نامطلوب و قنات ها و آب های زیرزمینی در  وجود خا
فروریختن ساختمان ها علی الخصوص نماهای شهری می شوند. بنابراین نماهای شهری در بستر 
کنین می تواند خطرات بعدی  وقوع سوانح )طبیعی، مصنوع( عالوه بر خطرات احتمالی برای سا
کاربرد دانش،  کتاب قصد دارد  کند.این  را برای عرصه عمومی فراهم  حتی به مراتب شدیدتری 
وجود  عدم  توصیف،  این  از  حاصل  دغدغه  لذا  دهد.  قرار  خود  سرمشق  را  مهارت ها  ارتقای  در 
الزامات، بسترهای قانونی و الگویی در مقررات شهرسازی برای پیشگیری از خطر آسیب پذیری 
گرفتن این ایده این  نماهای شهری در معابر و تبعات فروریختن آن )حوادث ثانویه( باعث شکل 

شده است. 

ح های  ایمن سازی نماهای شهری، در طر از سوانح و  کل نگری برای پیشگیری  دیدگاه جامع و 
دستورالعمل  به صورت  فقط  و  غیرمستمر  اقدام  چند  از  غیر  نمی شود.  مشاهده  شهری  و  جامع 
کاری از لحاظ قانونی برای ایمنی نماهای شهری در مقابله با سوانح در ایران و به ویژه تهران  هیچ 
صورت نگرفته است. به عنوان مثال در نماهای شیشه ای متأسفانه هیچ توجهی به محاسبات 
و  عمومی  ساختمان های  نمای  چگونگی  در  نمی تواند  شهرداری  و  نمی شود  و  نشده  مقاومتی 
شیشه،  مانند:  )مصالحی  کنونی  نماهای  اغلب  بودن  ک  کند.خطرنا دخالت  خصوصی  حتی 
گرانیت( باعث پدید آمدن خطرات جبران ناپذیری در زمان وقوع  آلومینیوم، سنگ های مرمر و 
نماهای  در  سوانح  از  پیشگیری  برای  حقوقی  و  قانونی  راهکارهای  وجود  عدم  می شود.  حادثه 
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شود  بازگشایی  دریچه ای  باید  بنابراین  می کند.  تشدید  را  افراد  ایمنی  وضعیت  تهدید  شهری 
کند برای تمام ذی ربطان،  ایجاد  کند و هم ضرورتی  را فراهم  که هم بسترهای حقوقی، قانونی 
را روشن تر می کند، شدت  و اهمیت تحقیق  که ضرورت  ذی نفوذان و ذی نفعان. جنبه دیگری 
گون شهر  گونا مسئله بیان شده می باشد. تعدد و تنوع پیامدهای منفی ناشی از این امر بر ابعاد 
که مسئله طراحی  به عنوان واحد های تحلیل بسیار زیاد می باشد.چنین می توان اظهار داشت 
و  منظر  کارکرد،  ک،  ادرا عملکرد،  و  نداشته  کالبدی  جنبه  تنها  شهری  نماهای  در  پیشگیرانه 
که پدیده ای  بسیاری از مؤلفه های دیگر فضاها و بافت های شهری را تحت تأثیر قرار می دهد.چرا
چندبعدی می باشد و از یکسو قرارگیری شهر بر روی بستر خطرپذیر )گسل و رخداد آن زلزله( باعث 
که در زمان رخداد مخاطرات طبیعی می تواند  کلیت منسجم شهر می گردد  برهم خوردن وحدت و 
و  بلندمرتبه سازی  ساختمان سازی،  سنت  می رسد  نظر  یابد.به  دست  دیگری  ثانویه  سوانح  به 
گزیدن خود می تواند به تبعات دیگری در مشکالت شهری بیفزاید  ساختن نه به معنای سکونت 
کمیت و میزان اهمیت  کنون یک رقابت پرشتاب بین میزان تولید مصرف و رسیدن به  در واقع ا
که با توجه به رشد جمعیت حداقل  کیفیت در جریان است رقابتی  دادن به ایمنی و رسیدن به 
معضل  گستره  و  شدت  به  توجه  با  شد.  متصور  آن  برای  را  پایانی  نمی توان  آینده  دهه  یک  در 
کاهش  عنوان شده می توان به اهمیت، یافتن راه حلی به موازات آنچه در حال وقوع است برای 
کتاب حاضر در پی یافتن آن  که  صدمات ناشی از نماسازی پی برد. این راه حل موضوعی است 

که ضرورت انجام را برمی انگیزند: است. سایر مسائلی 

)فرآیند    شهر  ایمن سازی  ایجاد  ضرورت  به  شهری  طراح های  هدایت  و  پیش بینی  ضرورت 
ح های شهری(.  تحقق طراحی پیشگیرانه در طر

از طراحی نمای شهری در موازات معابر شهری عالوه بر نقش زیبایی شناسی و    هدف اصلی 
هویت بخشی به محیط اطراف باید بتواند ایمنی فضای عمومی شهری را به دست آورد.

که واسطه بین عرصه    کلیتی  ضرورت احیا، حیات بخشی و توسعه آتی نماهای شهری به عنوان 
گر بودن و مشارکت پذیر  خصوصی و عمومی در شهر می باشد.این موضوع در راستای تسهیل 
بودن بین دو عرصه خصوصی )مالکیت خصوصی( و عرصه عمومی )مالکیت عمومی( می تواند 

از اهمیت بسیار باالیی داشته باشد.

ح تفصیلی )که عمدتًا    ضرورت تعریف طرحی منسجم و تصمیم گیری در مقیاسی خردتر از طر
ح می کند. کم ها می پردازد( را مطر کاربری و ترا فقط به تعیین 
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که ضرورت طراحی پیشگیرانه را    متناسب بودن با زمان نیز یکی از اصلی ترین مواردی است 
برمی انگیزد. در حال حاضر بیشترین تمرکز پروژه های معماری و شهرسازی در شهرهای بزرگ 
که می بایست تمهیدات  گسل قرار دارد.عاملی  گسترش و ساختن بر بستر خطرپذیر  بر توسعه، 
قانونی، عملیاتی را مختص بستر و زمینه قرارگیری طراحی به صورت قانونی، دستورالعملی و 

کرد. آئین نامه ای تدوین و اجرا 

را    ایمن سازی  و  محیطی  کیفیت های  که  تخصصی  خالی  جای  شهری،  نماهای  طراحی  در 
)تاب آوری نمای شهری برای مواجهه با سوانح( بررسی و با آسیب شناسی نماهای شهری به 

گیرد، خالی است. تدوین اصولی برای ویرایش، اصالح و تحقق در نظر 

به زعم نگارنده، تفکر جدایی گزینی و جزیره پنداری طراحی نماهای ایمن شهری، به مثابه زهری 
از این رو در چارچوب دانش  کام شهرها و فضاهای شهری معاصر ریخته می شود.  که به  است 
کتاب  که موشکافانه و جزئی تر به این موضوع پرداخته شود. این  طراحی شهری، ایجاب می کند 
گامی  گردیده است و تالش می کند در این راستا  بنا بر ضرورت امروز  نماهای شهری معاصر طراحی 

به جلو بنهد.

سیستماتیک  کل نگر،  یکپارچه،  رویکردی  اتخاذ  بر  شهری  طراحی  معاصر  نظریه های  کید  تأ
زیبایی شناسی،  از  اعم  شهری،  فضای  جنبه های  همه  که  می دارد  آن  بر  را  ما  میان رشته ای،  و 
ارتباط  در  و  همزمان  را  سیاسی  و  فلسفی  روان شناختی،  جامعه شناختی،  ایمنی،  عملکردی، 
ح شده الزم  به هم پیوسته و تنگاتنگ با یکدیگر در نظر بگیریم. به منظور دستیابی به اهداف مطر
است به بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع آن دست یابیم. بدین ترتیب مروری 
بر ادبیات و مفاهیم هر یک از بخش ها ، سبب دستیابی به چهارچوب نظری مناسب خواهد شد.

در  شهری"  "نماهای  و  طبیعی"  "سوانح  "آسیب پذیری"،  "پیشگیری"،  مفاهیم  اساس  این  بر 
کتشافی در چهار بخش به ترتیب ذیل بیان می شود: بخش مطالعات ا

مؤلفه های    با  تطابق  در  "پیشگیری"  با  مرتبط  مفاهیم  و  مبانی  فصل،  این  اول  بخش  در 
این  فهم  در  جامعی  شناخت  راه  این  از  تا  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  شهری  ح های  طر
موضوع حاصل شود.سپس با تدقیق این  یافته ها با نظریات و رویکردهای اندیشمندان اصول 

دستیابی به طراحی پیشگیرانه تدوین می شوند.

در بخش دوم "آسیب پذیری" و راه های شناسایی آسیب و مفاهیم مرتبط با آن سنجیده و   
معین می شود.
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و    هم  به  نسبت  هرکدام  اهمیت  طبیعی"،  "سوانح  شناخت  و  شناسایی  با  سوم  بخش  در 
طبقه بندی خطرآفرینی آن ها مشخص می شود.

رویکرد    فرآیند  در  شبیه ساز  مهم ترین  به عنوان  را  شهری"  "نمای  مفاهیم   ، چهارم  بخش  در 
طراحی پیشگیرانه مورد بررسی قرار دادیم. هر بخش با انتخاب نمونه های داخلی و خارجی 
کار خود  منطق با معیارها و همچنین بررسی دالیل موفقیت و عدم موفقیت این تجربیات به 

پایان می دهند.

بخش اول

پیشگیری 
خود  متحد  ملل  سازمان  توسط  حوادث  از  پیشگیری  سال های  به عنوان   ۱۹۹۰ دهه  اطالق 
 Sendai Framework For( است.  جهان  در  پیشگیرانه  رویکرد  استمرار  برای  عامل  مهم ترین 

)2030-Disaster Risk Reduction 20115

مفاهیم
ک در شرف وقوع    از یک تهدید خطرنا گاهی پیامی  آ یا  پیشگیری)Prevention(: هشداردهی 

کیت و همکاران ۱۳۹۱(. عدم معلوم نبودن یک واقعه معین در زمان  گاه می کند. )اسمیت،  آ
که  دقیق )حسینی امینی، حسن، پریزادی، طاهر ۱۳7۹(. مجموعه اقدامات و فعالیت هایی 
کاهش اثرات آن در جامعه می باشد )حسینی امینی،  هدف از آن ها جلوگیری از بروز سانحه و یا 
که جهت از بین بردن میزان خطرپذیری  حسن، پریزادی، طاهر ۱۳7۹(. مجموعه اقداماتی 
 .)۱۳۸۹ منوچهر  طبیبیان،  ترجمه  تونی،  )هال،  گیرد.  انجام  تکنولوژیکی  و  طبیعی  حوادث 
اقدام عملی برای تقلیل عوامل خطرزا به واسطه پویایی عملکرد مدیریت دانش محور بحران 

ح ۱۳7۱(. است. )حبیب، فر

کاهش خطرات سوانح از یک سو و افزایش آمادگی    افزایش پیشگیری در هر جامعه ای موجب 
تونی،  )هال،  می شود  دیگر  سوی  از  سوانح  با  مواجهه  در  آن ها  توانمندسازی  و  شهروندان 

ترجمه طبیبیان، منوچهر ۱۳۸۹(.
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قابل دستیابی    آینده دور  در  آن  اما منافع  پرداخته می شود؛  زمان حال  هزینه پیشگیری در 
است )حسینی امینی، حسن، پریزادی، طاهر ۱۳7۹(.

مخاطره آمیز    عناصر  فرآیند  تشخیص  بالیا  از  پیشگیری  برای  شهری  برنامه ریزی  کلی  هدف 
مجید  )عبداللهی،  است  شهرسازی  و  شهر  اصالح  و  بهبود  به واسطه  محیط  ایمنی  تقویت  و 

.)۱۳۸2

ح    مزیت پیشگیری، پیش بینی اعتبارات و توافقات و بودجه های اقتصادی است )حبیب، فر
.)۱۳۹2

مجید    )عبداللهی،  است  ایمنی  فرهنگ  ارتقاء  آن  هدف  و  می باشد  پیشگیری  راه  بهترین 
.)۱۳۸2

و    کیت  )اسمیت،  است  خطر  فاجعه  از  پیشگیرانه  رویکرد  محورتر،  مردم  و  گسترده تر  رویکرد 
همکاران ۱۳۹۱(.

کاهش بحران در ژاپن 
که در سال ۱۹۶۱  اقدامت بحران" است  پایه  "قانون  ژاپن  کشور  کاهش بحران در  مبنای قوانین 
کاهش مخاطرات بحران مشخص شده است. تجارب حاصل از  تصویب و در آن مبنای اقدامت 
کرده  کاهش مخاطرات را تسریع  کوبه تالش جهت ایجاد قوانین و سیاست های دولتی  زلزله ۱۹۹۵، 
است )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(. اهداف ویژه برنامه عبارت اند از:

ایجاد زیرساخت های ارتباطی و ترابری مقاوم در حوادث   

ایجاد استانداردهای طراحی عملیات عمرانی متناسب با اهمیت آن ها   

افزایش اطمینان از ظرفیت مقاومت لرزه ای ساختمان ها  

ایجاد شبکه دیده بانی زلزله و دیگر حوادث  

پیشبرد پژوهش و تحقیق در مورد بحران ها و پیشگیری از آن ها  

اراضی    کاربری  انعکاس آن ها در توسعه و  انتشار میزان ریسک بحران های محلی و  ارزیابی و 
بخش های جغرافیایی مختلف 

ایجاد دستورالعمل های مدیریت بحران برای نواحی مختلف جغرافیایی متناسب با خطرات   
و شدت های مربوط به محل 



9 فصل 1؛ ݡکلیات موضوعݡ

کنش مناسب در زمان حادثه نظیر تقویت    ایجاد سیستم هایی به منظور فعال شدن و ایجاد وا
اعزام  سیستم های  تخلیه،  و  نجات  و  امداد  سیستم های  اطالعات،  بازپخش  سیستم های 
کمک در  داوطلب و سیستم های جانشین فعالیت های اداری و تدارکات برای مردم نیازمند 

هنگام وقوع بحران )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.

مخاطرات زلزله در آیین نامه های ساختمانی 
در ژاپن قانون استاندارد ساختمان از سال ۱۹۵۰ و قانون مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله از 
که ساختمان های ساخته شده با قانون تجدید  سال ۱۹۹۵ اجرا می شوند و مشخص شده است 
که از سال ۱۹۸۱ اعمال می شود دارای  نظر شده استاندارد ساختمان )روش طراحی جدید لرزه ای( 
که  کل ساختمان های موجود  کافی در مقابل زلزله هستند.از سوی دیگر حدود یک سوم  مقاومت 
کافی لرزه ای ندارند و مقاوم سازی این ساختمان های  قبل از سال ۱۹۸۱ ساخته شده اند مقاومت 

کمی داشته است )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.  قدیمی پیشرفت 

قانون پایه مقابله با پیشگیری از سوانح در ژاپن
که  کاهش خطر زلزله تعیین روش های مقابله با خطر است  مهم ترین بخش از برنامه پیشگیری و 
که در شکل زیر به آن اشاره  داشتن قانون پایه مقابله با پیشگیری از سوانح در سه سطح می باشد 

شده است.

قانون پایه مقابله با پیشگیری از سوانح در ژاپن منبع : )حسینی امینی، حسن، پریزادی، طاهر ۱۳7۹( ▪▪

کستان  کاهش بحران در پا
کستان سیاست ملی و راهبرد ویژه ای برای کاهش بحران وجود دارد. به ویژه کمیسیون فدرال  در پا
سازمان های  و  ایالت ها  با  هماهنگی  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  مسئول  اسالم آباد  در  سیل 
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ایجاد  جهت  به   ۱۹77 سال  در  کمیسیون  می باشد.این  فوق  سیاست  اجرای  جهت  مختلف 
کمک به ایاالت در ایجاد منابع مالی و فنی مورد  زیرساخت های الزم در سطح فدرال، به منظور 
کاهش سیل تشکیل شده است و در سال های اخیر نقش منحصربه فردی در  نیاز برای اقدامات 
کرده  کمک های خارجی ایفا  کشور بر اساس راهکارهای جدید و  کاهش سیل  تغییر سیاست های 

است )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.

کانادا کاهش بحران در 
که  شد  تأسیس  اضطراری  آمادگی  و  عمومی  ایمنی  عنوان  تحت  جدید  وزارت   2۰۰۳ سال  در 
در یک  امنیت عمومی  و  ایمنی  به  مربوط  مواد  به همراه  را  بحران  فعالیت های سنتی مدیریت 
گردمی آورد. قانون آمادگی اضطراری )EPA( مبنای اقدامات دولت و رابطه آن با دیگر  مجموعه 
کانادا دارای آیین نامه زلزله است  کشور در زمینه مدیریت بحران است. از سال ۱۹۴۱،  حوزه های 
که به همراه آیین نامه های ساختمانی حمایت های فنی واداری را ارائه می دهد )قوانین و مقررات 

ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.

مدیریت بحران در آمریکا 
اساس  بر  وی  به  اعطاشده  اختیارات  مطابق  متحده  ایالت  جمهور  رئیس   ۱۹7۹ جوالی   2۰ در 
که شامل، قانون دفاع غیرنظامی فدرال مصوب ۱۹۵۰، قانون  قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا 
کاهش خطرات زلزله مصوب ۱۹77 )قسمت ۴  کمک رسانی به بالیا مصوب ۱۹7۰ و ۱۹7۴، قانون 
از   ۱ شماره  مجدد  سازمان دهی  ح  طر قانون   ،۱۹۴7 مصوب  ملی  امنیت  قانون  عمومی(،  قانون 
۱۹۵۸ و شماره ۱ از ۱۹7۳، قانون ذخیره سازی مواد حیاتی و اضطراری و قسمت 2۰2 از روش های 
گذاری وظایف  کنگره  بود برای وا بودجه و محاسبات ۱۹۵۰ و قسمت ۳۰۱ ماده ۳ قوانین مصوب 
کلیدی به آژانس مدیریت بحران فدرال دستوراتی را صادر نمود. )قوانین و مقررات ملی  حیاتی و 
و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(. به همین منظور می توان اصول پیشگیری دنیس میلتی از 
بیان  زیر  را در جدول  کلرادو  کالیفرنیایی و پژوهشگر مدیریت بحران در دانشگاه  زمین شناسان 

کرد.
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اصول پیشگیری دنیس میلتی - منبع: )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(▪▪

اصول پیشگیری دنیس میلتیردیف

کیفیت محیطی۱ حفاظت و در صورت امکان تقویت 

کیفیت زندگی مردم2 حفاظت و در صورت امکان تقویت 

تقویت استقامت و توان محلی و مسئولیت پذیری در برابر بحران ها۳

کاهش و پیشگیری تأثیرات بحران ها۴ اقتصاد پایدار و بانشاط محلی از ملزومات پایداری و 

شناسایی و اطمینان از تحقق عدالت درون و بین نسلی۵

استفاده از روش های جلب توافق همگانی از سطوح محلی۶

گی های  که بحران های شهری با نگاه به سوانح طبیعی و مصنوع از ویژ کرد  از این رو می توان بیان 
که در شکل به نمایش درآمده است.  مشترکی برخوردار هستند 

گی بحران های شهری منبع: )حسینی امینی، حسن، پریزادی، طاهر ۱۳7۹(▪▪ ویژ

قوانین مدیریت بحران در ایران 
کشور ایران در قدمت ۵ هزارساله خود با ۱۵ هزار جنگ مواجه شده و قریب ۵ میلیارد نفر تلفات 
که سالی 2۰۰  کشته شده اند  کشور  گذشته، ۶ میلیون نفر از مردم این  داده است.طی ۳۰ سال 
کشته  انسانی بوده است. ۱/2 میلیون  براثر بالیای  نفر  اثر بالیای طبیعی و ۱ میلیون  بر  نفر  هزار 
در سال، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. وظیفه انسانی ما پیشگیری از بروز این حوادث 
که ۳2 مورد آن در ایران دیده می شود )رزفاقی  است.انواع بالیای طبیعی در جهان وجود دارد 

اصل، سینا ۱۳۹۵(.

کشور مصوب ۱۳۳7 مبتنی بر سیستم سازمانی  قانون مربوط به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی 
دفاع  سازمان  عضویت  قبول  اجازه  قانون   ،۱۳۴۵ سال  است.در  بحران  مدیریت  در  متمرکز 
غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانی به تصویب رسید. با تصویب اصالح 
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کارکنان به  کلیه دارایی، بودجه و  کشور در سال ۱۳۵۱، سازمان با  قانون سازمان دفاع غیرنظامی 
گذار شد )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.  نخست وزیری وا

دفاع  و  غیرنظامی  بسیج  و  ملی  آمادگی  سازمان های  ادغام  به  راجع  قانونی  "الیحه  موجب  به 
و  منحل  عماًل  غیرنظامی  دفاع  سازمان   ،۱۳۵۹ سال  مصوب  ملی"  بسیج  سازمان  در  غیرنظامی 
تمام بودجه و دارایی و تعهدات آن و سازمان های یادشده دیگر به "سازمان بسیج ملی" منتقل 
شد. بر اساس مصوبه فوق، این سازمان به در سال مصوب ۱۳۶۱ سازمان بسیج ملی در عمل 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهی  تحت  مستضعفین  بسیج  واحد  به صورت  و  منحل 
درآمد و از سطح سازمان مستقل به صورت یک واحد وابسته به سپاه درآمد. به عالوه وظایف آن 
کاهش اثرات سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، به  نیز از ساماندهی امور مربوط به پیشگیری و 
"کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط" تغییر یافت. 
که متولی مستقیم امور یادشده باشد،  که از سال ۶۱ تا سال ۱۳7۰ عماًل دستگاهی  گفت  می توان 
اثرات  کاهش  ملی  "کمیته   ،۱۳7۰/۰۵/۰۹ مصوب  ماده واحده  اساس  بر  اینکه  تا  نداشت  وجود 
کشوری و  از مسئولین  کشور و عضویت برخی وزرا و نیز تعدادی  بالیای طبیعی" به ریاست وزیر 
کردن  لشکری تشکیل شد و هدف از ایجاد آن، مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا 
گردیده بود )قوانین و مقررات  کاهش اثرات طبیعی مقرر  راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و 

ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.

کشور"  غیرمترقبه  با عنوان "ستاد حوادث  کشور، ستادی  توسعه  پنج ساله دوم  برنامه  قانون  در 
پیش بینی شد که تا قبل از آن وجود نداشت.در این تبصره مقرر گردیده بود که به منظور پیشگیری، 
امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه، اعتبارات الزم در طول 
برنامه دوم در اختیار ستاد مزبور قرار گیرد. ضمنًا %2۰ از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری 
ح های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل  کاهش اثرات بالیای طبیعی و اجرای طر به منظور 
سیل، زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا تخصیص داده شد. نکته مهم 
کاهش اثرات بالیای طبیعی" و وظایف "ستاد حوادث  اینکه در مقایسه وظایف قانونی "کمیته ملی 
برنامه سوم، مالحظه  قانون  ماده ۱۸۱  نیز  و  برنامه دوم  قانون   )۱۵( تبصره  در  غیرمترقبه" مذکور 
که هر دو ارگان دارای وظیفه مشابه "پیشگیری" و "مطالعات آسیب پذیری" بودند و برای  می شود 
آن ها اعتبار هم دریافت می کردند، لیکن امور امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده 
جزء وظایف خاص ستاد حوادث غیرمترقبه تعریف شد.در ماده ۴۴ قانون برنامه سوم توسعه کشور 
گردید "طرح جامع امداد نجات" توسط هالل احمر با همکاری وزارت کشور و بسیج تا پایان  نیز مقرر 
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که طرح مذکور پس از دو سال تأخیر در تاریخ ۱۳۸2/۰۱/۱7 در هیأت  سال اول برنامه تهیه شود 
وزیران تصویب شد )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(. به طور اخص اسناد 

کرد.  فرادست مدیریت بحران در ایران را می توان در زیر مشاهده 

اسناد فرادست مدیریت بحران ایران  - منبع : )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(▪▪

نام سندردیف

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی۱

کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه2 کلی پیشگیری و  سیاست های 

کلی نظام در امور پدافند غیر عامل۳ سیاست های 

مدیریت بحران در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران۴

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل۵

کاهش اثرات بالیای طبیعی۶ کمیته ملی  قانون تشکیل 

کشور7 ح جامع امداد و نجات  طر

کشور۸ قانون سازمان مدیریت بحران 

قانون شهرداری۹

ح جامع مدیریت بحران )خطرپذیری لرزه ای( شهر تهران۱۰ طر

مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران۱۱

کاهش خطرات  کلی پیشگیری و  سیاست های 
کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث  کلی نظام در حوزه پیشگیری و  سیاست های 
غیرمترقبه، در راستای مقابله با آن ها در سال ۱۳۸۳ در نه بند تنظیم و توسط مجمع تشخیص 
قانون  ابالغ شد.  به سران قوای سه گانه  تاریخ ۱۳۸۴/۰7/2۵  و در  مصلحت نظام تصویب شد 
کاهش اثرات بالیای طبیعی، مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه  کمیته ملی  تشکیل 
اسالمی  شورای  مجلس  هفتاد  و  سیصد  و  هزار  یک  مردادماه  نهم  خ  مور چهارشنبه  روز  علنی 
قانون  این  موجب  به  است.  رسیده  نگهبان  شورای  تأیید  به   ۱۳7۰/۰۵/۱۶ تاریخ  در  و  تصویب 
به منظور مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات علمی  اثرات بالیای طبیعی"  کاهش  "کمیته ملی 
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کاهش اثرات بالیای طبیعی، به ریاست وزیر  کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و  و پیدا 
نیرو،  وزارت  کشور،  هواشناسی  سازمان  عضویت  و  سازمان ها  مسئولین  و  وزرا  عضویت  و  کشور 
راه  وزارت  سازندگی،  جهاد  وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کشاورزی،  وزارت 
و ترابری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، 
مؤسسه ژئوفیزیک، جمعیت هالل احمر، سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه، 
کمیته حسب ضرورت مصلحت  این  ریاست  که  نظامی  یا  و  انتظامی  نیروهای  و  نهاد  مؤسسه، 
شماره  پیشنهاد  به  بنا   ۱۳۸2/۰2/۱7 خ  مور جلسه  در  وزیران  هیأت  می گردد.  تشکیل  بداند، 
خ ۱۳7۹/۱2/۱7 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده )۴۴(  2۱2-۱7 مور
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب ۱۳7۹، 
کشور را در ۵ فصل و ۵7 ماده تصویب نمود. )قوانین و مقررات ملی و  ح جامع امداد و نجات  طر

بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(.

کشور قانون سازمان مدیریت بحران 
جلسه  در  که  تبصره  ده  و  ماده  پانزده  بر  مشتمل  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون 
کمیسیون اجتماعی مجلس  خ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت  مور
گردیده  شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب 
بیست  خ  مور سه شنبه  روز  علنی  جلسه  در  سال  پنج  مدت  به  آن  آزمایشی  اجرای  با  مجلس  و 
تائید  و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۱۳۸7/۰۳/2۰ به 
شورای نگهبان رسیده است )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ۱۳۹2(. به منظور 

کشورهای مختلف در زمینه بحران جدول زیر این تصویر را نشان می دهد.  تطبیق قوانین 

کشورهای مختلف - منبع : )قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت بحران ▪▪ مقایسه قوانین مدیریت بحران در 
)۱۳۹2

ژاپن

 قوانین از جامعیت برخوردارند و  تمام زوایا و جنبه های بحران های مختلف در بر می گیرد.وضعیت شمولیت قوانین

متمرکز بودن
کلیه   انجام اقدامات مدیریت بحران در وزارت خانه مدیریت بحران متمرکز می باشد. قوانین در 

کشور یکسان می باشند. شهرها و استان های 

بخش های دولتی، خصوصی و سازمان های غیردولتی در مدیریت بحران مشارکت دارند.مشارکت بخش های مختلف
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کاهش مخاطرات مختلف موجود است.موجود بودن برنامه های ملی برنامه های ملی درازمدت در زمینه 

تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت بحران از وضعیتی فعال برخوردار می باشد.وضعیت تحقیق و توسعه

بودجه متمرکز دولتی تخصیص داده می شود.وضعیت بودجه

آیین نامه های طراحی متنوعی در زمینه مخاطرات مختلف موجود می باشند.وضعیت آیین نامه

کستان پا

قوانین از جامعیت برخوردار نمی باشند.وضعیت شمولیت قوانین

متمرکز بودن
کلیه شهرها و استان های  کمیسیون فدرال سیل وزارت آب و برق. قوانین در  تمرکز اقدامات در 

کشور یکسان می باشند.

 بخش دولتی در اقدامات مدیریت بحران از نقشی غالب برخوردار است.مشارکت بخش های مختلف

کافی.موجود بودن برنامه های ملی کاهش خطرات به میزان  گسترده  نبودن برنامه های ملی 

به طور بارز وجود ندارد.وضعیت تحقیق و توسعه

کمک های خارجیوضعیت بودجه بودجه دولتی و 

کمبود آیین نامه های اجرایی )ساختمانی(وضعیت آیین نامه

کانادا

وضعیت شمولیت قوانین
در  را  بحران های مختلف  و جنبه های  زوایا  تمام  و  برخوردارند  و شمولیت  از جامعیت  قوانین 

بر می گیرد.

متمرکز بودن
به صورت غیر متمرکز انجام می شود. متولی امور مرتبط با مدیریت بحران،  وزارت ایمنی عمومی 
گذار  وا مختلف  وزارت خانه های  و  ادارات  به  مسئولیت ها  اما  می باشد،  اضطراری  آمادگی  و 

می شود. در ایالت های مختلف قوانین متفاوت هستند.

مشارکت بخش های مختلف
بحران  مدیریت  در  مدنی  جامعه  و  دولتی  غیر  سازمان های  خصوصی،  دولتی،  بخش های 

مشارکت دارند.

در بخش های مختلف در خصوص مخاطرات مختلف برنامه های مختلفی موجود می باشد.موجود بودن برنامه های ملی

پژوهش و توسعه در زمینه مدیریت بحران از وضعیتی فعال برخوردار می باشد.وضعیت تحقیق و توسعه

که از منابع دولتی و غیر دولتی   تأمین می شود، استفاده شده است.وضعیت بودجه از بودجه نامتمرکز 

آیین نامه های اجرایی و طراحی مختلف به خصوص در زمینه زلزله وجود دارد.وضعیت آیین نامه

آمریکا

وضعیت شمولیت قوانین
در  را  بحران های مختلف  و جنبه های  زوایا  تمام  و  برخوردارند  و شمولیت  از جامعیت  قوانین 

بر می گیرد.
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متمرکز بودن
فدرال،  آژانس  بحران،  مدیریت  با  مرتبط  امور  متولی  می شود.  انجام  متمرکز  غیر  صورت  به 
خانه های  وزارت  و  ادارات  به  مسئولیت ها  اما  می باشد،  اضطراری  شرایط  و  بحران  مدیریت 

گذار می شود. در ایالت های مختلف قوانین متفاوت هستند. مختلف وا

مشارکت بخش های مختلف
بحران  مدیریت  در  مدنی  جامعه  و  دولتی  غیر  سازمان های  خصوصی،  دولتی،  بخش های 

مشارکت دارند.

موجود بودن برنامه های ملی
در بخش های مختلف در  خصوص مخاطرات مختلف برنامه های مختلفی با جزئیات قابل

کشورها موجود می باشد. توجه و در حد الگوبرداری برای دیگر 

پژوهش و توسعه در زمینه مدیریت بحران از وضعیتی فعال برخوردار می باشد.وضعیت تحقیق و توسعه

که از منابع دولتی و غیردولتی تأمین می شود، استفاده شده است.وضعیت بودجه از بودجه نامتمرکز 

آیین نامه های اجرایی و طراحی مختلف به خصوص در زمینه زلزله می باشد.وضعیت آیین نامه

ایران

وضعیت شمولیت قوانین
کمتر پرداخته  کافی برخوردار هستند و تنها در موارد جزئی به مسائل اجرایی  قوانین از شمولیت 

اند.

متمرکز بودن
با مدیریت بحران، سازمان مدیریت  امور مرتبط  انجام می شود. متولی  به صورت غیر متمرکز 
گذار  وا مختلف  خانه های  وزارت  و  ادارات  به  مسئولیت ها  اما  می باشد،  کشور  وزارت  بحران 

می شود. در ایالت های مختلف قوانین یکسان هستند.

مشارکت بخش های مختلف
در مدیریت بحران اغلب نهادهای دولتی مشارکت دارند و در مرحله بعد، به صورت بسیار محدوده، 

سازمان های غیر دولتی و به طور غیر رسمی و خودجوش، جامعه مدنی مشارکت دارد.

موجود بودن برنامه های ملی
کافی  که ضمانت اجرایی  برنامه ها و قوانین ملی مناسبی تدوین و تصویب شده و در صورتی 

نیز  داشته باشند .

وضعیت تحقیق و توسعه
در سال های اخیر مطالعات و پژوهش های مناسبی در زمینه مدیریت بحران انجام شده است. 

با این وجود سرمایه گذاری قابل مالحظه در این حوزه ضروری به نظر می رسد.

 از بودجه متمرکز دولتی استفاده می شود.وضعیت بودجه

آیین نامه های طراحی مختلف به خصوص در زمینه زلزله و سیل وجود دارد.وضعیت آیین نامه

ح های شهری  رویکرد پیشگیری خطر در طر
می نماید،  حل  تصمیم  هر  به  عمل  از  پیش  را  مشکالت  طراحی  روند  یک  پیشگیری،  رویکرد 
اقدامی  چه  می توان  حاضر  حال  در  که  می گیرد  تصمیم  مورد  این  در  راهبردی  روند  درحالی که 
برای  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  کلی  هدف  داد.  انجام  احتمالی  آینده  به  دستیابی  برای  را 
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از بالیا تشخیص فرآیند عناصر مخاطره آمیز و تقویت ایمنی محیط به واسطه بهبود و  پیشگیری 
کارآمدترین سطح  کالبدی شهرسازی  اصالح شهر و شهرسازی است. در میان سطح برنامه ریزی 
کاهش آسیب پذیری جوامع شهری در برابر سوانح است و می توان با استفاده از  برنامه ریزی برای 
کمترین آسیب  که به هنگام وقوع سوانح  تجهیزات برنامه ریزی شهرها را به گونه ای طراحی نماییم 
به عنوان  است.  شده  شهری  ح های  طر جدایی ناپذیر  جزء  به  تبدیل  شود.ایمنی  وارد  آن ها  به 
)واتسون،  کرد.  بیان  زیر  موارد  در  شهری  توسعه  ح های  طر در  ایمنی  جایگاه  از  می توان  نمونه 

کیانوش ۱۳۸۹(. کرحقیقی،  دونالد، آلن ج پالتوس، و رابرت جی شیبلی، ترجمه ذا

ح جامع شهر موآب1  طر
دارد.  قرار  شمالی  آمریکای  در  کی  را رشته کوه های  نزدیک  یوتا،  شرقی  جنوب  در  موآب  شهر 
که در جدول  ح جامع شهر موآب در نه بخش دسته بندی شده است  بخش بندی  ایمنی در طر

زیر نشان داده میشود .

ح جامع شهر موآب - منبع : )علی عسکری و مهدی جدیدی میاندشتی ۱۳۹۶(▪▪ بخش بندی  ایمنی در طر

ح جامع شهر موآب بخش بندی  ایمنی در طر

ح جامع۱ اجرای طر

رشد شهرنشینی2

توسعه اقتصادی۳

کاربری اراضی۴

تهیه مسکن۵

کز تفریحی۶ پارک ها و مرا

حمل ونقل7

طراحی شهری۸

تسهیالت عمومی۹

1-  moab city
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که شامل اهداف و بخش های آب،  ح از زیر بخش های متفاوتی تشکیل شده  بخش نه این طر
آتش،  از  جلوگیری  و  افراد  سالمتی  خیابان ها،  و  پیاده روها  رفاهی،  خدمات  زباله ها،  فاضالب، 
وجود  نیز  دیگر  بخش های  در  ایمنی  مبحث  البته  است.  مدارس  و  شهرداری  دارایی  و  ک  امال
دارد. برای مثال در بخش حمل ونقل به ایمنی عابر پیاده و ایمنی عبور و مرور اشاره شده است. 
ح زیر می باشند: )علی عسکری و مهدی جدیدی  ح به شر ح شده در این طر سیاست های مطر

میاندشتی ۱۳۹۶(.

و - ۱ آتش نشانی  نیروهای  گردد.  فراهم  نقلیه  و دسترسی مناسب وسایل  گردش  باید  در شهر 
پاسخ  مسکونی  مختلف  نواحی  در  کمک  درخواست های  به  به سرعت  بتوانند  باید  پلیس 

دهند.

گیرد.- 2 ح پیشنهادی برای احداث هر ساختمان جدید، باید مورد بررسی دقیق قرار  طر

دیده - ۳ تدارک  دهد  پوشش  را  آینده  رشد  نیازهای  مناسب  به طور  که  خدماتی  باید  شهر  در 
شود.

مهدی - ۴ و  عسکری  )علی  شوند.  گذاشته  اجرا  به  شهر  در  باید  اضطراری  خدمات  قوانین 
جدیدی میاندشتی ۱۳۹۶(.

ح جامع نواتو1  طر
ح جامع این شهر تحت  کالیفرنیا است. فصل پنجم طر شهر نواتو از شمالی ترین شهرهای ایالت 
به  آن مربوط  و بخش دوم  ایمنی است  آن مبحث  اول  و صدا است. بخش  و سر  ایمنی  عنوان 
زلزله، سیل و همچنین نشست ها و  از بالیای طبیعی مانند  سر و صدا می باشد. خطرات ناشی 
گرفته است. نقشه زلزله  فروریختگی ساختمان ها و تأثیرات آن ها در بخش ایمنی مورد بررسی قرار 
ح مشخص شده و روش های ایمنی به منظور مقابله با حریق های درون شهری  و دیگر بالیا در طر
کاربری اراضی و تصمیمات  گردیده است. هدف اصلی این بخش وصول به برنامه ریزی  ح  مطر
است.  ملی  حفاظت  از  قبولی  قابل  سطح  آوردن  دست  به  و  خطرات  کاهش  جهت  سیاسی 

کلی، سیاست ها و برنامه ها است.  موضوعات این فصل شامل اطالعات زمینه، اهداف 
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