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 چکیده

ن تقریبا غیر ممكهای دروني آن گیری از ظرفیتکه انجام هرگونه اقدامي در سیستم پیچیده نظام شهری بدون بهره امروزه

ای هاست. تجارب پیمایشي نگارندگان حاکي از آن است که ارتقاء سطح امنیت نیز در این امر مستثني نیست و درواقع رویكرد

میزی آهای مورد نیاز با هدف ارتقاء امنیت در عمل از سطح بالایي از موفقیتمتمرکز و از بالا به پایین جهت عملیاتي نمودن رهیافت

ها نشود و جهت تحقق این باشند. چرا که اگر محتوی شهر که همان ساکنین آن هستند، همگام با این رهیافتبرخوردار نمي

ها و های گزاف جهت اجرایي نمودن هریک از رهیافتها نیازی مبرم به صرف هزینهها درگیر نشود؛ محقق نمودن آنرهیافت

ال دنبباشد. بنابراین ضروری است که جهت تحقق این امر بهز هرگونه تخطي ميهای دائمي با هدف جلوگیری اانجام نظارت

حاصل از تجارب نگارندگان و نظریات نوین حاکي از آن است که تنها رهیافت پیشرو  هایي نوین بود. در این بین نتایجرهیافت

همه  عنوان منفعت مشترکدر ساکنین محلات بههای محلي خرد و ایجاد انگیزه و هدف مشترک ارتقاء امنیت تقسیم شهر به واحد

واسطه تحقق سطح ها با مشارکت ساکنین و درنهایت ارتقاء امنیت کل شهر بهآنها و در ادامه، ارتقاء سطح امنیت در این واحد

د. باشميامل کالبدی های مربوط به عوهای مهم در امر ارتقاء سطح امنیت مقولهبالایي از امنیت در واحدهای خرد آن است. از مقوله

که انگیزه حملات نظامي در آن به حداقل نحویریزی آن بهپذیری حداقل دربرابر فجایع و برنامهدرواقع وجود کالبدی با آسیب

ای شاخص ههای کالبدی، مكانیابي مناسب کاربریتواند داشته باشد. درمیان مقولهبرسد تاثیر بسزایي در افزایش امنیت ساکنین مي

آنها  توان پس از فجایع به کمکپذیری شهر داشته و ميهایي که که نقش بسیار حساسي در آسیبدسته از کاربریعنوان آنبه

ا واقع ضروری است که ب کند. دردیده را مدیریت کرد؛ نقش بسیار مهمي را در ارتقاء سطح امنیت ایفا ميمحدوده آسیب اراضي

ه و سطه درگیرنمودن ساکنین محلاوهای ارائه داد. الگویي که بهقرارگیری این کاربریجهت  ایبهینه مشارکت ساکنین الگوی

رو سعي شده است که پس از پذیری آن با حداقل موانع همراه است. در این راستا در تحقیق پیشوجود مقیاس خرد محلي تحقق

شوند ي ميیابهای شاخص مكانعنوان نمونه کلیه کاربریای بهها، در محلهگرایي و تدقیق این کاربریبیان اصول مشارکت و محله

واسطه مشارکت باشد و در نهایت شیوه تحقق این امر به تهران مي 34ملي واقع در منطقهکه محله منتخب این تحقیق، محله باغ 

 ساکنان ارائه شود.

 محوری، شهر تهرانهای شاخص، محلهارتقاء امنیت، کاربریواژگان کلیدی: 
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 مهمقد

. آورندمي بار به را زیادی بیماریهای و جسمي های آسیب میر، و مرگ جهان سراسر در 3طبیعي غیر و طبیعي بلایای ساله هر

 در آنها آثار و بلایا اخیر، هایدهه در.  است رسیده ثبت به ما کشور در آن نوع 13 ، جهان در شده ثبت طبیعي بلایای نوع 70 از

 هب توانمي عوامل این مهمترین از. است شده آن از ناشي تلفات افزایش باعث زیادی و علل داشته تصاعدی سیر جهان تمام

 اناتامك توزیع با جمعیت تراکم افزایش معمولاً .نمود اشاره زمین کره از خاصي نقاط در جمعیت تراکم افزایش و شهرنشیني

 به توجه با ما که است این سئوال اوصاف این تمام با. زندمي دامن جامعه پذیری آسیب به امر این و نیست هماهنگ شهری

 مانند)  ما ورکش در تازگي به که است مبحثي بحران مدیریت ؟ بكنیم باید چه حوادث با مقابله در داریم که سوابقي و امكانات

 کل یک و شهر یک سطح در را بحران مدیریت شكل داریم تصمیم اگر است گرفته قرار توجه مورد(  دیگر مباحث از بسیاری

 از هرش دهنده تشكیل اجزاء به مجبوریم لذا نداریم کل این دیدن  جزء به جزء و تجزیه جز ای چاره نماییم برقرار مطلوب نحو به

 همسایگي واحد یا کوی -1 مسكوني، گروه یا کوچه – 4 ، همسایگي واحد -3:  از است عبارت که ، کنیم توجه کل به جزء

 وآن دارد وجود راه یک تنها حوادث با مقابله در که است داده نشان سوابق گذشته.  منطقه -4 ، ناحیه -6 برزن، -3 ، محله -7،

 ادهاستف آن از هرگز و پردازیممي کردن تجربه برای را سنگیني بهای همواره ما. است گذشته حوادث های تجربه از استفاده

 هایلولس به شهر یک کل تبدیل دهدمي نشان ایران در دیگر سوی از غیرطبیعي حوادث در خرمشهر و آبادان تجربه .کنیممين

 راهكارهای و راهبردها به نوشتار این نگاه نماید.ميو ارتقاء سطح امنیت آن  ان در بحران مدیریت به سزایي به کمک مستقل شهری

 مدیریت و امنیت و درمان و امداد منظور به گوناگون شهرهای در مشابه های محله همیاری کردن پیدا تحقق راستای در عملي

 در را مدادیا عملیات مانور بارها و باشند شده توجیه کاملاً قبل از محله ساکنین عبارتي به. باشدمي حادثه اولیه لحظات در بحران

 سراغ به گونهچ که بدانند هاالعمل دستور طبق دیده آسیب شهر به ورود از پس و بلافاصله باشند کرده تمرین یک به یک مقیاس

 موارد همه برای دلسوز 4بحران مدیریت ستاد یک دیده آسیب محله در مانده زنده اهالي کمک به و رفته دیده آسیب معین محله

 اورژانسي يدرمان مرکز برپایي ، شدگان کشته دفن و شناسایي، مجروحین یافتن و کودکان نگهداری تا محله امنیت از نیاز مورد

 ریزیبرنامه و در کنند پا بر ها زنده 1موقت اسكان همچنین و ناحیه همان در همجوار محلات دیگر با ریزی برنامه تبادل و

 میسر و بررسي کاربردی راهبردهای تدوین با مقاله اصل در مهم این به رسیدن هایراه است امید.  باشد داشته مشارکت 7بازسازی

 .(3136یاری، حسیني، )مهدیگردد

 شناسیروش

تحلیلي و با  _ای این تحقیق براساس تجارب پیمایشي و میداني نگارندگان است. روش کلي این تحقیق توصیفيمبنای پایه

استفاده شده است و نظرات و  ایکتابخانهباشد. با هدف درک مفاهیم اصلي این تحقیق از روش اسنادی و رویكرد کمي مي

تدقیق  محوری وسوی رویكرد محلهرد توجه قرار گرفتند. پس از اثبات لزوم دگرگشت بههای محققین و پژوهشگران مودیدگاه

 یابي شد.های شاخص مكانعنوان نمونه کلیه کاربریای بههای شاخص، در محلهکاربری

رای آماری ب هایگیری از روشتوان از سه رویكرد استفاده از معیارهای کمي و بهرهیابي ميشناسي برای مكاناز منظر روش

برای  (GIS) جي آی اس هایگیری از مدلهای مكاني یا فضایي و بهرهترکیب معیارها و انتخاب مكان بهینه، استفاده از داده

(. 103:  3133کلانتری، (ها و معیارهای مكاني یا فضایي استفاده کردترکیب و تلفیق آنها و تلفیق رویكردهای آماری و تكنیک

                                                        
1 Natural and man-made disasters  
2 Crisis management  
3 Temporary shelter  
4  Renewal  
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ان های شاخص از رویكرد دوم به عنویابي کاربریاستناد به نتایج حاصل از پژوهش پرهیزکار به منظور مكاندر این تحقیق با 

 باشد:به شرح زیر مي GISیابي در به طور کلي فرایند مكان (.3146)پرهیزکار،  ترین روش استفاده شده استمناسب

دسته که قابلیت کمي شدن ارائه شده برای هر کاربری، آن در این بخش از میان معیارهای یابی:تعیین معیارهای مکان-3

 گیرند. یابي آن کاربری شاخص مورد استفاده قرار ميدارند؛ به عنوان معیارهای مكان

 یابند.های اطلاعاتي نمود ميدر قالب لایه GISهای یابي در مدلمعیارهای مكان: GISهای مورد نیاز در محیط تعیین لایه -5

بندی د؛ طبقهکننیابي ایجاد ميدر این بخش از تحقیق معیارهای یاد شده از نظر نوع ملاحظاتي که در مكان بندی معیارها:طبقه-1

 شوند. 

ها و به حداقل رساندن های مورد نظر، برای رفع این تفاوتنبودن معیارها و شاخصسنگدلیل همبه دادن به معیارها:وزن-4 

های مختلف اعمال کرد. در این خصوص اختصاص وزن در دو مرحله های متفاوتي برای شاخصید وزنها، باواریانس بین شاخص

یابي نسبت به هم و اعمال وزن به های مختلف به منظور تعیین اهمیت نسبي معیارهای مورد نظر در مكاناختصاص وزن به معیار

 گیرد.ها انجام ميها و مزیتموضوع محدودیت

 منظور پرسش نامههای مرحله اول از روش متداول محاسبه وزن براساس نظر داوران استفاده شد. بدینزنجهت نیل به این و

های اختصاص داده شده به متخصص پر شد و میانگین وزن 40یابي هر کاربری، پس از تدوین توسط شامل کلیه معیارهای مكان

 (.104-100: 3133)کلانتری، شدهر معیار به عنوان وزن مرحله اول آن معیار درنظر گرفته 

تدوین شده اند. در این کتاب « 4300نامه آیین»های مرحله دوم با استناد به فاصله های شعاعي مورد نیاز جهت اعمال وزن

-30: فاصله شعاعي 4متر،  30: فاصله شعاعي کمتر از 3ها در قالب چهار محدوده مربوط به همجواری کاربری های معیارمحدوده

 متر تعریف شده است. 100: فاصله شعاعي بالای 7متر و  100-330: فاصله شعاعي 1متر،  330

های دهي به هریک از آنها، به منظور تولید نقشهها و وزنپس از مشخص نمودن شاخصیابی: های مکان. تولید نقشه2

 یابي محدوده مطالعاتي از روش رگرسیون خطي استفاده شده است.مكان

Kt=A1K1+A2K2+A3K3+A4K4+……..+ AnKn                                                                              )3رابطه 

طلوبیت مبراساس نظرسنجي از کارشناسان و متخصصان ذیربط به دست آمده است. در مرحله بعد، برای محاسبه میزان  A مقادیر

 تریننامناسبو  ترینمناسبدر مدل قرار گرفته و به این ترتیب  K7…K2,K1مقادیر جهت قرارگیری کاربری   Ktمكاني 

 ت.شده اس یابيمكان GISافزار های شاخص به کمک نرمهدف قرارگیری هر یک از کاربری ها بامحدوده

نهایي هر یک  يبندی محله براساس وزن ترکیبهای پهنهپس از تهیه نقشهبندی با وضع موجود: . انطباق الگوی بهینه پهنه6

بندی مكان بهینه قرارگیری های شاخص و پهنهها، با همپوشاني لایه محل قرارگیری وضع موجود هریک از کاربریاز کاربری

-104: 3133)کلانتری، های شاخص در وضع موجود پرداختهرکاربری، به ارزیابي میزان مطلوبیت مكاني هریک از این کاربری

103.) 
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 1و اجتماع محلی 5محله 3تبیین انگاشت

و  کارلوس آن دنبال کرد. بـه مربـوط هایدیدگاه دگرگوني روند قالب در توانمي شهرسازی، در را محله مفهوم تحول سیر

 اداری لحاظ به خودکفا واحدی عنوانبه محله آن در کـه دیـدگاهي نخست،. کنندمي معرفي مرحله چهار طي را روند این 7لایون

 عنوان به محله به نگرش دوم،. ساخت مطرح 6باغشهر نظریه در قالب را آن 3ابنرز هـاوارد و شدمي گرفته نظر در سازماني و

 برای یبستر عنوان به محله شد، مطرح هفتاد دهه در که دیدگاه سومین در. زندگي شهروندان کیفي سطح بهبود برای راهكاری

دهه  در که محله، به مربوط هایدیدگاه تحول در گام چهارمین در سرانجام،. گرفت قرار نظر مد 3مشارکت اجتماعي و 4تعامل

 قلمداد خودشان 3هویـت از شـهروندان درک و شـهری کالبـد بـه معنـادهي بـرای عاملي مثابة به محله شد، برداشته 3330

 این هب ضرورتاً کنند، زندگي یكدیگر کنار در ایعده اینكه البته باید توجه داشت که صرف .(63 :3133گردید)پرتوی، بوانلو، 

 وضـوعم رو این از. باشد محدود بسیار همسایگان میان تعامل که دارد وجود امكان این و هم دارند؛ با خاصي روابط که نیست معني

 (.Lee, Newby, 1983:57اسـت) محلـه موضـوع مهـم هـایجنبـه از یكـي هـستند، آن عـضو ارتبـاط کـه

 .(Barton, Hugh, et al,2004:4است) شده مطرح محلي اجتماع آن، اجتماعي بعد بر مبتني محله، با پیوندهم هایواژه ازمیان

 مفهوم این. هستند برابر هم با افراد آن در که دارد اشاره اینشده ساخته محلي اجتماع اجتماع محلي به روح اجتماع محلي یا واژه

 هم ورد خود اولیه نیازهای کردنبرآورده یا متقابل حمایت برای که است مردم از گروهي یا "دوستي" معنای به یوناني زبان در

 محلي اجتماع با مرتبط فرایندی صورت به را  این مفهوم ،(3363) 30ترنر ،3360 دهه در(. Aggarwal, 2009:86) شوند مي جمع

 فتعری "شــوند مي خاصــي فضــایي و زماني محدوده وارد یكدیگر با و هســتند جمعیتي آســتانه دارای که افراد از گروهي"

 زندگي محل یک در و دارند یكساني خاستگاه که است مردم از شامل گروهي  محلي، اجتماعدرواقع . (Turner, 1969:7کند)مي

 Ministry of Social). خورند مي پیوند هم به عناصر این همه یا چند وسـیله به که افرادی دارند، مشـابه هایشـغل یا کنندمي

Development local women and children Tanzania, 1996:10).   

 محله محوری 33تبیین برنامه

 از انتظار کارکردهـای مورد و شـهری هویـت تنهـا نـه دیگر، زمان هر از بیش حاضر، دوران در شهرنشیني سریع رشد

 جـدار،تا و رفیعیـان)اسـت آورده شـهری فراهم منـاطق در هـم را جدی مخاطرات بروز زمینه بلكه ساخته تغییر دستخوش را آن

ها، همگام با این دگرگوني(. Stern, 2007:61) شده در باب نحوه برخورد با این مخاطرات استمسئله مهم مطرح (.3134:367

 تر و ابعاد ملموس زندگي شهریت شهرها، بیش از هـر زمـان دیگـر، بـر سطوح پایینریزی و مدیریتوجه و تأکید برنامه

(Fridman, 1993) هـا و نهادهـای مـدني در عرصـه تـصمیم گیـری تقویت و اهمیـت نقـش سطوح محلي و حضور انجمـن و

اقدامات روزمره  مـورد تأکید قرار گرفته ها و بـا تكیـة عمـده بـر نقـش شهروندان و مشارکت واقعي آنها در عرصه فعالیت

 شود: محوری موارد زیر را متذکر ميهای رویكرد محله( درباره ویژگي4001) 34آلبرلي (.13 :3133پور، )حاجي است

                                                        
1 Concept  
2 Neighborhood  
3 Community  
4 Kallus and Law-Yune 
5 .Ebenezer Howard 
6  Garden city 
7  Interaction  
8  Social participation  
9  Identity  
10 Turner 
11 Program  
12 Alberley 
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  شروع و آغاز آن با انتقاد از وضعیت موجـود اسـت )وضـعیتي کـه مشخـصاتي چـون نخبـه گرایـي، تمرکزگرایي و

 بر تغییرات دارد(مقاومت در برا

 است 4و عمل 3مستلزم ترکیب آگاهي 

 پیوسته است و در زمان واقعيِ مرتبط با واقعیات زندگي روزمره اتفاق میافتد 

 را رعایت میكند 1ها اصل عدم تمرکزگیریدر تصمیم 

 محیطي استبه دنبال دستیابي به عدالت اجتماعي و پایداری زیست.  

 دفیت زندگي را مدنظر دارتسهیل توسعه انساني و بهبود کی( ،از نقلبه 73همانAlberley, 2003.) 

 پذیرد:محوری در قالب سه رهیافت زیر تحقق ميبه طور کلي توسعه محلات برمبنای محله

 ای ازطریق هماهنگي اجتماع محله 3منظور احیاءمبنا به_ای مبتني بر رهیافت نیاز: توسعه اجتماع محله7مبنا_رهیافت نیاز

در نواحي  3های اقتصادی و کالبدیو ایجاد زیرساخت 4مستقل و غیر انتفاعي برای بهسازی 6مبنا_ایهای اجتماع محلهسازمان

 3تطاعتها بیشتر به مسكن قابل اسای مبتني بر این رهیافت در انجام فعالیتباشد. همچنین، توسعه اجتماع محلهخرد شهری مي

 (.33: 3136)آذرپور، تاکید فراوان دارد

 ا، برای هها، سازمانبر توانمندی ظرفیت ساکنین، انجمنمبنا در واقع به فرایندی مبتني_: رهیافت دارایي30مبنا_رهیافت دارایي

وندی و پینگر است و همتوسعه فعالیت اجتماع محلي، تغییر مثبت و پایدار واحد همسایگي دلالت دارد. این رهیافت جامع

مبنا به انسجام رفاه مردم و مكان تمایل دارد. این دیدگاه گیرد. رهیافت توسعه اجتماعي دارایيميپویایي مسائل را در نظر 

و کالبدی موجب ظرفیت سازی  33های محلي نظیر سرمایه اجتماعيجای پیامد بر فرایند تاکید داشته و با بسیج دارایيبه

 (. Arefi, 2000شود)مي

 دهي اجتماع محلي فقیر ازطریق ساکنین آن و استفاده از راهبردهای برخورد مانمبنا: این رهیافت بر ساز_رهیافت قدرت

د های برابر با اجتماعات محلي ثروتمند تاکییابي به فرصتها برای دستمنظور رفع موانع و تبعیض)رویارویي و مواجه( به

ها و اقدام برای تغییر اجتماع محلي که گاهي بیان دیگر، این رهیافت متضمن توانمندی افراد، ایجاد روابط، سازماندارد. به

های قدرتمند و موثر در اجتماع محلي گرفتن سازمانعهدهباشد و ساکنین را برای بههای اعتراضي است؛ ميهمراه با روش

 (.36-33: 3136آذرپور، )کندخود باهدف هدایت، اقدام و رویارویي عمومي مستقیم و بدون واسطه آماده مي

 35لحاظ پدافند غیر عاملمحوری در ارتقاء امنیت بهنقش محله
نیروی انساني،  31پذیریصورت اقدامات غیر مسلحانه ای که سبب کاهش آسیبمطابق برنامه چهارم توسعه پدافند غیرعامل، به

ت ناشي ساختمان ها و تأسیسات، تجهیزات و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرا

                                                        
1 Knowledge 
2 Action  
3 decentralization 
4 Need_ base approach  
5 Revitalization 
6 Community based organization 
7 Rehabilitation 
8  Physical 
9  Affordable housing  
10  Asset_ base approach  
11 social capital 
12 Passive defense  
13Vulnerability  
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قدامات های ناشي از کلیه اهایي که از آثار زیانشود. در واقع پدافند غیر عامل کلیه روشگردد؛ تعریف مياز سوانح غیر طبیعي مي

 (.3143:317)زیاری،  شودها را به حداقل برساند را شامل ميدشمن بكاهد یا آن

دنبال ارتقاء امنیت باشد؛ در واقع بهان در شرایط جنگي ميهای آن محافظت از غیرنظامیدفاع غیرنظامي که یكي از معادل

 Swiss Federal Department ofخصوص جنگ( و پس از آن است)جمعیت غیرنظامي و ادامه حیات آنان در زمان فجایع )به

Justic and police Office of Civil defense, 1971د:کناهداف زیر را دنبال ميصورت سیستماتیک رو دفاع غیرنظامي به(. از این 

 به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حملات نظامي بر جمعیت غیر نظامي .3

 مقابله فوری با شرایط اضطراری حاصل از این حمله .4

 دیده در نتیجه این حملهبازیابي و برقراری تسهیلات و خدمات آسیب .1

مقابله با آثار ناشي از حملات نظامي مورد تاکید است. از  شود در تعریف دفاع غیر نظامي، نحوه مواجهه وچنانكه ملاحظه مي

با توجه  (.6: 3133 و همكاران ، نژاد)داعي توان این انگاشت را معادل پدافند غیر عامل مدنظر قرار دادرو ازنظر مفهومي مياین

ی عملیاتي نمودن این مهم بسیار ضرور یابي به رهیافتي جهتاهمیت دفاع از غیر نظامیان و تحقق امنیت آنها در زمان فجایع دست

 باشد.مي

ن های دروني آگیری از ظرفیتامروزه ثابت شده است که انجام هرگونه اقدامي در سیستم پیچیده نظام شهری بدون بهره

 در و تقریبا غیر ممكن است. تجارب پیمایشي نگارندگان حاکي از آن است که ارتقاء سطح امنیت نیز در این امر مستثني نیست

های مورد نیاز با هدف ارتقاء امنیت در عمل از سطح های متمرکز و از بالا به پایین جهت عملیاتي نمودن رهیافتواقع رویكرد

ا نشود هباشند. چرا که اگر محتوی شهر که همان ساکنین آن هستند، همگام با این رهیافتآمیزی برخوردار نميبالایي از موفقیت

های گزاف جهت اجرایي نمودن هریک ها نیازی مبرم به صرف هزینهها درگیر نشود؛ محقق نمودن آنافتو جهت تحقق این رهی

باشد. بنابراین ضروری است که جهت تحقق این های دائمي با هدف جلوگیری از هرگونه تخطي ميها و انجام نظارتاز رهیافت

اصل از تجارب نگارندگان و نظرایات نوین حاکي از آن است که تنها ح هایي نوین بود. در این بین نتایجدنبال رهیافتامر به

 و هرش یک سطح در عملیاتي شدن هدفي های محلي خرد است. درواقع اگررهیافت پیشرو در گام نخست تقسیم شهر به واحد

 شهر هدهند تشكیل اجزاء به لذا باید نیست کل این دیدن جزء به جزء و تجزیه جز ای چاره مدنظر است مطلوب نحو به کل یک

در  نماید.يمارتقاء سطح امنیت آن  به سزایي به کمک مستقل شهری هایسلول به شهر یک کل تبدیل کرد. توجه کل به جزء از

ین هدف اتوان بهعنوان منفعت مشترک همه آنها ميهای بعد با ایجاد انگیزه و هدف مشترک ارتقاء امنیت ساکنین محلات بهگام

واسطه ایجاد سطح بالایي از امنیت در واحدهای ها درنهایت ارتقاء امنیت کل شهر بهیافت. با ارتقاء سطح امنیت در این واحددست

باشد. درواقع وجود کالبدی های مربوط به عوامل کالبدی ميهای مهم در امر ارتقاء سطح امنیت مقولهشود. از مقولهخردمحقق مي

سزایي در  هکه انگیزه حملات نظامي در آن به حداقل برسد تاثیر بنحویریزی آن بهابر فجایع و برنامهپذیری حداقل دربربا آسیب

دسته از  آن عنوانهای شاخص بههای کالبدی، مكانیابي مناسب کاربریتواند داشته باشد. درمیان مقولهافزایش امنیت ساکنین مي

دوده مح توان پس از فجایع به کمک آنها اراضيذیری شهر داشته و ميپهایي که که نقش بسیار حساسي در آسیبکاربری

 کند. درواقع ضروری است که با مشارکت ساکنیندیده را مدیریت کرد؛ نقش بسیار مهمي را در ارتقاء سطح امنیت ایفا ميآسیب

دیدن آنها را عملیاتي کرد. دم آسیبهای ارائه داد و کلیه اقدامات پدافندی جهت عبهینه ای جهت قرارگیری این کاربریالگوی

 پذیری آن با حداقل موانع همراه است. سطه درگیرنمودن ساکنین محله و وجود مقیاس خرد محلي تحققاو الگویي که به
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 های شاخصتبیین کاربری

ذیری پآسیبتوان انتظار داشت ای باشد که سبب عدم تمرکز گردند؛ ميگونههای زمین شهری بههرگاه توزیع کاربری

ها در شهرها وجود دارند که نقش بسیار حساسي در برخي از کاربری (.66-63: 3146)احمدی، شهرها تا حد زیادی کاهش یابد

های تاکنون از آنجایي که این کاربری (.71: 3133)حسیني، های شاخص معروفندها به کاربریپذیری دارند. این کاربریآسیب

های اسنادی موجود و مطالعه آنها و براساس اند، نگارندگان با رجوع به منابع و دادهتدوین نشده بندی مشخصبراساس یک دسته

ها پرداختند. براساس نتایج حاصل از پژوهش بندی این کاربریتجارب خود در این زمینه طي پژوهشي شش ماهه به معرفي و دسته

 باشند:های شاخص شامل موارد زیر ميکاربری ،مذکور

 های درمانيریکارب .3

 های آموزشيکاربری .2

 فضاهای سبز و باز .1

وانند تباشد که بعد از بحران ميمي های تجاریهای مشتمل بر کاربریهای تجاری )البته منظور آن گروه از فعالیتکاربری .4

 غذا و... را ایفا کنند.(، آبمانند  های حیاتينقش توزیع نیاز

 های مذهبيکاربری .9

 های انتظاميکاربری .6

 های صنعتيکاربری .7

 تاسیسات شهری )تاسیسات زیربنایي( .8

 های بنزین و گاز(نشاني و پمپهای آتشتجهیزات شهری )مراکز اورژانس، ایستگاه .5

 هاگاهپناه .31

 کنند به پنج گروه مطابق زیر تقسیم نمود.توان براساس نقشي که در زمان بحران ایفا ميها را ميهمچنین این کاربری

 ،دیدگان دارند شامل ها که پس از بحران نقش بسزایي در کمک به آسیباین کاربرینجات و درمان:  مراکز امداد

 است. های درمانيکاربریو  مراکز اورژانس، نشانيهای آتشایستگاه

  : های شهری، دارای جمعیت موجود در هریک از مراکز اسكان موقت بهتر است برخي از کاربریمراکز اسکان موقت

ن آورند. ایگیری از آنها در هنگام اسكان موقت فراهم ميایي هستند که امكان یا شرایط مناسبي را برای بهرههویژگي

 های آموزشي و فضاهای سبز و باز ارائه کرد.توان در قالب کاربریمراکز را مي

  :یدگان در دمابحتاج به آسیبهای لازم جهت تامین نقش و کارآیي این مراکز در ارائه پشتیبانيمراکز خدمات پشتیبانی

هایي که در آنها توزیع مایحتاج و ضروریات)نیازهای های خدمات پشتیباني شامل مكانمرحله اسكان موقت است. کاربری

تواند در شود و مخازن ذخیره سوخت برای فصل سرما هستند که مورد نخست ميحیاتي شامل آب و غذا و...( انجام مي

ي و فرامحلي )عمدتاً مواد غذایي(، حمل و نقل و پایانه ها و انبارها قرار گیرد. از آنجایي که این های تجاری: محلکاربری

ایي با هداری آنها در محیطمورد به منظور فاسدنشدن و عدم تغییر در کیفیت باید در بازه دمایي خاصي باشند و عمدتاً نگه

های تجاری با مقیاس های تجاری )منظور فعالیتدر گروه کاربری رسدپذیر است. از این رو به نظر ميدمای پایین امكان

باشد. از این رو اولویت داری آنها در بازه دمایي مناسب موجود ميعملكرد محلي و فرامحلي و عمدتاً مواد غذایي( امكان نگه

مایحتاج ورودی به این های تجاری است. بدیهي است با توجه به حجم انتخاب در شرایط یكسان، این گروه از فعالیت

 ها، مراکز توزیع مایحتاج باید در مكانهایي با مساحت بزرگتر قرارگیرند.مكان
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  :های مسؤول و امدادرسان در شرایط بحران، در ای است که سازمانشده مكان فیزیكي محافظتمراکز مدیریتی و امنیتی

شود. این مراکز آمده گرفته مير مقابل بحران پیشهای هماهنگ دگیری و پاسخآیند و مدیریت تصمیمآن گردهم مي

در زمان بحران  (.43: 3133پور، )بهرام رساني کنندای تاسیس شده و خدماتتوانند در سطوح مختلف محلي و یا منطقهمي

 های مذهبي و ییا انتظامي ایجاد شود:شود این مراکز در کاربریپیشنهاد مي

 :سزایي دارند شامله شامل مجموعه عملكردهایي است که در بروز حوادث ثانویه نقش ب هااین کاربری مراکز خطر آفرین 

 باشد.های بنزین و گاز و تاسیسات زیربنایي ميهای صنعتي، پمپکاربری

 نمونه مطالعاتی تحقیق

جرای آن در تصمیم بر اپس از ارائه دقیق مباني نظری این تحقیق نگارندگان باهدف تدقیق و تبیین هرچه بهتر این رهیافت 

ملي که در بافت مرکزی تهران واقع است و به لحاظ وجود اماکن باغ های شهر تهران گرفتند. در این میان محلهقالب یكي از محله

 عنوان نمونه مطالعاتياداری مهم ازجمله وزارت امور خارجه و نزدیكي به بازار تهران، از موقعیت استراتژیكي برخوردار است؛ به

 این تحقیق انتخاب شده است.

باشد که از شمال تهران مي 34ملي واقع در منطقه شود؛ قلمرو مكاني این تحقیق محله باغمشاهده مي 4طور که در شكل همان

 د.شوبه خیابان جمهوری، از جنوبي به خیابان امام خمیني، از غرب به خیابان حافظ و از شرق به خیابان فردوسي منتهي مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 قلمرو مکانی تحقیق   -3شکل
 (منبع: نگارندگان)

پذیری آسیب %40شدن گسل ری دچار واقع است و دراثر فعال Cملي که بافت متراکمي دارد؛ بر روی سازند  محله باغ

 دلیل مشكلاتهای آن تقریباً از پوشش کاملي برخوردار هستند؛ اما به(. تاسیسات و زیرساختJICA, 2000کالبدی خواهد شد)

است ه بندی اراضي ، ریزدانوی قطعهالگ (.70: 3133)قنواتي، شیخي،  برندکالبدی بافت در شرایط نامساعد و فرسودگي به سر مي

 را شكل داده است. نسبتاً منظمای و معابر شهری در بافت ، شبكه

 که آسیب پذیری و فقدان ایمني جزء جدایي دارد شرایط موجود بخش مسكن از نظر قدمت و دوام، بر این نكته تأکیدتحلیل 

توان گفت که های موجود در محله ميدرمورد کاربری(.31: 3133)منزوی و دیگران، استمحدوده مطالعاتي ناپذیر وضعیت فعلي 

های اربریک توان به قرارگیریبخش قابل توجهي از محله باغ ملي به کاربری های اداری با نقشي ملي تعلق دارد. علاوه بر این مي

وان از تسبز و باز را مي ای، اماکن تاریخي و غیره نیز در محله اشاره کرد. عدم وجود کاربریمذهبي شاخص با نقشي فرامنطقه

 های موجود در محله به شمار آورد.مهمترین ضعف
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 در محله باغ ملی های شاخصیابی کاربریمکان

 هزی کمراک د.یابي به دو گروه به شرح زیر تقسیم نموو یا عدم امكان مكان توان با رویكرد امكانهای شاخص را ميکاربری

 باشند:ميها شامل موارد زیر د. این کاربرییابي آنها وجود نداربه دلایل مختلف امكان و یا دلیلي برای مكان

 خطر آفرینمراکز  

در محدوده استحفاظي شهرها غیر مجاز  ها و صنایع(های صنعتي: ایجاد فعالیت صنعتي خطرآفرین )کارخانهکاربری -

 یابي آن نیست. نباید در محله وجود داشته باشد و دلیلي برای مكان باشد. از این رو این این کاربریمي

 300حداقل ) های بنزین و گاز: با توجه به خطر آفریني آنها و کمتر بودن جمعیت محله از آستانه جمعیتي استانداردپمپ -

 باشد.یابي آن نميساخت پمپ بنزین نیازی به مكانخانوار( برای 

یابي آنها به علت محدودیت زماني این پروژه صرف نظر شده است. با توجه به این مورد تنها تاسیسات زیربنایي: از مكان -

سات اسیهای تیابي کرد که به علت عدم دریافت نقشهتوان سیستم مرکزی کنترل تاسیسات برای وضع موجود را مكانمي

 یابي این سیستم نیز محقق نشد.زیربنایي امكان مكان

 :مراکز مدیریتی و امنیتی

د به جای شوهای مذهبي: با توجه به قدمت و حس تعلق پیروان هریک از مذاهب نسبت به عبادتگاهشان پیشنهاد ميکاربری 

 پذیری آنها انجام شود.یابي مجدد، اقدامات لازم جهت عدم آسیبتخریب و مكان

های انتظامي: نتایج حاصل از مطالعات میداني و اسنادی حاکي از آن است که مجموعه وزارت خارجه مهمترین کاربری 

ای برخوردار است. باشد که ایجاد امنیت در محدوده بلافصل آن از اهمیت ویژهفعالیت موجود در محله از لحاظ سیاسي مي

عنوان مرکز مدیریتي برقراری نظم و امنیت در محدوده در شرایط بحران،  به توان از این مكانرسد مينظر ميهمچنین به

 استفاده نمود. 

 :برخی از مراکز خدمات پشتیبانی

ابي یانبار: وجود بازار تهران در بخش جنوبي محله موجب ایجاد انبارهای متعددی در این بخش شده است. از این رو با مكان 

داری و توزیع ضروریات توان از آنها جهت نگهای ميرعایت استانداردهای سازه صحیح انبارهای مورد نیاز این بخش و

 استفاده نمود.

 :برخی از مراکز امداد، نجات و درمان

وجود دارد. با درنظر گرفتن شاخص  3نشاني مادر شماره نشاني: در بخش جنوب غربي محله ایستگاه آتشهای آتشایستگاه 

ر دهد. دملي را پوشش ميهای محله باغانحه به دلیل وجود خطوط ویژه این ایستگاه همه بخشای تا محل سدقیقه 3-1فاصله 

 نشاني در محله نیست.یابي یک ایستگاه آتشنتیجه نیازی به مكان

 پذیر است.یابي آنها در محدوده مطالعاتي امكانمراکزی که مكان 

 :مراکز اسکان موقت 

 های آموزشي کاربری 

 بازفضاهای سبز و  

 :سایر مراکز امداد، نجات و درمان

 های درمانيمراکز اورژانس و کاربری 
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 :سایر مراکز خدمات پشتیبانی

 های تجاریکاربری 

 مخازن ذخیره سوخت برای فصل سرما 

فرایند  باشد؛ طبقکه شامل چهار کاربری درماني، آموزشي، سبز و باز و تجاری ميهای گروه دوم بنابراین لازم است تاکاربری

ها را نمایش بندی محله براساس وزن ترکیبي نهایي هریک از این کاربریپهنه 3 تا 4های یابي شوند. شكلتوضیح داده شده مكان

 .3دهدمي

 
 

بندی محله براساس وزن ترکیبی نهایی پهنه -7شکل   

 کاربری درمانی
 

پهنه بندی محله براساس وزن ترکیبی نهایی کاربری   -1شکل

 تجاری

  
بندی محله براساس وزن ترکیبی نهایی کاربری پهنه -4شکل

 آموزشی

هنه بندی محله براساس وزن ترکیبی نهایی فضاهای پ -0شکل 

 سبز و باز 

یابي شوند و کلیه ضوابط مرتبط با طراحي و پذیری پایین مكانهای با آسیبدرصورتي که مخازن ذخیره سوخت در پهنه

 یابيها مشكلي ایجاد نخواهد کرد. از این رو جهت مكانشود؛ قرارگیری این مخازن در کنار سایر کاربری ساخت آنها رعایت

 شود. قابل رویت است؛ استفاده مي 6پذیری محله که در شكل بندی آسیبمخازن سوخت از نقشه پهنه
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 پذیری محله دربرابر زلزلهبندی آسیبپهنه  -6شکل 

 (33: 3133منزوی، )منبع: 

 نتیجه گیری

های شاخص مدنظر قرار گیرند؛ یابي هر یک از کاربرینتایج حاصل از این تحقیق در قالب پیشنهاداتي که باید در مكان

اني با ساکنین، بستباشند. براساس مطالب بیان شده در این تحقیق این پیشنهادات جهت تحقق پذیری باید طي فرایندهایي بدهمي

های انه کاربریگبندی پنجر گرفته و در ادامه توسط خود ساکنین اجرا شوند. پیشنهادات مذکور درقالب تقسیممورد تایید آنها قرا

 باشند: شاخص به شرح زیر مي

 مراکز امداد، نجات و درمان -3

 نشانيهای آتشایستگاه 

ي آن واقع است؛ قرار غربنشاني مادر شماره یک که در بخش جنوبملي در شعاع دسترسي ایستگاه آتشمحله باغ 

 باشد.نشاني در محله نميدارد. از این رو نیازی به ایجاد ایستگاه آتش

 مدت.افزایش ضریب مقاومت ابنیه این کاربری در کوتاه 

 تا حد امكان این ایستگاه  براساس کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و ساخت اصلاح شود. 

 های درمانيمراکز اورژانس و کاربری 

 قرار گیرد. 370-331مراکز درماني جدید باید در پهنه با وزن ترکیبي نهایي  

 در ساخت مراکز جدید کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و ساخت رعایت شود. 

شود به جای تغییر مكان این مراکز از آنجایي که جابجایي این مراکز درماني هزینه زیادی را دربر دارد؛ پیشنهاد مي 

 میزان مطلوبیت مكاني آنها از طریق اصلاح بافت پیرامونیشون اصلاح شود. 

 مدت.افزایش ضریب مقاومت ابنیه این کاربری در کوتاه 

شود تعدادی از با توجه به عدم وجود فضای سبز و باز پیرامون مراکز درماني محله در وضع موجود؛ پیشنهاد مي 

 سبز و باز مورد نیاز محله در نزدیكي این مراکز قرار گیرند. فضاهای

 تا حد امكان ابنیه درماني موجود براساس کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و ساخت اصلاح شوند. 
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 مراکز اسکان موقت -5

 های آموزشيکاربری 

 یابي شوند.مكان 344.3-334.3باید در پهنه با وزن ترکیبي نهایي  تا حد امكان های آموزشي کاربری 

ای ههای آموزشي وجود دارد؛ بهتر است فعالیتملي شرایط متوسطي جهت قرارگیری کاربریاز آنجایي که در محله باغ 

آموزشي با شعاع عملكرد فرامحلي در خارج از این محله با درنظرگیری شعاع دسترسي ساکنین محله و قرارگیری در 

 یابي شوند.نهایي حداکثر مكانهایي با وزن ترکیبي پهنه

باشد و با توجه عدم قرارگیری آنها در پهنه آسیب پذیری کم، پیشنهاد ها فرسوده ميها و مهدکودکابنیه کلیه دبستان 

 یابي شوند. شود این مراکز مجدداً مكانمي

باید تدابیری جهت افزایش آنها در مورد دو فعالیت آموزش عالي هم باید گفت که در صورت عدم امكان تغییر مكان 

ا انجام همطلوبیت مكاني آنها ازطریق ایجاد تغییراتي در بافت پیرامونیشان و مقاوم سازی و یا بازسازی ابنیه این کاربری

 داد.

 مدت.افزایش ضریب مقاومت ابنیه این کاربری در کوتاه 

 ساخت رعایت شود.های آموزشي کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و در ساخت کاربری 

 فضاهای سبز و باز 

 ایجاد شوند. 340-30کلیه فضاهای سبز و باز مورد نیاز محله باید در پهنه با وزن ترکیبي نهایي  

 ضروری است که در طراحي فضاهای سبز کلیه ضوابط ارائه شده رعایت شود. 

از فضاهای سبز و باز مورد نیاز  های درماني لازم است تعدادیدر صورت امكان جهت بهبود شرایط مكاني کاربری 

 یابي شوند.ها مكاناین کاربری در نزدیكي

 مراکز خدمات پشتیبانی -1

 مراکز توزیع مایحتاج و ضروریات 

کننده یا جمع و پخش 4شود مراکز اصلي مجاور معابر شریاني درجه با توجه به ضرورت دسترسي سواره پیشنهاد مي 

 اصلي قرار گیرند.

 ها استفاده شود. یابي این کاربرید از نظامي سلسله مراتبي در مكانشوپیشنهاد مي 

های دیگر محله ایجاد شود. این تر در بخششود دو مرکز اصلي در شمال و جنوب محله و مراکز فرعيپیشنهاد مي 

 شود.دیدگان به این مراکز ميتر آسیبتر و سریعامر موجب دسترسي آسان

یک مرکز اصلي خدمات پشتیباني  33-43های با وزن ترکیبي نهایي در پهنهامكان تا حد در بخش شمالي محله  

 تواند فروشگاه عرضه مواد غذایي و مانند این باشد.گیرد. فعالیت فعلي این مرکز ميقرار

ر های فرعي خدمات پشتیباني به منظومكان 33-43های با وزن ترکیبي نهایي در پهنهتا حد امكان شود پیشنهاد مي 

 یابي شود. استفاده از آنها در زمان بحران مكان

-700دقیقه پیاده یا همان  3دیدگان به مراکز خدمات پشتیباني حداکثر شعاعي دسترسي به منظور دسترسي بهتر آسیب 

 شود.متر پیشنهاد مي 730

 ت شود.های خدمات پشتیباني کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و ساخت رعایدر ساخت کاربری 
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 مخازن ذخیره سوخت برای فصل سرما 

 یابي شوند.پذیری کم مكانهایي با آسیباین مخازن باید در پهنه 

منظور تامین سوخت مورد نیاز دانشگاه در شرایط عادی و تامین توان مخزني در محدوده دانشگاه هنر بههمچنین مي 

ذکر است که در این صورت نباید مقدار سوخت موجود سوخت مورد نیاز محله در شرایط بحران احداث کرد. لازم به 

 در این مخزن در فصل سرما از حداقل نیاز یک هفته ساکنین محله به آن کمتر شود.

 رعایت کلیه استانداردهای مربوط به شرکت نفت در ساخت این مخازن ضروری است. 

 مراکز مدیریتي و امنیتي -7

  مراکز مدیریتي 

های مذهبي با حوزه نفوذ محلات مجاورش در میدان امام خمیني ایجاد شود و از کاربری مرکز مدیریتي اصلي محدوده 

 جهت ایجاد مراکز مدیریتي در مقیاس عملكرد محلي استفاده شود.

 مدت باید افزایش یابد.ضریب مقاومت ابنیه این کاربری در کوتاه 

 ي و ساخت رعایت شود.های مذهبي کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحدر ساخت کاربری 

 مراکز انتظامي 

توان به عنوان مرکز اصلي مدیریتي برقراری نظم و امنیت محدوده در از فضای موجود در مجموعه وزارت خارجه مي 

شرایط بحران، به منظور برقراری نظم، امنیت و حفاظت از اموال مردم و مراکز تجاری و اداری در کل محله استفاده 

 کرد. 

ها و وزارت خارجه به علت نوع عملكردشان، از اهمیت بیشتری در زمینه کز موجود در محله مانند موزهبرخي از مرا 

ار مدت در دستور کار قرشود افزایش ضریب مقاومت ابنیه این کاربری در کوتاهبرقراری امنیت دارند. پیشنهاد مي

 گیرد.

 های خطر آفرینکاربری -3

 های صنعتيکاربری 

 باشد.ها و صنایع( در محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مينعتي خطرآفرین )کارخانهایجاد فعالیت ص 

 های بنزین و گازپمپ 

پمپ بنزین و گاز موجود در ناحیه براساس آستانه جمعیتي استاندارد برای احداث پمپ بنزین نیاز این ناحیه را  

 کند و نیازی به احداث پمپ بنزین و گاز در محله نیست.برطرف مي

 های بنزین و گاز ضروری است.رعایت کلیه ضوابط ارائه شده مرتبط با طراحي و ساخت در احداث پمپ 

    تاسیسات زیربنایي 

یدن دشبكه تاسیسات زیربنایي در سطح شهر باید به وسیله یک سیستم مرکزی قابل کنترل باشد تا در صورت آسیب 

 نمود.های ثانویه جلوگیری بخشي از شبكه بتوان از آسیب

 رعایت کلیه ضوابط ارائه شده در فصل دو در زمینه طراحي و ساخت تاسیسات زیربنایي ضروری است. 

ا هدف افزایش ملي بتوان الگوی بهینه پدافندغیرعامل محله باغدرنهایت باید گفت که براساس نتایج حاصل از این تحقیق؛ مي

 باشد.قابل مشاهده مي 4امنیت ساکنان آن را ارائه نمود که این مورد در شكل 
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  ملی با هدف افزایش امنیت ساکنانالگوی بهینه پدافندغیرعامل محله باغ  -2شکل

 (منبع: نگارندگان)

 خذمآمنابع و 
د ارشد، دانشگاه شهیای )نمونه مطالعاتي محله سیروس تهران(، پایان نامه کارشناسيریزی توسعه محله(، برنامه3136آذرپور، علیرضا ) 

 بهشتي.

 كن، ویرایش سوم.مرکز تحقیقات ساختمان و مس(، تهران: 3133) 4300آیین نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد  

 پذیری شهر، فصلنامه مسكن و انقلاب.(، نقش شهرسازی در کاهش آسیب3146احمدی، حسن ) 

، نامه های شهر مشهدمحوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگي تدوین الگوی محله، (3313) محمد، نادری بوانلو پروین،، پرتوی 

 .61-03صص هنر،

شهری،رساله دکتری،  GISها و گزیني مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدل(، ارائه الگوی مناسب مكان3146پرهیزکار، اکبر ) 

 دانشگاه تربیت مدرس.

اصول و رهنمودهای طراحي و تجهیز فضای باز مجموعه های مسكوني به  (،1333زاده، الهام، حسیني، بهشید )، امینداعي نژاد، فرامرز 

 ، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن.منظور پدافند غیر عامل
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