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  1391 ، زمستان5شماره ، جغرافیا و پایداري محیط
  1-24صص. 

  هاي تهدیدپذیر کالنشهر تبریزبرکاربر کیدبا تأ شهريپایدار  وسعۀتپدافند غیرعامل و 
  از منظر جنگ 

 دانشگاه تبریز ،ریزي شهرياستاد گروه جغرافیا و برنامهـ زاده دلیر  حسینکریم 

 دانشگاه تبریز  ،ریزي شهريجغرافیا و برنامهکارشناس ارشد ـ  کیومرث ملکی

 دانشگاه تبریز ،ریزي شهريکارشناس ارشد جغرافیا و برنامهـ آرزو شفاعتی 

  ي سیاسی، دانشگاه پیام نوراستادیار جغرافیا ـ فرمحمدرئوف حیدري 

  21/06/1391تأیید نهایی:           20/03/1391پذیرش مقاله: 

  چکیده 
ل و ـعام بر اصول پدافند غیر تأکیدی دفاعی و امنیتی، ـها با نگاهکاربري ه به جایگزینیتوج

چنین تجارب کشورهاي سرآمد در پدافند غیرعامل به هاي پیشینیان و هماستفاده از دیدگاه
ي دفـاعی و  ریزي شهربرنامه ۀتواند در پیشرفت و توسعریزي شهري، میویژه در حوزة برنامه

 ه به پیشرفتی که در حوزةد. با توجثر و دخیل باشمؤ ،یدار شهريپا ۀرسیدن به امنیت و توسع
بایـد نسـبت بـه     ،مهندسی رزمی در کشورهاي پیشرفته از لحاظ نظامی به وجود آمده است

ترین خسارات جانی و مالی کم، سازي شهرها اقدام نمود تا شهرها بتوانند در زمان جنگایمن
ریزي شـهري بـا   دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامهرا متحمل شوند. این مقاله سعی 

ر گیـرد و  هاي تهدیدپـذیر بـه کـا   سیساتی و حیاتی به عنوان کاربريهاي تأبر کاربري تأکید
چنین چگونگی حفاظت و دفاع ها ایمن نماید. همنقش تدافعی به آن فضاهاي شهري را با ارائۀ

با اعمال ضوابط و مالحظات پدافند غیرعامل در حال و  ها راهاي زندگی آنها و مکاناز انسان
تـرین  ت و پایداري هرچه بهتر شهر با کـم آینده میسر سازد. به عالوه، بسترهایی را براي امنی

ی عملیات تروریستی فراهم نماید. در این مقالـه  خسارات ممکن در زمان تهاجم خارجی و حتّ
در مـورد چگـونگی پـراکنش و نحـوة      GISم افزار هاي الزم با استفاده از نربررسی و تحلیل

فرهنگی  -شهر تبریز به عنوان یک شهر تاریخیهاي استراتژیک در سطح کالناستقرارکاربري
ارتباطی شمال غرب کشـور انجـام گرفتـه اسـت و در نهایـت منـاطق و        -و قطب اقتصادي

ـ   -هاي مرکزي شهر و حواشی جنوب غربی و شمال غربی شهر محدوده ه بـه تجمیـع   بـا توج
 نامناسب و بحرانی تشخیص داده شدند. -هاي خطرزا و تهدیدپذیرکاربري

 هاي حساس، کالنشهر تبریز. پایدار، بحران جنگ، کاربري ۀپدافند غیرعامل، توسع واژگان کلیدي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:09183563074 نویسندة مسئول  E-mail: kiomars.maleki@gmail.com 
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مهمقد  

-رنامهـاز بـ اده ـاستفـ  ،ی در تکمیل اهداف پدافند غیر عامـل دارد یا دهـاي کلیدي که نقش عمـه یکی از شاخه

ریزي پدافند شهري با روش نوین، نخست باید تهدیدات باشد. براي برنامه ریزي شهري و ضوابط و اصول آن می
 :توان به سه گروه عمـده زیـر تقسـیم کـرد     می ،کنند شناخته شوند؛ در این زمینه، عواملی که شهر را تهدید می

-جنـگ  دشـمن کـه بـه وسـیلۀ     -2...ن وآتـش سـوزي و  زمین لرزه، گردباد، توفا  عوامل طبیعی مانند سیل، -1

آوري ع فـن ـالت سریرچه تحوـ). اگ31 :1386ستون پنجم (زیاري،  -3 .رساند افزارهاي خود به شهر آسیب می
ها، استقامت  قطعی پیروزي هاي کشتار جمعی، نتیجۀ وسیع سالح و... در مقیاس جهانی تسهیل شده و انباشت

شـهر باعـث    فضا با رعایت عوامل دفاعی در پهنۀآن در  استقرار بهینۀ اام ؛رو کرده استو پایداري را با ابهام روب
اي در شهر استقرار یابند کـه شـهر حـداکثر امنیـت و قابلیـت دفـاعی و حـداقل         ها به گونهشود که کاربري می

 پذیري را داشته باشند. آسیب

باعث کاهش اثرات بحران  ،مختلف شهري هاي خطرساز در مناطق ها، عدم وجود کاربريرعایت همجواري
کند در بسیاري  یمجنگ را در شهرها به یک فاجعه تبدیل  ةپدیدچیزهایی که شود. در دنیاي امروز،  جنگ می

یـابی و سـنجش   مکـان  نامناسب است. هرچنـد کـه در زمینـۀ    ریزي شهريت شهرسازي و برنامهوضعیبا موارد 
هـاي دانشـجویی   نامهمطالعات فراوانی در قالب مقاالت و پایان GIS1از  تناسب کاربري اراضی شهري با استفاده

حیـاتی و حسـاس بسـیار     ه به مراکـز یابی و توجا سهم مکانام ؛هاي کشور صورت گرفته استدر سطح دانشگاه
مراکـز  هـاي آتـش نشـانی،    یابی مراکز دفع ذباله، ایسـتگاه ناچیز بوده است؛ این مطالعات بیشتر در سطح مکان

بـه خصـوص در    ،سسات تحقیقاتی و متولیان امـر ؤم ،آموزشی و بهداشتی و.... خالصه شده است که در این بین
سیسـات و تجهیـزات شـهري،    تأ ،یـابی مناسـب  مکـان ب هاي کل کشور در قالسطح راه و شهرسازي، شهرداري

سیسـاتی و  هاي تأراکنش کاربريپ ة. پژوهش حاضر به چگونگی و نحوبه عهده دارندوظیفه و مسئولیتی مهم را 
نفري تبریز که قطب بازرگانی، صـنعتی   1500000و...) شهر  ها پادگانها و  یشگاهپاال ها، یمارستانباستراتژیک (

یزي کـاربري  ر برنامه :همچون ،یزي شهرير برنامهبردن اصول  کار بهپردازد. بنابراین با می ،و تاریخی کشور است
تـوان از ضـریب    یمـ ی در مراکـز در معـرض خطـر،    نـواح   ۀتوسـع اراضی شـهري، تمرکززدایـی و جلـوگیري از    

 جنگ کاست.  ةپذیري شهرها در مقابله با مخاطر یبآس

چنین قرارگیري بـر  شهر کشور و کانون ارتباطی شمال غرب ایران و همشهر تبریز به عنوان پنجمین کالن
نظـامی کشـورهاي متخاصـم واقـع      ۀمورد تهدید و حملـ  ،در زمان وقوع جنگ اروپا، احتماالً سر راه ارتباطی به

سیسـاتی شـهري را بـا    أهاي حساس و ت يکاربرکوشد که پژوهش حاضر می ،خواهد شد. با توجه به این تفاسیر
ها و پی  يکاربر ۀو بهینریزي دقیق مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. با برنامه بر پراکندگی و توزیع بهینه، تأکید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Geographic Information System(GIS) 
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  3  …هاي تهدیدپذیر  برکاربريبا تأکید  پایدار شهريتوسعه پدافند غیرعامل و 

 
خطـر شـهر   چنین اشراف بر نقـاط پر هاي حساس و استراتژیک موجود و همبردن به نقاط قوت و ضعف کاربري

  کاسته و خسارات را به حداقل ممکن رساند.  ،توان تا حد زیادي از اثرات این بحران یم تبریز،
هاي تجاري و... برخـوردار بودنـد    نزدیکی به راهشدند که از آب کافی،  شهرهاي اولیه در نقاطی ساخته می

ایجـاد  ا بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شد کـه اصـل مهـم دیگـري نیـز در      ام)؛ 3 :1390(ملکی و همکاران، 
دفاعی بود. از این رو، انتخاب نقاط مرتفع و ایجاد دیوارهاي دفاعی به  ه قرار گیرد و آن، جاذبۀشهرها مورد توج

شامل محافظت در مقابـل شـرایط جـوي و     ،این امر). 41 :1381(هژبري نوبري،  عنوان یک اصل مطرح گردید
، 1ورگهـوپر و د ( شد اند نیز، می ها را داشته به آن رساندنگزند افرادي که قصد آسیب  نیز ایجاد امنیت در برابر

هـاي   ه خاصی نسبت به اسـتقرار کـاربري  ریزي کاربري اراضی شهري باید توجدر برنامهها این ۀهم با ).1 :1386
ها، خسارات را به حداقل ممکـن رسـاند. در    یابی کاربريبه مسائل استراتژیک داشت و با بهینه تأکیدمختلف با 
ازگار و نهایتاً تـدوین ضـوابط و مقـررات    هاي ناس کاربري ها، انتقال با در نظر گرفتن سازگاري کاربرياین زمینه 

 پذیري منـاطق شـهري خـواهیم بـود    هاي در معرض خطر، قادر به کاهش آسیب زمین در زمینۀ تناسب توسعۀ
هـا، در واقـع    یـابی کـاربري  ). به عالوه، با به اجرا درآوردن این اصول و قوانین در مکـان 186 :1387وند، (حکیم
 ، مقالـۀ صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با عنایـت بـه مطالـب پـیش گفتـه      ،هاي شهري کاربري سازي دربهینه

  باشد: حاضر در پی جواب به مسائل زیر می
 در سطح شهر، چه مناطقی به شکل مناطق پـر   آمیزهاي اشتعالی و مخاطره با توجه به استقرار کاربري

 عه و شناسایی است؟هاي امن قابل توسخطر و چه مناطقی به عنوان محدوده

 شـهر تبریـز بـه چـه صـورتی      هاي مورد تهدید در سطح مناطق کـالن  پراکنش و استقرار کاربري ةحون
 است؟

  تعاریف و اصطالحات
» پـد «یـا  » پاد«ی فارسیل شده است. در فرهنگ و ادب تشک» آفند«و » پد«از دو جزء » پدافند« واژة پدافند:

 يا واژهو هرگاه قبل از  )47 :1351(دهخدا،  بوده» هم و دنبال در پی یپمتضاد، «ی معانیشوندي است که به پ
 اسـت » یدشـمن یکـار و  پجنگ، جـدال،  «ي ایز به معنن» آفند« ةنماید. واژ یمي آن را معکوس معنا ،یردگ قرار

و  کندمجموعه تدابیري است که مدیریت بحران را تسهیل می ،عامل با عنایت به این مهم، پدافند غیر. (همان)
هـاي مخـاطره   سنجی و پتانسیله به بحرانکاهش اثرات حاصل از هر نوع مخاطرات طبیعی و انسانی را با توج-

ـ    ریزيدهد و برنامهنظر قرار می آفرینی هر محدوده، قبل از وقوع هر نوع بالیایی را مد ه بـه  هـاي الزم را بـا توج
  نماید. یخاذ ماعمال و اتّ ،هاي تهدید کننده نوع بحران یا بحران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Hopper, J. and Dorge J. 
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ات اولیه بـراي هـر شـهر    ی که از ملزومیها به کاربري هاي انتقال برق): (مخازن آب و پستهاي حیاتی  کاربري

ثیر أتـ  ،رسـانی بهینـه  هـا بـر خـدمات    شود. وجود آن اطالق می ،نهند بنیان می ،زندگی را در شهر بوده و چرخۀ
مختـل و از روال عـادي    شهر را تواند جریان حیاتی می ها (با وقوع بحران)،گونه کاربريگذاشته و نقصان در این

ه به بحران سـنجی  ها با توج این کاربري ۀرو نماید. استقرار بهینهخارج و ظرف چند روز شهر را با نابسامانی روب
  ثر باشد. ؤالعاده متواند بر میزان کارایی و عملکرد آن در زمان بحران، فوق هر محدوده، می

هایی هسـتند   کاربري (پمپ بنزین، مراکز تقلیل فشار گاز، انبار گاز و مواد منفجره و...): لیهاي اشتعا کاربري
زمان با حادث شدن بحران (جنگ و زلزلـه) در شـهر و   ت نموده و همالیفع ،که در سطح خدماتی وسیع در شهر

مخـاطره افتـادن خـود     یـابی، عـالوه بـر بـه    در صورت عدم رعایت سازگاري و ایمنی در زمان استقرار و مکـان 
جوار خود شوند؛ البته این هاي هم ناپذیري در کاربريتوانند به صورت آنی منجر به خسارات جبران می ،کاربري

  ثیر مستقیم دارد.أهاي همجوار آن دارد که بر میزان موج انفجار ت بستگی به نوع بحران و کاربري ،امر

هـایی هسـتند کـه بـه      کـاربري  ها و...): ها، پایانه ها، فرودگاه (بیمارستان سیساتیأهاي زیرساختی و ت کاربري
نمایند. بـا   نحویی مهم با عملیات امداد و نجات ارتباط مستقیم دارند و بسترهایی را براي این جریان فراهم می

تقرار و مکـان ایی، لزوم رعایت ضوابط و اصول حاکم بـر اسـ  ه به احتمال وقوع هر نوع بحران در هر محدودهتوج 
  نمایند.  ضروري می ...)هاي چندمنظوره و ها، توزیع بهینه، وجود کاربريگزینی آن (رعایت همجواري

ها، وکارخانجات صنعتی و غـذایی بـا سـطح     ها و پتروشیمی و استراتژیک (پاالیشگاه 1هاي حساس کاربري
ـ  قابـل  موجـب صـدمات   ها، آن از یقسمت ای یکل انهدام هستند که يمراکز تولید فراملی و...): بـه نظـام   هتوج 

  ).12 :1391(ملکی، گردد یم ییا منطقه يگذاریرثأت سطح با ی و...دفاع ي،اقتصاد یاسی،س

  پدافند غیرعامل در گذر زمان
نظیـر آب کـافی، زمـین     ،انسان در طول زندگی خویش، شهرهاي اولیه را در نقاطی ساخته که از عناصر اصـلی 

). دیوارهاي دفـاعی متعلـق   41: 1381(هژبري نوبري،  ه استهاي تجاري برخوردار بود مناسب و نزدیکی به راه
هاي تهاجمی و تـدافعی   حها به موازات پیشرفت سال ست و شکل آنقرار ابه آغاز سکونت انسان در ایران هنوز بر

). امروزه، طراحی از نظر امنیتی چندان تفاوتی با 45: 1388نیا، تاریخی تکامل یافته است (موحدي در هر دورة
ملـک   ةترین نـوع حصـار نیـز محـدود     حتی ساده هدف اصلی آن نیز تغییر نکرده است،هاي قدیم ندارد و  زمان

دهد که فـرد   ا به روشنی نشان میام ؛کند و با آنکه ممکن است گذشتن از آن ساده باشد خصوصی را تعریف می
ها، بـا   مالک را نادیده گرفته است. طراحی چنین موانع و حصارهایی در اطراف محوطه ، حقوق اولیۀکنندهعبور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Critical Centers or Critical land Uses 
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توان عبور نمود؛  حصارهاي محیطی میانواع  از کلیۀ ا تقریباًشتر اجرا شود؛ امتواند با شدت بی افزایش تهدید می

گهبانی و... در ارتباط با این موانع دفاعی وجود هاي فیزیکی، ن دلیل محدودیت ی از خطر، بهیا همواره درجه ولی
بینـی باشـد (جـی    دارد. هدف فقط انتخاب مانعی مناسب در مقابل تهدیدي است که در حد معقول قابل پیش

  ).2 :1386هوپر و جی دورگ، 

  اصول پدافند غیرعامل
اسـتقرار جمعیـت و    بهینـۀ جغرافیاي کشور، تعیین مقیـاس  هاي ایمن در  استتار، اختفاء، فریب، انتخاب عرصه

متناسـب بـا تهدیـدات و     ،، پراکندگی در توزیـع عملکردهـا  ها صحنهت در فضا، مدیریت بحران دفاعی در فعالی
یـابی و اسـتقرار عملکردهـا، مقـاوم     جغرافیا، انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادي پروژه، مکـان 

 هاي دو منظوره و گـاه چنـد منظـوره...    هاي حیاتی، ایجاد سازه هسازي سازسازي و پایداري استحکامات و ایمن
ه به اینکه در این تحقیق، اصـل پراکنـدگی بـا    توجبا  از این اصول است. یای) شامل مجموعه42 :1389(ملکی، 

صـرف   ،لذا از پرداختن به دیگـر اصـول   ریزي شهري مورد بحث است؛ها در برنامه يکاربر ۀبه توزیع بهین تأکید
عامـل در   بـر پدافنـد غیـر    تأکیـد هاي حساس شهر در مواقع وقوع بحران با  بررسی کاربري نظر شده است و به

  ریزي شهري، خواهیم پرداخت.برنامه

    پایدار شهري عامل، امنیت و توسعۀ غیر پدافند
 کارگیري اصول پدافنـد  هتوان با استقرار و ساخت فضاهاي قابل دفاع و ب یمپایدار را  و توسعۀامنیت ه رسیدن ب

ـ  مقولۀ). 1345 :1390(ملکی و همکاران،  سر ساختعامل می غیر ثر از شـرایط و  أچـه متـ   ت اگـر احساس امنی
 ).8 :1390(پورمحمـدي و همکـاران،   تـر اسـت   هتی قابل توجیا داراي اهمام ؛وضعیت امنیت در یک شهر است
که وابستگی متقابل میان امنیـت و توسـعه   نماید یمهم مت شهري از آنجایی ضرورت پرداختن به موضوع امنی، 

  رساند که: یمنتیجه این ما را به  ها اهیم توسعه و امنیت و تعریف رابطۀ بین آنمفاجتناب ناپذیر است. 
فرهنگی و  ـ  ماندگی یک کشور در مسایل اقتصادي، اجتماعیتوسعه، مولد امنیت است؛ بنابراین عقب - 1

شـود.   یمـ ی پذیري کشور و در شرایطی منجر به تهدید امنیت ملّباعث افزایش ضریب آسیب ،وريافن
  ی آن خواهد بود؛ت ملّمین امنیأت ۀمی یک کشور، مقدضمن این که توسعه و افزایش قدرت ملّ

2 - که توسعه تنها ساز توسعه است؛ بدین معنابستر ،تامنی زاده، منؤ(مـ گیـرد   یمـ شکل  ،تدر بستر امنی
1386 :27(.   

ۀه به ماهیت و چند بعدي بودن مقولبا توج ـ      تـوان  یم ،ت شهريامنی ت نتیجـه گرفـت کـه مـدیریت امنی
-مـی   ت موجود رانگر و فراتر از وضعی پایدار شهري مدیریتی جامع، واحد و همه جانبه ۀاساس توسع شهري بر

    ).190 :1385(رهنمایی و پورموسوي،  دطلب
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طـوري کـه تـداوم     گیـرد؛  یدر فضاي شهري محور قرار مـ  ،کیفیت زندگی انسان ،پایدار شهري ۀدر توسع

(نـورنژاد،   نرسـد  یم با بالندگی و رفاه اجتماعی باشد و به پایـداري محـیط شـهري آسـیب    أزندگی شهروندان تو
ـ أاز حفظ ت ،ت استمین امنیأبحث ت ،ها کارکرد حکومت ترین یاصل ).187: 1377 تـا  هـا گرفتـه   ت مرزمین امنی

1385(فیـروزي،   شود یها محسوب م وظایف آن ینتر از مهمکه مین امنیت شهروندان أت شهرها و تحفظ امنی :
13.(  

  عامل  غیر ریزي پدافندهاي تهدیدپذیر از منظر برنامه ضوابط و مالحظات استقرار کاربري

 ها و...)  اقتصادي (کارخانجات، پتروشیمی، پادگان –سیسات دفاعی أضوابط انتخاب سایت ت  
 ها و جاهایی که به راحتی در معرض دید دشمن قرار نگیـرد و نزدیـک    ها، داخل دره سیسات در پناه کوهأت

 ).1348 :1390(ملکی و همکاران،شدن به سوي آنها به سهولت میسر نباشد، ایجاد شوند 

 ـ  .آهن و..ها، خطوط راه ها، فرودگاه راه امل شبکۀها، ش زیربنایی و دسترسی ه به عواملتوج ت بسـیار  از اهمی
اي ایجاد شوند که همرنگی و هماهنگی بـا محـیط    سیسات به گونهأو ت یابی برخوردار استزیادي در مکان

(پورمحمدي و همکاران، طبیعی (کوهستانی، شهري و...) را داشته باشند و از عوارض طبیعی استفاده شود 
1391: 5(. 

 ۀداشـتن فاصـل   هاي آب و... خانه ۀهاي برق، تصفی نظیر نیروگاه ،سیسات و تجهیزات شهريأیابی تدر مکان 
ه به ها، انبارها و...) از ضروریات است. با توج هاي پرخطر (پادگان مناسب از مناطق مسکونی و دیگر کاربري

شرایط زیر باشد: دیـد دشـمن را نسـبت بـه      باید برآورده کنندة ،هاي دفاعی وعهاحداث مجم ،مطالب فوق
یت، تشـخیص درسـت آن بـراي دشـمن مشـکل      در صورت رؤ اید (استتار، اختفاء، پوشش)استقرار کور نم

هاي دشمن قـرار نگیـرد (پراکنـدگی)، در     راحتی هدف سالح باشد (فریب) در صورت تشخیص درست، به
  ).36: 1388نیا، و غضنفري صفا(د (استحکام) صورت هدف قرار گرفتن، آسیب ندیده یا کمتر آسیب ببینن

 هاي مسکونی وابط پدافندي کاربريض  
ها در مراکز شهري، بایـد پـراکنش و    ها و حفظ امنیت انسان آنچه مسلم است این است که براي مقابله با بحران

و جانی را متحمـل  ترین آسیب مالی  توزیع جمعیت از حد مطلوبی برخوردار باشد تا بتواند در مواقع بحرانی کم
هاي مسکونی در محیط شهري براي مقابله با این مخـاطرات ارائـه    لذا باید تمهیداتی در مکانیابی کاربري ؛شود

  گردد:
نقاط حسـاس شـهر از لحـاظ تهدیـدات شناسـایی و از       ۀکاربري اراضی شهري باید نقش ۀنقش ۀقبل از تهی .1

مد نظـر   ،هاي ساختمانی چنین در صدور پروانهجانمایی کاربري مسکونی در این نقاط جلوگیري گردد. هم
واحد، ساختن پناهگاه اجباري باشـد. البتـه سـاختن پناهگـاه بایـد بـا        4هاي باالي  باشد که در ساختمان
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  ).11: 1388عالی معماري و شهرسازي،  شورايهمکاري مالی دولت صورت گیرد (

چنـین  دهـد و هـم   ط را افزایش میـري محیـگیدفـدوده، امکان هـدر یک مح ها و... هـتمرکز افراد، سرمای .2
ثیرات جـانبی  أفشرده، سبب افزایش خطرپـذیري و تـ   ۀها در یک محوط ها و تمرکز آن مانجواري ساختهم

 ).97: 1391نظر قرار گیرد (ملکی و برندکام،  ی مسکونی این نکات مدگردد؛ پس باید در مکانیاب آنها می

متمرکـز و مـنظم باشـد تـا ضـریب ایمنـی        محیط مسکونی بهتر است که به صورت غیـر  در طراحی کلی .3
هـاي مسـکونی بـراي     مسیرهاي دسترسی از سـاختمان  یایمن ۀشود حداقل فاصل افزایش یابد و توصیه می

  ).591: 1390رحمتی و عاشورلو،  با یک سوم ارتفاع ساختمان باشد (قائد کاهش خطر ریزش آوار برابر

 ابط پدافندي مکانیابی آتش نشانیضو  
یابی آن حساسیت نشان داد اي دارند و باید در مکانالعادهکارایی فوق ،هاي مهم که در مواقع بحرانی از کاربري

 آتش نشانی است:

چنین، هر ایستگاه آتـش نشـانی   سیس گردد. همأنشانی تهزار نفر، یک ایستگاه آتش 50به ازاي هر  تقریباً .1
باشد (مهندسین مشـاور عرصـه،    کیلومتر مربع می 7کیلومتر را پوشش دهد؛ این مساحت برابر با  5/1باید 

بـا  آتـش نشـانی برابـر    هاي  مرکزي و هر یک از ایستگاه ةطور باید فضاي واگذاري به ادارینهم ).1: 1375
سیساتی که آتش سوزي، زیـان فراوانـی   أو ت بینی شودنشانی و خدمات ایمنی پیشمعیارهاي سازمان آتش

 ).137 :1385(زیاري، بینی کنند اي در سازمان خود پیش باید سیستم آتش رسانی ویژه ،رساند به آنها می

معـابر اصـلی باشـد. در صـورت اسـتقرار در کنـار معـابر         ۀهاي آتش نشانی باید در حاشـی  استقرار ایستگاه .2
هـاي دوبـر    قرار گیرد و استقرار در زمین ،اي، باید در مکانی که امکان ارتباط با معبر اصلی وجود دارد همحلّ

 ).99 :1387ارجحیت دارد (تقوایی،  ،که بر دو معبر اصلی دسترسی داشته باشد

چنـین یـک طرفـه بـودن     تقاطع باشد. هم ،که محل خروجی آن یابی گرددجایی مکان نشانی باید درآتش .3
نشـانی بایـد   گردد؛ ساختمان ایستگاه آتش هاي آتش نشانی می هاي شهر باعث عدم کارایی ایستگاه خیابان

 ).593: 1390ایمن باشد (قائد رحمتی و عاشورلو،  در برابر مخاطرات کامالً

 ضوابط پدافندي کاربري بهداشتی درمانی  
صدمات اقتصـادي و جـانی زیـادي     ،ت کشور ما در اثر بروز بحران از بین رفتهچندگاهی تعدادي از جمعیهر از 

جـوار شـدن آن بـا دیگـر     جانمـایی کـاربري درمـانی و جلـوگیري از هـم      ،شوند. براي ایـن منظـور   متحمل می
د هـم بـه حفـظ و دوام    توانـ  هـا، مـی  گونـه کـاربري  مناسب از این هاي متعارض و متضاد و رعایت فاصلۀ کاربري

پـذیري تـا حـد قابـل     رسانی بهتري را ارائـه داده و از آسـیب  خدمات ،کاربري کمک نماید و هم در زمان جنگ
  ه به اصول و معیارهاي پدافند شهري طراحی شود:مکان بیمارستان باید با توج اي بکاهد. مالحظه
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برابـر   ان در شرایط اورژانس، حـداقل دو جهت افزایش ظرفیت پذیرش بیمار ،برخورداري از تجهیزات کافی .1

 چنین، ساخت انبارهاي امن براي تجهیزات اورژانسی و... ضروري است.شرایط عادي باشد. هم

یابی گردند و فضاهاي باز اطراف بیمارستان براي استفاده در مواقع بحرانـی  مکان ،باید در یک فضاي وسیع .2
عنـوان   توان از فضاهاي باز شـهري در مواقـع بحرانـی بـه     یم ،با یک طراحی دقیق . البتهآماده شده باشند

چنین چادر امدادي براي بسـتري کـردن اضـطراري بیمـاران همـواره موجـود       هم بیمارستان استفاده کرد.
  .باشد

عرض معبر منتهی به بیمارستان باید به نحوي باشد که افـراد و وسـایل امـدادي بـه سـهولت بتواننـد بـه         .3
هـاي   خروجـی  هـاي شـامل راه  ،سـریع در مـوارد اضـطراري    ۀند و امکان تخلیا کنبیمارستان دسترسی پید

 هـاي بیمارسـتان بـه راه خروجـی و... وجـود داشـته باشـد        و سریع کلیـه بخـش   آسانمناسب و دسترسی 
  ).57 :1386(حسینی، 

  یسات سوختسأتضوابط خاص  
  ین تر مهمالزم استالفعي شـوند و  بندیی و دستهشناسا ،ي در سطح منطقهانرژی به متکهاي  تیـ الفع ت ی

  ی در نقاط پر خطر محدود گردد.سوختیسات بزرگ سأت
 ي سـوز یژه آتـش ویب به شبکه (به آسی در اثر احتمالي مواجهه با خطرات برایزهاي الزم رالزم است برنامه

یـژه  ویگر نفت و گاز بـه  دهاي  شود که امکان استفاده از شبکه یمیه توصید و آو نشت نفت و گاز) به عمل 
هـاي   یسات سوخت موجود بـه شـبکه  سأت ۀصال شبکامکان اتّ چنینمهم فراهم گردد. هم هاي گاهسکونتدر 

  ).174 :1391ید (ملکی، آفراهم  ،یسات سوختسأتیگر د

 یسات برقسأت ضوابط خاص  
 یژه در زمان سـانحه  واي به  یر عناصر منطقهساو  ها گاهسکونتیات حیان برق در جرینکه وجود ا هه ببا توج

یگر (مثل اتکـاء بـه   دیزان اتکاء به منابع و عناصر میسات برق از نظر سأتی دارد، الزم است تا فراوانت یاهم
یمنی و امکـان  اید، جدیسات سأتی طراحشود در  یمیه توصی شده و بررسیسات آب) سأتي و یا انرژمنابع 
  ین شود.مأتی به آن متکیت از نظر منابع فعالتداوم 

 ین مأتـ ي اضـطرار یژه پر تراکم) امکانات بـرق  ویستی (به زهاي  یاتی کانونحیسات سأتي براي است ضرور
  من نصب شوند.ا جاهايید در باي اضطرارگردد، و واحدهاي برق 

 یسـات بـرق کـه    سأتهـایی از   هاي خطرزا و بخش يکاربري قطع برق براهاي الزم  ینیبیشپي است ضرور
یسات سأتاز  یهای چنین در بخشید؛ همآوجود دارد، در زمان سانحه به عمل  ها آني در سوزاحتمال آتش

ي قطـع  بـرا هـاي الزم   ینـی بیشپـ ي اسـت  ضروري و مانند آن وجود دارد، سوزبرق که احتمال خطر آتش
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بـرق از نظـر    تأسیسـات  ۀشـبک  ییفضـا  –يکالبـد انجام شود. به عالوه، شـکل   ،مکان ۀیتخلیان برق و جر
ی شود که در صورت قطع بـرق بـر اثـر سـانحه، امکـان      طراحیبی ترتی شود و شبکه به بررسیري پذیبآس

  ).34: 1388(مهندسین مشاور تهران پادیر، یگزین فراهم گردد جاي و موازهاي  اتصال به شبکه

 هاي شهري ضوابط پدافندي پناهگاه  
گردد که به خـاطر طراحـی تخصصـی و کـاربري      پناهگاه به مکانی اطالق می«شود:  در تعریف پناهگاه گفته می

بـاالتري  حفاظـت و ضـریب ایمنـی     ۀهاي متعـارف از درجـ   خاص در مقابل انواع تهدیدات، نسبت به ساختمان
  ).  38 :1388و شهرسازي، (مرکز تحقیقات مسکن  »برخوردار باشد و امنیت بیشتري براي افراد فراهم نماید

هاي آب، انبارهاي شیمیایی و... الزامی اسـت. ایـن    محل احداث پناهگاه، مخازن سوخت، چاه ۀرعایت فاصل .1
گردد. ه به مقیاس خطرات احتمالی حاصل از موارد مذکور تعیین میفاصله با توج 

فـراد تعیـین گـردد. در    جهت دسترسی سـریع ا  ،مناسب ۀاساس فاصل محل احداث پناهگاه عمومی باید بر .2
بهتر است تا محل پناهگاه در زیر زمـین و بـه شـکل مـدفون در نظـر گرفتـه شـود؛ ایجـاد          ،صورت امکان

هاي بزرگ مسـکونی و   مجتمع هاي نظامی، صنعتی و داخل شهرها و و سازمان تأسیساتها در کنار  پناهگاه
هـاي   تلفات انسانی حاصـل از آثـار سـالح   کاهش میزان  نقش بسیار ارزشمندي در ،هاي خانوادگی پناهگاه

 ).10 :1388 ،دشمن خواهد داشت (صفا و غضنفري نیا

ها باید بتوانند در مقابل اثرات ناشی از جنگ افزارهاي متعـدد از قبیـل انفجـار، تـرکش و هرگونـه       پناهگاه .3
هـایی از قبیـل    آلودگی ناشی از احتراق و اشتعال مواد منفجـره، مقـاوم باشـند. از ایـن رو رعایـت ویژگـی      

استحکام سازه در برابر انفجار، ممانعت از ورود هواي آلوده و دارا بودن تجهیزات فیلتراسیون در ایـن گونـه   
مین هوا و خروج هوا در طراحی نیز بدیهی بـه  هاي تأ ضرورت وجود سیستم گردد. متعاقباً توصیه می ،ابنیه

باشد که امکان انتقال سـریع پرسـنل و تجهیـزات بـه      اي ت مکانی پناهگاه باید به گونهرسد. موقعی نظر می
 ۀها و ابنیـ  هاي دسترسی زیرزمینی بین پناهگاه توان راه ها میسر باشد. براي نیل به این هدف، می داخل آن

 ).62 :1388(موحدي نیا،  استفاده کننده از آن ایجاد نمود

4. صـورتی طراحـی گـردد کـه در مواقـع       و بـه ت باالیی برخوردار باشـد  مسیر ورودي به پناهگاه باید از امنی
(آب و  سیسـاتی أماننـد فضـاي ت   ،پـذیر سـاختمان  هـاي آسـیب   مسدود نگردد و باید دور از بخش ،حساس

هـا بـه    در شوروي سابق پناهگـاه  ).39 :1388فاضالب و...) قرار گیرد (مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي، 
 شدند: بندي میپنج نوع تقسیم
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 )657 :1390و پورمحمدي و همکاران،  89: 1380خذ: زیاري، أها در شوروي سابق (مبندي انواع پناهگاهتقسیم .1جدول 

  مالحظات  مشخصات  نوع
سنگین  هاي.پناهگاه1

  خیلی عمیق
حساس* سـاخته شـده،    ۀ انفجار*منطقۀنزدیک به نقط

اتمسفر اضافه فشار اسـت. بـراي    20ت آن مقدرت مقاو
  گرفته شده است.اقامت طوالنی در نظر 

هـاي   تونـل  -هاي عمیـق در زیـر زمـین    تونل
-ها* ایـن نـوع پنـاه    تپه ۀکوهستانی*در دامن

ل بـراي حفاظـت مقامـات    ها در درجـه او  گاه
نظـامی   دولتی و حزبی و ارتشی و دفـاع غیـر  

  اختصاص دارد.
هاي منفـرد   .پناهگاه2

  حساس ۀدور از منطق
زمین ساخته شـده  این نوع پناهگاه کال یا جزئی در زیر 

اتمسفر  15تا  10داراي قدرت مقاومت در مقابل  است.
تا چنـدین   150اضافه فشار بوده و براي اقامت طوالنی 

  نفر در نظر گرفته شده است. صد

سسات صنعتی ها براي حفاظت مؤ این پناهگاه
ها و در صـورت لـزوم حفاظـت     و کارگران آن

  مردم پیش بینی شده است.

.خطــوط زیــرزمین   3
  *مترو*

کیف خطوط مترو رسـما  -لنینگراد -در شهرهاي مسکو
هــا و  بـه عنــوان پناهگـاه تعیــین شــده اسـت. ایســتگاه   

متـري قـرار    30حـداقل در عمـق   کـه  مسیرهاي مترو 
  موج انفجار هستند. مجهز به درهاي خروجی ضد ،دارند

کیلـومتر   75تـا   70از  خطوط مترو در مسکو
ــون    ــا دو میلی ــک ت ــد و از ی ــول دارن ــر ط نف

توانند در آنجا پناهنـده شـوند*در حـدود     می
اي کـه   درصد جمعیت*طبق برنامه 40تا  20

ــول   55در دســت اجراســت  ــه ط ــومتر ب کیل
  متروي مسکو اضافه خواهد شد.

ــاي  .پناهگـــــاه4 هـــ
ــی در  زیرزمینــــــــ

هـا و بناهـاي    آپارتمان
عمومی*پناهگـــــــاه 

  سردابی*

از  ها کامال زیـر سـطح زمـین قـرار دارنـد و      گاهاین پناه
موج انفجار اتمی*تا حـدي* و   لحاظ حفاظت در مقابل

تشعشعات و ... ترتیبات الزم داده شده است. سقف این 
هـاي   هـاي بتنـی اسـت کـه میلـه      ها یا از داالن پناهگاه

دارند یا از بتن مسلح است* بر حسب  فوالدي را نگه می
هــا*  نــوع مصــالح ســاختمانی و طــرز قــرار گــرفتن آن

  نفر را دارند. 150تا  100گنجایش 

ــا  ایــن پناهگــاه هــا داراي درهــاي خروجــی ب
ــ   ــتم تهوی ــتیکی اســت. سیس  ۀدودکــش الس

مکانیکی یا دستی دارد. داراي درب خروجـی  
اضطراري است و گاهی بـا زیـر زمـین منـزل     

-پیش ،مجاور مربوط است. تدارکات خواروبار
بینی نشده است؛ پناهندگان باید غذاي خـود  

  را همراه بیاورند.
هاي سـاده و   پناهگاه.5

ــت * ــد  موقـــ ضـــ
  هاي اتمی* ریزش

شـود یـا از    هایی کـه در زیـر خـاك حفـر مـی      از گودال
شـود. هرنـوع    ها استفاده مـی  ها و تپه غارهاي دامنه کوه

بایـد از   حتمـاً  -مصالح ساختمانی که در دسترس باشد
یک متر کمتر پوشش با خاك نداشته باشد. براي اقامت 

ر گرفته شده است گنجـایش  مدت خیلی کوتاهی در نظ
  نفر را دارد. 250تا  100

تـوان در   هـاي انجـام شـده مـی     طبق آزمایش
ساعت در نقـاطی کـه قـبال تعیـین      24ظرف 

ها ایجاد کرد. در مورد  شده از این نوع پناهگاه
تعیین محل مناسب و همچنین حفر و مرتـب  

ها تمرینات کافی به  ساختن این قبیل پناهگاه
  آید. عمل می

  استقرار کاربري فضاهاي سبز و بازضوابط و اصول 
مجاورت قطعات تفکیکی با گذر،  ةهاي کافی بستگی دارد؛ نحو دسترسیگیري به گریز و امکان پناه قابلیت .1

محوریـت معـابر بایـد مـورد بررسـی قـرار        ۀبا گذر و نیز درج ۀته شده هر قطعهمجواري فضاي باز و ساخ
 ،هاي مسکونی، عامل دیگري در افـزایش کـارایی بافـت    سطح بافت بخش گیرد. الگوي فضاهاي باز در کلّ

ت و سطح قرارگیري فضاهاي باز و همجـواري بـا سـاختارها یـا عـوارض      هنگام سوانح طبیعی است. موقعی
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 ).27 :1387(عزیزي و اکبري، تواند موجب آسیب فضاهاي باز شود  طبیعی با توجه به وسعت آن می

 بـاز  يفضـاها  دارنـد.  مصـنوعی  و طبیعـی  حـوادث  اکثـر  نتـایج  آثار و کاهش در مهمی نقش ،باز فضاهاي .2
 آن در گـرفتن  پناه و استقرار و فرار امکان با دسترس در ۀمنطق یک عنوان به اضطراري مواقع در توانند یم

 هـا حربـه  ینتـر  مهم از یکی شهري يها بافت داخل باز فضاهاي مناسب طراحی ترتیب بدین. باشند مطرح
 ایـن  تعـداد  بـه  بستگی ،شهري محدودة در باز فضاهاي سودمندي. گردد یم محسوب خطر با مقابله جهت

(زبردست و محمـدي،   دارد سبز مناطق سیستم تداوم همچنین و شهر تمام در هایکسان آن توزیع فضاها،
1384: 8 .( 

  مالحظات پدافندي در رابطه با عامل ارتفاعات (توپوگرافی) در گذر زمان
ـ    تأکیـد در گذشته بر عامل توپوگرافی زیـاد   جـز دوران رنسـانس کـه بیشـتر اصـول هنـري و       ه شـده اسـت (ب

کار رفته و کمتر اصول دفاعی مد نظر قرار گرفته است). هر چند که عامـل ارتفـاع   ه زیباشناسی در شهرسازي ب
هـاي   یـاد بـراي اسـتقرار کـاربري    ا امروزه انتخاب ارتفاع زام بر بلندي تا حد معینی مطلوب است؛ و قرار گرفتن

ت عامل توپوگرافی مربوط به زمـانی بـود   یاهمباشد.  استراتژیک یا ایجاد شهرهاي نظامی مناسب و مطلوب نمی
  آوري جنگی پیشرفت چندانی نداشت:که فن
کـر  ساختند و بعدها بـه ف  ها، قالع و استحکامات دفاعی خود را می هاي قدیم در باالي کوه الف) در دوران 

که این مورد نیز تا زمان جنـگ جهـانی اول   افتادند ها  کوه دامنۀ ایجاد این مراکز و حتی مراکز حیاتی دیگر در
اهم248: 1375(فرید، ت داشت ی.(  

ب) اهمتوانـد بـه صـورتی کـه      یابی مراکز اسـتراتژیک در داخـل شـهرها، نمـی    ت دادن به استتار و مکانی
توپوگرافی براي مکانیابی و اسـتتار   توان در سطحی وسیع از عامل این مورد می گو باشد. ازجواب ،شایسته باشد

ها در ارتفاعات، بسـته   همچنین، استقرار کاربريصنایع استراتژیک کشوري و دور از مراکز شهري استفاده کرد. 
 بایستی االمکانحتیباید متفاوت باشد.  ،که در خود شهر واقع شود یا اینکه در اطراف شهر مستقر شود به این

 در شـده  احـداث  تأسیسـات  زیـرا  ؛کرد اجتناب هموار نسبتا یا مسطح يها دشت در حیاتی تأسیسات ایجاد از
 بـا  نیـز  هـا  آن به حمله در دشمن دیگر، سوي از .داشت نگه مخفی دشمن دید از توان ینم را ییها محل چنین
 گیرياوج با رادارها، دید در نگرفتن قرار و کم ارتفاع در پرواز ضمن تواند یم و شود ینم مواجه عوارض مشکل

و غضـنفري نیـا،    صـفا ( شـود  دور صـحنه  از پایین ارتفاع در مجدداً و بدهد قرار اصابت مورد را دفه ،موقع به
1388: 38.(    
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 هامواد و روش

موجـود جمـع آوري   تحلیلی است. اطالعات الزم با مراجعه به کتب و مقاالت  -روش تحقیق این مقاله توصیفی
گرفتـه   مورد تحلیل قرار هاي استراتژیک تهیه شده و هایی از استقرار مراکز و کاربري شده است. همچنین نقشه

هـاي   گردآوري شده است، سپس نقشـه  ،هاي مورد نیاز از مراجع مربوطه ابتدا آمار و داده ،است. در این پژوهش
، GIS10در محیط نرم افـزار   ویرایش شده و 1اتوکد مپمحیط  ها و مراکز مرتبط در بدست آمده از سازمان ۀپای

ArcCatalog2  مورد تحلیل و پردازش قرار گرفته است. 4 ژئودیتابیسو ایجاد 3 توپولوژيبه منظور تعریف  
صـورت گرفتـه اسـت. بـدین ترتیـب، پایگـاه       ArcMap 5هاي مکانی در محـیط   تحلیل ایجاد پایگاه داده و

اطالعات جغرافیایی آماده شده و بانک اطالعاتی تکمیل گردیـده اسـت و اطالعـات مکـانی و     هاي سیستم  داده
عامل و نیـز   غیر کارگیري الزامات پدافنده با ب ،GISتحلیل اطالعات در محیط  توصیفی ترکیب شده و تجزیه و

نتـایج   هـا و ارائـه شـده و تحلیـل    ،ها صورت پذیرفته است. خروجی اطالعات بـه صـورت نقشـه    ضوابط کاربري
  ارائه گردیده است.  ،متناسب با موضوع

  مورد مطالعه ۀمنطق
 يبـا فـالت ارمنسـتان از سـو     یـران فالت ا ینب اتصال ما ۀحلق ،در آن واقع است یزکه شهر تبر یجانفالت آذربا

 یـز اسـتقرار شـهر تبر   یایی وموقع جغراف ).80: 1379 جلودار،ی (پناهغرب است  ياز سو یشمال و فالت آناتول
بـه عنـوان    یـز شهر تبرت استراتژیک این شهر شده است. باعث موقعی، یممال هاي یبها و ش در محل مقاطع دره

متـر   1200مربع با ارتفاع متوسـط حـدود    یلومترک 131حدود  یبا وسعت یرانمتروپل شمال غرب ا ینتر بزرگ
    ).90: 1389(شفاعتی،  ) واقع شده استیزنام (جلگه تبر ینبه هم يا در جلگه

 هـاي  راهو  یداخلـ  ی، طرق ارتباطیو فرهنگ یاسیس يمرزها یژهو به و یو انسان يبه همراه عوامل اقتصاد
ـ موقع یـک  یجـاد و عـراق) باعـث ا   یـه سـابق، ترک  يهمجـوار (شـورو   يبه کشـورها  یزتبر یتیترانز ممتـاز و   تی

وجـود آب   :همچـون  ،یعـوامل  ،عـالوه ه بـ  ).146: 1379 ،یزماني (اصغرشده است  یزشهر تبر يبرا یکاستراتژ
ـ  ).7 :1375، ید(فرداشته است  ییسزاه ب یرثأت ،شهر یابیفراوان در مکان 38حـدود   ،ت جغرافیـایی شـهر  موقعی 

(جـوادي،   طول شرقی از نصـف النهـار گرینـویچ اسـت     ۀدقیق 15و  درجۀ 46دقیقۀ عرض شمالی و  8جه و در
1385: 224  .(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Autodesk map 
2. ArcCatalog 
3. Topology 
4. Geodatabase 
5. ArcMap 
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  )83: 1391خذ: (ملکی، أ(کالنشهر تبریز) م مورد مطالعه ۀمنطق یاییجغراف یتموقع.1 شکل

هـاي کالنشـهر و    يکاربرهکتار بوده است که با کسر  25717طرح جامع مصوب شهر،  ةمحدود سطح کلّ
مهندسـین  ( هکتـار مـی باشـد    12673سطوح غیر قابل ساخت و ساز، سطح مفید شهري طـرح جـامع حـدود    

هرستان مرند و اهر، از جنوب به شهرستان مراغه و هشترود از مشـرق  تبریز از شمال به ش ).1374،مشاور عرصه
یـن شـهر، کـوه عینعلـی و     اارومیه محـدود اسـت. در مشـرق     ۀبه شهرستان سراب و میانه و از مغرب به دریاچ

هاي کـوه   داغ را که در شمال و شمال شرقی واقع شده، به دامنهخورد و سلسله جبال قراچه یمزینعلی به چشم 
هـاي سـبالن    رود اسـت کـه از کـوه   چـاي یـا تلخـه   ین رود تبریز، آجـی تر بزرگکند. همچنین  یممتصل سهند 

  ).15: 1385 ،گیرد (عمرانی یمسرچشمه 

   پژوهشهاي  یافته
استقرار مراکز جمعیتـی و   ةتوجهی به احتمال وقوع سوانح در توسعه و نحو رشد سریع و روزافزون جمعیت و بی

ت نامناسب بسیاري از ساخت و سازهاي شهري از جملـه عـواملی   ترین نکات ایمنی و وضعی عدم رعایت ابتدائی
سازد. با توجه بـه   پذیر می یبآس ،بحران جنگ هستند که زندگی شهر و ساکنان آن را در مقابل حوادث به ویژه

بندي منطقه ه بهبندي صورت گرفته با توجمتذکر است که منطقه( تراکم جمعیتی مناطق کالنشهر تبریز نقشۀ
باشند کـه علـت    داراي بیشترین میزان تراکم جمعیتی می 5و1مناطق  مصوب طرح جامع صورت گرفته است)،
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هاي این مناطق خالصه نمود و باید نسبت بـه  توان تا حدود زیادي در نوساز و طبقاتی بودن سازه این امر را می

ـ  ،از تراکم بیش از حد جمعیتی و پراکنش جمعیت در ایـن منـاطق   جلوگیري و در  نشـان داده ه بیشـتري  توج
اقدامات الزم صورت پـذیرد. همچنـین،    ،ر و مورد تهدید در این مناطق متراکمطخ هاي پر صورت وجود کاربري

وپـوگرافی نامسـاعد و تـازه    باشند که علت این امر را نیز با ت ترین تراکم جمعیتی می داراي کم 7 و 9 ،8مناطق 
هـاي حمـل و    سیسات و پایانهأو وجود ت 7 ۀمنطق و محدودة صنعتی و آالیندة 8 ۀأسیس بودن محدودة منطقت

هاي ذکر شـده در هـر کـدام از     ه به کاربريکم با توج توجیه نمود؛ این تراکم نسبتاً 9 ۀنقل و فرودگاه در منطق
ـ      مطلوب و بجـا مکانیـاب   ها تقریباًمحدوده ت در همجـواري بـا اینگونـه    ی شـده اسـت و بایـد تـراکم کـم جمعی
  حفظ شود. ،هاي تهدیدپذیر کاربري

  

  
  تراکم جمعیت بر حسب مناطق شهر .2شکل 

  
هاي تهدیدپذیر که در نقشه نیز نمایان اسـت؛ بـازار در مرکـز    ، بیشترین کاربري3شمارة  ه به نقشۀبا توج

شـمال و شـمال    تاریخی قرار دارد و در حواشی جنوب و جنوب غربـی و  یشهر به عنوان قلب تپنده و اثري ملّ
اند که باید نسبت بـه  سیسات تجهیزات شهري استقرار یافتهأصنعتی و ت ،هاي نظامیبیشترین کاربري غربی نیز

وسـیع انجـام پـذیرد.     حـد  اقـداماتی در  ،هاي قابـل انتقـال  خارج کردن پادگانها و مراکز نظامی و دیگر کاربري
هاي خوابگـاهی و مراکـز تفریحـی اقـداماتی اساسـی صـورت        ها به شهركمچنین، نسبت به تبدیل این مکانه

هـا   و تراکم شهر و جمعیت در این محـدوده  هاز توسع خارج از شهرها به گونه کاربريپذیرد و تا زمان انتقال این
بت به ایجاد یک اسـتادیوم ورزشـی بـا    منظوره، نس در قالب ایجاد کاربري چند عمل آید. به عالوه جلوگیري به

شهر و در جهت مخـالف مکـان    در قالب کاربري ذکر شده در محدودةرعایت مالحظات به ساخت یک فرودگاه 
  تهران) اقدام گردد. ةو مسیر جاد 8 ۀفرودگاه فعلی (منطق
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  هاي حساس و تهدیدپذیر سطح کالنشهر تبریز کاربري .3شکل 

  

  
  مراکز اشتعالی سطح کالنشهر تبریز .4شکل 

هـاي مسـکونی، بیشـترین تـراکم اینگونـه مراکـز اشـتعالی را در         مراکز اشتعالی و کاربري ۀبا توجه به نقش
باشـد.   کـاربري مسـکونی مـی    تـرین  داراي کم 8 جمعیتی شاهد هستیم و تنها منطقۀنواحی مرکزي و پرتراکم 

گونـه  فاقـد ایـن   تراکتورسـازي و ماشـین سـازي و... تقریبـاً     ۀکارخان ونیز به دلیل استقرار فرودگاه  7و9 ۀمنطق
شـوند؛   هایی امن محسوب مـی  باشند. از نظر کاربري اشتعالی، این مناطق به شکل محدوده کاربري اشتعالی می

باشند؛ به دلیـل فضـاهاي    هاي صنعتی و فرودگاهی می ده در این مناطق همان کاربرينتنها کاربرهاي تهدیدکن
هـاي   ها مکانی بهینه هستند و تنها خود کـاربري  ز بیشتر و پراکنش مطلوب، کاربري مسکونی در این محدودهبا

حداقل تا زمـان   ،گیرند و آسیب انسانی کمتري مورد تهدید قرار می ،صنعتی و فرودگاهی در زمان بحران جنگ
وان عناصر سـازنده و متحـرك شـهر و    هاي حیاتی به عن کاربري ؛ اما در نقشۀحمله به این مراکز خواهیم داشت
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کمبود یـا عـدم وجـود     ) و8و1و2ها در مناطق کم جمعیت ( ساکنان آن با تجمیع بیش از حد این گونه کاربري

 5مواجه هستیم؛ این در حالی است که مناطق با جمعیت متـراکم (  )5و3و4و7و9ها در مناطق ( اینگونه کاربري
تعداد اینگونه واحدها و مراکـز انتقـال شـریان حیـاتی هسـتیم کـه بایـد در        ترین  ) داراي کم4حدودي  تا و 6و

 ،عامـل، در ایـن منـاطق    هاي آتـی بـا نگـرش و رویکـردي منطقـی نسـبت بـه مالحظـات پدافنـد غیـر           برنامه
  هاي کاربردي و اساسی صورت پذیرد. ریزي برنامه

  

  
  تراکم جمعیت و پراکنش مراکز حیاتی .5شکل 

  
  فضاهاي باز ۀاکز اشتعالی در پهنپراکنش مر .6شکل 
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هـا و...) بیشـترین    پارك هاي فضاهاي باز و سبز (باغات، فوق و با عنایت به این که کاربري با توجه به نقشۀ

کنند؛ در این نقشه، مناطق جنوبی و جنوب شـرقی شـهر    بعد از آن ایفا می کارایی و کاربرد را در زمان بحران و
هاي اشتعالی و حساس مناطقی بهینه و مطلوب بـوده و   ترین کاربري مچنین کمبه دلیل تراکم کم جمعیت و ه

هاي اشتعالی و کمبود فضاهاي باز و  ) به دلیل تجمیع کاربري3و تا حدودي  2و 6ۀ مناطق مرکزي شهر (منطق
و تـا حـدودي    7و9شوند؛ ایـن در حـالی اسـت کـه منـاطق       سبز مناطقی پرمخاطره و تهدیدپذیر محسوب می

هـاي صـنعتی و عظـیم بـا تولیـد فـرا ملـی         اما وجود کاربري ؛داراي بیشترین فضاهاي باز و سبز بوده 4ۀمنطق
رو کرده اسـت  این مناطق را با تهدید روبه 9 ۀسازي) و قرارگیري فرودگاه شهر در منطق(تراکتورسازي و ماشین

شهر به سوي این مناطق و ضرورت انتقال این گونه کاربرها را به خـارج از شـهر    ۀکه این امر جلوگیري از توسع
  طلبد. می

  

  
  تراکم جمعیت و شبکه معابر .7شکل 

تـرین واحـد و    داراي کـم  )6و5و1با تراکم جمعیتی باال ( یمناطق ،نیز نمایان است 7 شکلهمانطور که در 
م و بافـت  ـات کـ ـقطعـ  تـوان بـه قـدیمی بـودن انـدازة      می راشریانی بوده و دلیل این مهم  ۀمقدار از نظر شبک

هاي  ریزي بهینه در قالب ساماندهی بافتگونه مناطق و محالت نسبت داد که با برنامهنشین شهر در اینحاشیه
ه بـه نقشـۀ   توان سبب شد.  هاي مقاوم و پایدار را می شریانی و سازه ۀفرسوده، دسترسی به شبک شـهر و   با توجـ

مراکـز امـدادي و    ۀتبریـز، عـدم توزیـع بهینـ     کالنشـهر  ۀگانـ  9 میزان تراکم جمعیت در هـر کـدام از منـاطق   
ریـزي  عامـل در برنامـه   بیمارستانی هم به نسبت تراکم جمعیت و هم از لحاظ رعایت مالحظـات پدافنـد غیـر   

منـاطق مرکـزي اشـباع و منـاطق     اي که  باشد؛ به گونه کاربري اراضی شهري در سطح مناطق قابل مشاهده می
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باشـند. عـدم توجـه بـه ایـن       فاقد این گونه کاربریها می 7و 3و تا حدودي  9،8ایی شهر از جمله مناطق حاشیه

یابی یابی و مردهتواند عملیات زنده می ،قابل توجیه نبوده و در زمان بحران ،موضوع حتی در زمان غیر از بحران
لذا ضروري اسـت کـه    ؛پذیر نخواهد بودومان با مشکل مواجه نموده و توجیهرسانی مطلوب را به مصدو خدمات
تـر   خیـزي و از همـه مهـم   هاي بحـران  ه به پتانسیلرعایت و مالحظات پدافندي با توج ،هاي آتی ریزيدر برنامه

بتـوان   ،اننگر در دستور کار قرار گیرد؛ تا در زمان بحررعایت اصل پراکنش با خدمات دهی بهینه و همه جانبه
هـا و رعایـت ضـوابط و مالحظـات      پذیري نقاط پرخطر با اجـراي برنامـه  ترین خسارات را متحمل و از آسیب کم

  ریزکاربري اراضی شهري در سطح باالیی کاسته شود. ۀعامل در برنام پدافند غیر
  

  
  راکم جمعیت و پراکنش مراکز امدادي و درمانی. ت8شکل 

  نتیجه گیري بحث و
 در یمنـی ا نکـات  تـرین  ییابتدا یترعا عدم و طرف یک از يشهر هاي یرساختز و یارتباط يها شبکه گسترش

 در یـاد ز خسـارات  یجـاد ا ینۀزم یگرد يسو از شهر توسعۀ و رشد بودن برنامه بدون و يشهر يسازها و ساخت
  ).111: 1382ی،عبداله( سازد یم فراهم را بحران وقوع زمان

ت شهرسـازي  وضـعی  ،کند در بسـیاري مـوارد   یمجنگ را در شهرها به یک فاجعه تبدیل  ةآنچه که پدید 
یزي کـاربري اراضـی شـهري،    ر برنامه :همچون ،یزي شهرير برنامهبردن اصول  کار  بهنامناسب است. بنابراین، با 

مخـاطره و مـورد    هـاي پـر   ی در همجواري با کاربرينواح  ۀتوسعشهري، تمرکززدایی، جلوگیري از   يبند منطقه
جنگ کـاهش دهـد. در خصـوص سـازگاري و      پذیري شهرها را در مقابل مخاطرةیبآستواند ضریب  یمتهدید، 
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هاي مسکونی  يکاربرها در محدوده به دلیل افزایش پتانسیل خطر انفجار، اجتناب از ترکیب  کاربري ناسازگاري

و انبارهـا و... در محـالت مسـکونی ضـروري      ها کارگاهباشد. جلوگیري از استقرار  یمو اداري یا تولیدي ضروري 
 هـا و مراکـز   یسـتگاه اي وجود نداشته باشد. همچنین بـه علـت وجـود    سوز آتشاست؛ مگر اینکه خطر انفجار و 

ي در حین وقوع حملـه و  سوز آتشدر محدوده، احتمال  ین و مراکز تقلیل فشار گاز و...بنز  پمپمانند  ،اشتعالی
  آن وجود دارد که در این مورد بایستی اقدمات اساسی صورت گیرد.  بمباران و بعد از

توانـد کمـک بسـیار مـؤثري در      یمـ در نهایت باید گفت احداث مراکز خود امدادي محلی چنـد منظـوره،   
تقویت توان واکنش اضطراري پس از هر حمله و عملیات انفجاري باشد. عالوه بـر ایـن، ارتقـاء سـطح آمـادگی      

ي مختلف از مردم، یکـی از  ها گروهش اضطراري از طریق آموزش در سطوح مختلف و در میان جامعه براي واکن
  باشد.  یمبردن سطح آمادگی جامعه در شرایط اضطراري  اقدامات اساسی براي باال

5و1،2،6منـاطق   ،کاربري فضـاي بـاز و سـبز    پذیريآسیب ۀه به نتایج بدست آمده از میزان و دامنبا توج 
بـه  امـا   ؛مطلـوبی برخوردارنـد   ت تقریبـاً ت و موقعیین میزان آسیب پذیري و مناطق دیگر از وضعیداراي بیشتر

مطلـوبی برخـوردار    از وضعیت نسبتاً 8و7 تا حدودي مناطق و 3،9،4کاربري فضاي باز و سبز مناطق  یکلّ طور
ت فعلی حفـظ و  نگریسته شود تا بتوان وضعی ،هاي واقع در این مناطق است که باید با اهتمام بیشتر به کاربري

-عامل در برنامـه  ها با اعمال و اجراي ضوابط و مالحظات پدافند غیر پذیري این کاربريیا حتی از میزان آسیب

  . کاستریزي کاربري اراضی شهري 
و  ت به انتقـال ـد نسبـهاي جنوب و جنوب غربی و شمال و شمال غربی شهر نیز بایهمچنین در محدوده

اقـدامات الزم   ،مـورد تهدیـد   يهاگونه کاربريهاي تهدیدپذیر و یا کم کردن بار ترافیکی اینجایی کاربريجابه
هـاي  جنگ و حتـی عملیـات   بارگونه مالحظات از آثار مخرب و زیانخاذ اینصورت پذیرد. متذکر است که با اتّ

  حداقل رسد.جلوگیري نموده و خسارات شهر به  تروریستی در این کالنشهر

  پیشنهادات
 یابی کاربري اراضی شهري یا همـان بحـث سـازگاري، مطلوبیـت و... توزیـع و      ریزي بهینه براي مکانبرنامه

از یکـدیگر و عـدم    سیسـات و تجهیـزات شـهري و...   أو مراکز حساس نظامی، صـنایع، ت  ها پادگانپراکنش 
ویـژه  ه هاي تهدیدپذیر به نقاط دیگري از شهر بـ جایی کاربريدر جوار یکدیگر (انتقال و جابه ها آنتجمیع 

  شهر).   8 ۀو جنوب منطق 8 ۀمنطق ةدر محدود
 خصوص مناطق مرکزي شهر. خاصی از شهر به ۀعدم تمرکز جمعیت در کنار مراکز اشتعالی و در منطق  
  بـا  ) و 2، 5، 1(منـاطق  هـاي پرخطـر    توزیع مناسب فضاهاي باز در سطح شهر و باالخص در جوار کـاربري

  عبور و مرور مناسب در مناطق پرخطر و متراکم از جمعیت.  ۀو همچنین ایجاد شبک جمعیت باال
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 و تـا   3و  9، 7ویـژه در منـاطق    کاري و ایجاد فضاي سبز در کنـار مراکـز صـنعتی و شـیمیایی بـه     جنگل

طـراف  شـیمیایی و...) و ا  ةکالنشهر تبریز (براي جذب مـواد خطرنـاك و مسـموم کننـد     8 ۀحدودي منطق
مین آسایش روانی مردم در مواقعی غیـر از مواقـع بحرانـی کـه بـا ایجـاد جنگـل در        أو... (براي ت ها پادگان

  شود و...).   یماطراف این مراکز نظامی فراهم 
 هاي عمرانی و دیگر طرح و  هاي جامع و تفصیلی شهري، طرح هاي چند منظوره در طرح بینی کاربريپیش

. بـه  6و  9،4 ۀفاصـل منطقـ   ویژه در حـد  ها و مراکز تفریحی توریستی به پارك هاي شهري، در قالب برنامه
دلیل وجـود فضـاهاي بـاز و سـبز و همچنـین جلـوگیري از سـاخت و سـازهاي چنـدین طبقـه در قالـب            

ایـن نـوع    .هـاي زیـر گـذر و روگـذر و...     هاي تجاري و مسکونی، در جوار و حد فاصل میادین و پـل  مجتمع
زا نشـوند و  هـا بحـران   خود این گونه مراکز و کـاربري  ،نظر قرار گیرد تا در مواقع بحرانی مدباید ها کاربري
  حمل و نقل و امداد را با مشکل مواجه نکنند. شبکۀ

 با توجدر ابعاد طبیعی (از قبیل توپوگرافی، جهت بـاد   رارگیري و خصوصیات کالنشهر تبریزت قه به موقعی
 ،شـهر  یع آالینـده در داخـل بافـت و محـدودة    ي ناسازگار و معارض و صـنا ها انسانی (وجود کاربري و...) و

و ت دارنـد)  الیی فعی و فراملّپاالیشگاه تبریز که در سطح ملّ -ماشین سازي -تراکتورسازي ۀکارخان همانند
؛ اقدام به نوسازي و بهسـازي شـهري نمـود   توان  تبریز، می نتایج حاصل از تحلیل بصري سطح کالنشهر نیز

هاي مخاطره آمیز شهر و همچنین راهبرد هدایت توسـعه در   کاربري ۀخارج کردن و توزیع بهین البته نباید
داراي معابر تنگ و باریک و پیچ در پیچ و مصالح کم دوام  قدیمی و ریز بافت شهر که عمدتاً سطح محالت

فیزیکـی شـهر را بـه     توسـعۀ ز نیـا  ،عالوه بر این، نوسازي و بهسـازي  را در این زمینه فراموش کرد. هستند
دهـد و باعـث کارآمـد شـدن      خدمات شهري را کاهش مـی  ۀبرد، هزین از بین میپیرامونی هاي بکر و  زمین

بـه   هـا رفـت   موارد و موانعی که ذکـر آن ه به شود با توج لذا توصیه می ؛شود بافت شهر در مواقع بحران می
هـاي   در شـهر جدیـد سـهند و شـهرها و شـهرك      اسکان سرریز جمعیت شهر تبریز و دیگر نواحی اطـراف 

 8 طقـۀ من ۀ فیزیکی شهر در محدودةاقماري و همجوار از قبیل: ایلخچی، آذرشهر و... و حتی هدایت توسع
  و جنوب آن، در جهت بهبود اوضاع شهر اقدام نمود.

 منابع

ـ   پژوهشی در روند حاشیه نشینی در ایران،، 1379. اصغري زمانی، اکبر ، رسـالۀ  شـهر تبریـز   ۀمـورد نمون
علـوم   ةدانشـکد  ،زاده دلیـر کریم حسین: راهنمااستاد ریزي شهري، روه جغرافیا و برنامهگکارشناسی ارشد، 

 .دانشگاه تبریز انسانی و اجتماعی،
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، رسـالۀ  شهر تبریز ۀتحلیلی بر روند شهرنشینی در مادر شهرهاي ایران، نمون، 1379 .پناهی جلودار، قربان

 علوم انسانی و اجتمـاعی،  ةدانشکد ،محمدرضا پورمحمدي :اد راهنماجغرافیاي شهري، است کارشناسی ارشد
 دانشگاه تبریز.

ریزي شهري پدافند غیرعامل الزامی در برنامه، 1390 .درضا، شفاعتی آرزو و ملکی کیـومرث پورمحمدي محم
 .661-654ایالم، صصاردیبهشت، دانشگاه  8و7، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل، اي و منطقه

بـر   تأکیـد  مدیریت و برنامه ریزي شهري بـا ، 1390 .رثپورمحمدي، محمدرضا، شفاعتی، آرزو و ملکی، کیوم
جغرافیـدانان ایـران،    ة، یـازدهمین کنگـر  پایدار شهري ۀپدافند غیرعامل راهبردي در ایمنی و توسع

 .11-1شهریور، دانشگاه شهید بهشتی، صص

ریزي شهري متناسـب بـا   برنامه، 1391. برندکام فرهـاد  پورمحمدي محمدرضا، ملکی کیومرث، شفاعتی آرزو، 
سـپهر، زمسـتان، سـازمان     ۀ، نشـری کاربري اراضی شهري ۀبر ارزیابی بهین تأکید پدافند غیرعامل با

 .86-70جغرافیایی نیروهاي مسلح، صص

نشـر  ، نشانیبر امکانات، خدمات آتش تأکیدریزي و مدیریت بحران شهري با برنامه، 1387 .تقوایی، مسعود
 ، اصفهان.کنکاش

ا و ـدکتري جغرافیـ  ۀنام، پایانموردي: شهر تبریز ۀراهکارهاي احیاء مرکز شهر؛ نمون، 1385 .جوادي، اردشیر
 محمدرضا پورمحمدي ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز. :ریزي شهري، استاد راهنمابرنامه

سسـه  ؤ، تهـران، م تدوین معیارهاي پدافند غیرعامل در معماري اماکن عمومی، 1386 .حسینی، سید بهشید
 آموزشی تحقیقاتی پدافند غیرعامل دانشگاه هنر تهران.

ـ  هاي ناشی از زمـین لـرزه   هش آسیباراضی در کا ۀنقش کاربري بهین، 1387 .وند، حامدحکیم  ۀهـا، نمون
ریـزي شـهري، اسـتاد    امـه جغرافیا و برن ۀارشد رشت کارشناسی ۀنام؛ پایانموردي شهرك باغمیشه تبریز

 محمدرضا پورمحمدي ، دانشگاه پیام نور تهران. :راهنما

 تهران.، انتشارات دانشگاه تهران؛ جلد چهارم، دهخدا ۀلغت نام، 1351 ی اکبر.لع دهخدا،

هـاي امنیتـی کـالن شـهر تهـران       بررسی ناپایداري، 1385 .یی، محمد تقی و سیدموسی پورموسويرهنما
 177-193. ص 57 ةهاي جغرافیایی، شمار پژوهش ۀ، فصلنامهاي توسعه پایدار شهري براساس شاخص

با اسـتفاده   زلزلهیابی مراکز امداد رسانی در شرایط وقوع مکان، 1384 .زبردست، اسفندیار و عسل محمدي
 16-5. ص21 ةهنرهاي زیبا، شمار ۀ؛ نشریAHPارزیابی چند معیاريو روش  GISاز
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، بهـار و  32 ة، شـمار 11صـفه، سـال    ۀ، نشـری ریزي پدافند و پناهگـاه شـهري  برنامه، 1380 .الهزیاري، کرمت

 .89-80تابستان، صص 

 ، تهران.سمتانتشارات چاپ هفتم، ، ریزي شهرهاي جدیدبرنامه، 1385 .الهزیاري، کرامت

 ، یزد.؛ چاپ سوم، انتشارات دانشگاه یزدریزي کاربري اراضی شهريبرنامه، 1386 .الهزیاري، کرامت

ـ    ۀبه سوي راهبرد توسـع میان افـزا؛   ۀ، توسع1389 .شفاعتی، آرزو مـوردي محـور    ۀمطلـوب شـهري، نمون
ریزي شهري، اسـتاد  امهجغرافیا و برن ۀکارشناسی ارشد رشت ۀنام، پایانفرهنگی کالنشهر تبریز-تاریخی

 دانشگاه تبریز. علوم انسانی و اجتماعی، ةدانشکد پورمحمدي، محمدرضا: راهنما

هاي توسـعه و عمـران مصـوب     مقررات شهرسازي و معماري طرح، 1388 .شورایعالی معماري و شهرسازي 
 .تهران ،توسعهنشر ، شورایعالی معماري و شهرسازي کشور

، چاپ سوم، انتشـارات دانشـگاه صـنعتی    هاي امن استحکامات و سازه، 1388 .پیمان و سجاد غضنفري نیا ،صفا 
 ، تهران.مالک اشتر

 ، تهران.کشور هاي شهرداري سازمان انتشارات شهري، نواحی در بحران مدیریت ،1382.مجید عبدالهی،

پذیري شهرها از زلزلـه،  شهرسازي در سنجش آسیبمالحظات ، 1387 .عزیزي، محمد مهدي، اکبري، رضا
 .36-25، تابستان، صص 34 ةهنرهاي زیبا، شمار ۀ، تهران؛ نشریفرحزاد ۀموردي: منطق ۀمطالع

نگاري در تبریز، مجموعه مقاالت اولـین همـایش    هاي تاریخی و زلزله بررسی زلزله، 1385 .عمرانی، بهروز
 .27-10، دانشگاه یزد، صص اي بافت تاریخیملی مدیریت بحران زلزله در شهرهاي دار

 ، تبریز.پ چهارم، انتشارات دانشگاه تبریز، چاجغرافیا و شهرشناسی، 1375. فرید، یداهللا

، 21 ة، رشد آمـوزش جغرافیـا، دور  هاي جغرافیاي امنیتی تهرانچالش و هافرصت، 1385 .فیروزي، محرمعلی
 .17-10صص  ، زمستان،2 ةشمار

ریزي کاربري اراضی شهري مبتنـی بـر اصـول پدافنـد     برنامه، 1390. هرابو عاشورلو، م قائد رحمتی، صفر
-588عامل، دانشگاه ایالم، اردیبهشت، صص  غیر ، مجموعه مقاالت سومین همایش ملی پدافندغیرعامل

595. 

، پدافند غیرعامل مقررات ملی سـاختمان  21پیش نویش مبحث ، 1388 .مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 .6ویرایش
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بهینه سازي کاربري اراضی با تأکید بر پدافند غیر عامل و نقش راهبـردي آن در  ، 1389 .یـومرث ملکی، ک

ـ GISبرنامه ریزي شهري با استفاده از سیستم اطالعـات جغرافیـایی(   مـوردي: شـهر    ۀ)؛ مطالع
ریـزي  جغرافیـا و برنامـه  ریـزي شـهري، گـروه    جغرافیا و برنامـه  ۀکارشناسی ارشد رشت ۀ، پایان نامسنندج
 علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز. ةدانشکد ،محمدرضا پورمحمدي :استاد راهنما شهري،

ریـزي  ضرورت توجه به پدافند غیرعامـل در برنامـه  ، 1390. ث؛ برندکام فرهاد و آرزو شـفاعتی ملکی، کیومر
ـ   ، کاربري اراضی شهري، راهبردي در کاهش آثـار حمـالت خـارجی    ی پدافنـد  سـومین همـایش ملّ

 .1351-1344اردیبهشت، دانشگاه ایالم، صص  8و7غیرعامل، 

غیر  هاي حساس شهر تبریز از منظر پدافند پذیري کاربري، ارزیابی و تحلیل آسیب1391 .ملکی کیومرث
، طـرح تحقیقـاتی همکـاران بخـش دفـاع سـازمان       GISبر بحران زلزله بـا اسـتفاده از    تأکیدعامل با 

 فیائی نیروهاي مسلح. جغرا

دفاع و امنیت شهري از منظر پدافنـد غیرعامـل و خلـق فضـاهاي     ، 1391 .ملکی، کیومرث، برندکام فرهاد
مان جغرافیـایی نیروهـاي مسـلح،    سپهر، سـاز  ۀ، نشریپذیر بر پایه شهر امن از گذشته تا به امروز دفاع

 .103-91، بهار، صص 81 ة، شمار21 ةدور

، نتشارات دانشگاه صـنعتی مالـک اشـتر   ، چاپ سوم، ااصول و مبانی پدافند غیرعامل، 1388 .جعفرموحدي نیا، 
 تهران.

، 64 ة، شـمار 16 ةسـپهر، دور  ۀ، نشـری یت ملّمفاهیم اساسی در رابطه جغرافیا و امنی، 1386 .من زاده، رضاؤم
 .34-25زمستان، صص

زمـین لرزهـاي شـهر تبریـز مطالعـات      بنـدي خطـر   طرح ریز پهنه، 1388 .مهندسین مشاور تهران پادیر
 (جلد اول)، وزارت مسکن و شهرسازي سازمان مسکن و شهرسازي آذربایجان شرقی. شهرسازي

سـازمان  انتشـارات  ، تدوین استانداردهاي حفاظت شهرها در برابـر حریـق  ، 1375 .مهندسین مشاور عرصـه 
  .تهران، هاي کشور شهرداري

 .14، جلد »بافت فیزیکی و مورفولوژیکی شهر تبریز« ، مطالعات طرح جامع1374 عرصه. مهندسین مشاور

 .14، جلد »بافت فیزیکی و مورفولوژیکی شهر تبریز« ، مطالعات طرح جامع1374 عرصه. مهندسین مشاور

ـ   ۀراهی به سوي توسع، 1377 .نورنژاد، مسـعود  ، 12، سـال  اطالعـات سیاسـی اقتصـادي    ۀپایـدار، ماهنام
 .193-185، صص 132-131هاي  شماره
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دیگـران،   رحمانی و جواد محمد ۀ، ترجمطراحی سایت ت وامنی، 1386 .مارتا .دورگ، جی و لئوناردو .هوپر، جی

 ، تهران.انتشارات شهیدي

، مجموعه مقاالت مطالعات ایران، نشـر  نگاهی جدید به معماري دفاعی اورارتور، 1381 .هژبري نوبري، علیرضا
  .48-40فرهنگی بین المللی، صص مطالعات
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