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  ي چند منظوره هایکاربري زیرالگوي برنامه دفاعی با سالمتی و امنیت شهرهاي 

 )شهر سنندج :نمونه موردي(

  

  12/06/93  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             18/06/92تاریخ دریافت مقاله:  

  

    )کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه تبریز(کیومرث ملکی 

  )ا و برنامه ریزي شهري دانشگاه پیام نورعضو هیات علمی گروه جغرافی( اقبال پاهکیده 

  )عضو هیات علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزي شهري دانشگاه پیام نور(نفیسه مرصوصی  

     
 
 

  دهیچک

 يها يکاربر نییتع در مهم يهالفهؤم از یکی تیامن و یمنیا ي،شهر يزیر  برنامه در

 يشهر شیآسا ياستانداردها به یابی دست اصول نیتر ییابتدا از تیامن و یمنیا. است يشهر

 يها يکاربر و مراکز پراکنش و عیتوز استقرار، تیوضع یبررس مقاله، هدف. گردد یم محسوب

 کردیرو با بحران نهیبه تیریمد يبرا ییراهکارها ارائه و یدفاع منظر از سنندج شهر در حساس

و  یلیتحل یفیتوص با روش مقالهاین . باشد یم سنندج شهر در منظوره چند يها يکاربر جادیا

 داریپا توسعه و تیامن به یابیدست يالگو ،)GISسیستم اطالعات جغرافیایی( از يریگ بهره

مورد مطالعه و  مناسب، يشهر یاراض يکاربر يزیر برنامه اصول با سنندج شهر در را يشهر

زات شهري، نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تجمیع کاربري تاسیسات تجهی. بررسی قرار می دهد

کاربري نظامی انتظامی و کاربري مسکونی و ...  در محدوده هاي شرقی و جنوب شرقی شهر 

هاي  سنندج می باشد. که این قسمت از شهر را ناسازگار و نقطه بحرانی و محل تجمیع کاربري

  .حساس و استراتژیک نموده است
  

  ي چند منظوره، سنندجها يبرکاري امن، فضاها، دفاعی يشهري زیربرنامه  :واژه هاي کلیدي

  

 
 

     

                                                
 :نویسنده رابط  eghbalpahkideh@gmail.com 
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  . مقدمه1

رو  گیرد از این اي جغرافیایی است که در بستر طبیعت طی زمان شکل می شهر پدیده          

اش، پایداري و بقاي  هاي طبیعی در درجه نخست با اعتبار موهبت می بایدسرزمین هر شهر، 

 ). لذا ضرورت دارد که همواره57، ص1378هاي ساکن در آن را تضمین کند (صابري فر،  انسان

ي شهري تسري داده زیردیدگاه سیستمی به همراه رویکرد دفاعی به نظام مدیریت و برنامه 

میزان  بسته به تجربه وتخصص با مخاطرات مقابله کند و تواند یمانسان چگونه  این کهشود، اما 

لم برنامه ریزي شهري . عرود یمآسیب پذیري خود را کاهش دهد یک اصل مهم به شمار 

از جمله  گردد یممخصوصا در مبحث کاربري اراضی شهري که از ارکان آن محسوب 

ایمنی انسان را در برابر مخاطرات انسانی افزایش دهد  تواند یمکه  رود یمي به شمار ها تخصص

  ومیزان خسارت ناشی از آنرا به شدت کاهش دهد. 

در تعیین نوع استفاده از منابع طبیعی سرزمین در  آمایش سرزمین نقش عمده اي            

آینده داشته و فرآیند کلی نگر است که همه جنبه هاي یک سرزمین را در نظر می گیرد و پلی 

که تاثیر  )kehm, 2009(ارتباطی بین جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی سنتی و فرهنگی است

ها، آب و هوا، سالمتی انسان و در  ستمبسیار زیادي روي منابع محیط زیستی، گونه ها و اکوسی

  .)Tang et al, 2009(نهایت روي کیفیت و وضعیت محیط زیست انسان دارد

کشید  ها طول می ها و شاید سال از یک قرن پیش، جنگ بین دو کشور، ماه کم تردر             

مروزه در همان تا یکی از طرفین درگیر بتواند شهري را مستقیما مورد حمله قرار دهد، ولی ا

ساعات اولیه جنگ، شهرها مورد آماج حمالت قرار گرفته و غیر نظامیان خود را درگیر یک 

ترین پیامد جنگ شهرهاست. با توجه ها مهم بینند. بدون تردید کشتار انسان جنگ تمام عیار می

ر مواجهه با ، با رویکردي دفاعی دها طرحها و نظارت بر اجراي  یزيربه این مسائل باید برنامه 

ي چند منظوره یکی از این برنامه ها يکاربرطراحی و ساخته شوند، که ایجاد  بحران ها

بوده   بحران هاي دوراندیشانه در مواجهه با کاهش خسارات مالی و جانی در موقع وقوع ها يزیر

یین تع المث به عنوانجامعه آمادگی الزم را در مواجهه با بحران داشته باشد، ه شود ک یمو باعث 

ي امن به عنوان فضاینی بیش پین همچنها و  یدسترسیت بازشوها، نحوه موقعی بنا، هندسطرح 

بر عهده برنامه ریزان و  بحران هاي هر ساختمان در زمان وقوع براي عملکردیی چند فضا

 کهیندنمای طراحیی را فضاهایازهاي آن ني بنا و کاربرید باتوجه به باباشد، و  یمشهري  انمعمار

ی داشته باشد مناسبي کاربریز ني در زمان وقوع بحران و در زمان صلح پدافند عملکردعالوه بر 

   در واقع هر جامعه اي سعی می کند که  ).3،ص1388(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 
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الیه هاي مختلف خود را با هم هماهنگ کند و در صورت لزوم از دیگر الیه ها براي بهبود الیه 

دیده استفاده کند. این امر نوعی استراتژي بقا براي هر جامعه است تا هر تغییري را در  آسیب

    ).Valencio, 2010خود هضم کند و باقی بماند (

ي عمومی مانند ها ساختماندر زمان وقوع بحران امکان استفاده از تاسیسات، نهادها و          

ي بی خانمان ها خانوادهمهمی در تامین مسکن ي اجتماع، استادیوم و... نقش ها سالنمدارس، 

دارند. این مکان باید چند منظوره و طوري طراحی شود در زمان وقوع بحران یا در زمان  

ین زمان و هزینه ممکن و باالترین سطح ایمنی پاسخگو باشد. و کم ترنیازهاي خاص بتواند با 

 گیرند عبارتند از:  عی مورد بررسی قرار از دید دفا ددر این بین تاسیسات و نهادهایی که می بای

جایگاه فروش  -انبارهاي آب؛ -ي نفتی)؛ ها فرآوردهبیمارستان؛ انبارهاي سوخت (-پناهگاه؛ -

- 136، صص 1385(زیاري،  -نیروي انتظامی؛ - آتش نشانی، -ي نفتی(پمپ بنزین)؛ ها فرآورده

135.(  

اهمیت نظامی در غرب کشور است. این شهر سنندج یکی از شهرهاي مهم و داراي            

هاي چند منظوره دراین شهر و نیز رعایت اصول  توان با ایجاد کاربري رویکرد که چگونه می

اي است   مسأله هاي اساسی دست یافت ،  ،به استانداردها و مولفه ها يکاربردفاعی در مکان یابی 

شهري ،نقشه مراکز حساس و استراتژیک که در این مقاله با استفاده از نقشه هاي کاربري اراضی 

به آن است. هدف از پژوهش  پاسخ گوییها در پی  و مناطق نظامی و تحلیل مکانی این کاربري

بررسی وضعیت پراکنش مراکز حساس در شهر سنندج، ارائه راهکارهاي براي مدیریت بحران با 

وسعه پایدار شهري ،در این هاي چند منظوره و درنهایت  دستیابی به امنیت و ت ایجاد کاربري

  شهر است.

  

 . مبانی نظري پژوهش: 2

    میمفاه. واژگان و 1.2

  :سیساتیأهاي زیرساختی و ت کاربري

و... می باشند  ها انهیپا، ها فرودگاه، ها مارستانیبها که شامل این نوع کاربري 

دارند و  میتقمسامداد و نجات ارتباط  اتیعملیی مهم با نحوبه  کهیی هستند ها يکاربر

با توجه به احتمال وقوع هر نوع بحران در هر  که ندینما یممهم فراهم  نیاي برایی را بسترها

            تیرعای آن (نیگز مکانبر استقرار و  حاکمضوابط و اصول  تیرعالزوم  ي،امحدوده
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ي ضروري چندمنظوره و..). ها يکاربردر سطح محدوده، وجود  نهیبه عیتوزها، يجوارهم

  . ندینما یم

  

  : کیاستراتژو  1ي حساسها يکاربر

ی فرامل دیتولیی با سطح غذای و صنعت کارخانجاتو  عیصنا، ها یمیپتروشمراکزي مانند 

 سیاسی و...، با در نظام توجه قابل ،موجب صدمات هانآقسمتی از  یا کل که انهدام هستند و...

  ).12، ص1391ملکی، گردد ( می کشور در يا منطقه گذاري تاثیر سطح

  

  . تفاوت کاربري مختلط با کاربري چند منظوره 2.2

کاربري مختلط: استفاده واحد یا مختلط از یک قطعه زمین، مالکیت به منظور 

(دفتر ي مسکونی، تجاري و پارکینگ و...، براساس ضوابط طرح تفصیلی را گویند ها يکاربر

). با توجه 40، ص1386ي کشور، ها ياریدهو ها  يشهردارآموزش و مطالعات کاربردي سازمان 

کند. مثل حضور عملکردهاي  یمها اشاره  یتفعالبه این مهم کاربري مختلط به یک نوع تنوع در 

تجاري و صنایع محلی در نواحی مسکونی و وجود اماکن مسکونی در نواحی صنعتی و تجاري 

از قبیل مسکونی، تجاري ) و این بدین معنی است که چندین عملکرد 92،ص1381(مثنوي، 

همزمان در یک محدوده، ساختمان و قطعه تفکیکی، مشغول به انجام فعالیت باشند.  به طورو...، 

یط بحرانی شراي بودن فضاها در عملکردتوان به چند  هاي چند منظوره می يکاربراما در مورد 

هاي مختلف  يبردار بهره ی فضاها را جهتآمادگي بودن طرح، اقتصاد(زلزله، سیل و...) عالوه بر 

). به عنوان نمونه معابر مترو و 99ص1391نماید (ملکی و برندکام ،  یمیط فراهم شرامنطبق با 

ي به صورت دو منظوره احداث ترم 105 تا 90یونگ یانگ در عمق پیرزمینی شهر زهاي  یستگاها

جایی دهد یونگ یانگ را در خود پتواند جمعیت یک میلیون نفري شهر  یمو  اند شده

ی داخل اماکنی فضاها و طراح مسکو. یا در شهر 2)658 ،ص1390، گرانید(پورمحمدي و 

یی در جاعالوه بر نقش جابه  ت کهي اسا گونهلحاظ شده در آن به  امکاناتي و شهرسامانه قطار 

یلیون نفر از شهروندان میش از دو بي ضروریحتاج ماین تأمو  اسکاني، قادر به عادي ها زمان

                                                
1
. Critical Centers or Critical land Uses 

اردیبهشت،  8و7اي، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل،  . مقاله پدافند غیرعامل الزامی در برنامه ریزي شهري و منطقه2

 دانشگاه ایالم.
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ها به  ین اقدامات ارزنده، در جهان از روسهمیبی یک ماه است. به خاطر تقري مدت زمان ابر

و  اماکن، فضاها، ها سازهیر عامل و طراحان چند منظوره و چند گانه انواع غعنوان استادان دفاع 

در  این کهعالوه بر  کهیی ها يکاربربنابراین به . )87، ص1380زیاري، شود ( یمیسات یاد تاس

با نوع بحران و  توانند یم، دهند یمیی مطلوب انجام نحویی خود را به کاراي و کاربرمان حال ز

ي در ابعاد سازگاري الزم (ها يسازگارمنطقه خطر خود را وفق داده و  کننده دیتهدمخاطره 

یی دوم و کارامخاطره داشته و  طیمحي و...) را با شهر ستیز طیمحی و روانشناسی، باشناسیز

ی هر محدوده قبل از وقوع هر سنجتنها با بحران  نیانموده و  افتیدر ها آنرا از  یچندم

ي اتالق کاربری به عبارتبه  ا، یشود یم سریمنقشه خطر هر شهر و منطقه  میترسمخاطره و 

و نوع بحران مورد وقوع در هر منطقه بتواند با مراحل سه گانه  تیاهمبا توجه به  که شود یم

خسارات را در  نیکم ترداده و  قیتطبو بعد از وقوع بحران) خود را  نیحقبل، بحران ( تیریمد

  . دینمامحدوده  ساکنانموقع بحران متحمل 

  

  . گذري بر برنامه ریزي شهري دفاعی3.2

 ها انسانهاي اولیه در جهان، همواره با وقوع جنگ همراه بوده است، و  شکل گیري تمدن

اخت جوشن و سپر، ایجاد برج و بارو، قالع محکم و مرتفع و از طریق پناه گرفتن در غارها، س

حفر خندق جهت حفظ جان و تامین امنیت گروهی با هدف پیشگیري از حمالت غافلگیرانه 

نگاهی به گذشته بسیار دور شهرهاي جهان،  )1ص ، 1388(موحدي نیا،  اند نمودهدشمن اقدام 

ولین کسانی بودند که به احداث شهرهایی تداعی کننده این واقعیت است که ایرانیان جزء ا

. شهرهایی مانند شاهپور، پرداختند یمبزرگ، زیبا و در عین حال برخوردار از اسلوبی صحیح 

 در). 41، ص1382(عبدالهی،  اند شدهي قبل از میالد ساخته ها سدهشوش، اکباتان و... که در 

ت ناشی از محل قلعه یا دهکده و اوضاع ایران پیش از تاریخ ، نوع استحکامات عموما تابع مقتضیا

ین نقطه بنا تر مرتفعین و تر افتادهاستحکامات را در دور  ها دورهطبیعی سرزمین بود، در همه 

هاي تند، دست یابی به آن دشوار باشد و مدافعان نیز در  یبش یا کردند تا به سبب وجود کوه یم

نیز محفوظ  نکه از خطرتعقیب زدن مهاجمانآباال قرار گیرند و از لحاظ دید مسلط باشند ضمن 

اي به پاي دیوار را دشوار نمایند، و این امر تا زمانی ادامه یافت که  مانده و حمل ادوات محاصره

سالح گرم توسط برادران شرلی به ایران آورده شد، این عامل به عنوان عاملی در تحکیم دولت 

محسوب شد، و از این دوره به بعد است که ارزش و تیولداران  ها خانصفوي و از بین بردن قالع 

رود و انسجام  یمهاي مرکزي از بین  و اهمیت قالع به عنوان تکیه گاه و مامن، در مقابل دولت
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بخشیدن به قواي نظامی و مسلح کردن آنان به سالح گرم عمدتا ایجاد امنیت را به دنبال داشت 

امنیت را در زمان آشوب و تعارض براي مردم  به لحاظ تاریخی، شهرها).  62،ص1382(رضوانی، 

مواد منفجره مدرن و بمباران هوایی مطرح شود، بسیاري از  این کهکنند، تا قبل از  یممهیا 

 ها دهانههاي حفاظت فیزیکی از شهر، در جهت متوقف کردن دشمن در ورودي شهر و  ياستراتژ

اما مردم شهرها   (Richard, 2004, P53)وسیله دیوار و دیگر موانع فیزیکی) بوده است (به

هاي مخرب و کشتار  پس از مدتی با پیشرفت توان رزمی کشورهاي متخاصم با انواع سالح

ساختن قالع و بعضی مسائل و مواردي که  ها آنجمعی مواجه شدند که در جهت مقابله با 

وسعت، جمعیت،  باشد. بنابراین هر حکومتی به فراخور ینمدرگذشته جوابگو بوده است کارساز 

توان مالی، پیشرفت علمی، صنعتی، نظامی، اهداف سیاسی، استقالل ملی و تعهداتی که نسبت 

هاي دفاع غیر  به حفظ جان و مال مردم کشورش دارد، باید طرح خاص خود را در ابداع شیوه

، (طیاريگسترش آن اعمال نماید تا شهرها از ایمنی و آسایش کامل برخوردار گردند عامل و 

  ). 6و5، ص1368

هایی است که  در این زمینه یکی از ابعاد بسیار مهم در تامین امنیت شهري چالش

ها و نهادها با آن مواجه است. بنابراین  فرآیند برنامه ریزي در ارتباط مستقیم با نقش سازمان

در  شهري، جنگ و...)ها در زمینه مدیریت بحران (جرم و جنایت  مناسب سازي عملکرد سازمان

ها و نهادهاي دخیل در مدیریت  کوتاه مدت و بلند مدت بسیار مشکل است. لذا ضعف سازمان

ي بحران هابحران شهري زمینه هاي الزم را براي آسیب پذیري مناطق مختلف شهر در برابر 

مختلف فراهم می آورد. بهینه سازي امنیت شهري از طریق برنامه ریزي، طراحی و حکمروایی 

ي محیط ساخته شده و ایجاد ویژگی هاا این فرضیه آغاز می گردد که میان مناسب شهري ب

فرصتهاي الزم براي ارتکاب جرم و...، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بنابراین برنامه ریزان، طراحان 

و مدیران شهري  باید سعی نمایند تا حد امکان شرایط و عواملی را که ممکن است زمینه هاي 

اهم سازد به حداقل رسانده و حذف نمایند و بنابراین نقش کلیدي در این بحران سازي را فر

می تواند  ریزي  است؛ لذا استفاده از یک سیستم برنامه ریزي، کارآمدعرصه بر عهده نظام برنامه

ي دفاع و برنامه ها طرح. در حقیقت )Crespo, 2012:50( بسیاري از مشکالت را حل نماید

گردد و با توجه به فرصتی که جهت تهیه چنین  یمبحران تهیه و اجرا ریزي شهري قبل از وقوع 

گردد، این قبیل مالحظات، عالوه بر کاهش  یمیی در زمان قبل از وقوع بحران فراهم ها طرح

هاي طبیعی و  را در زمان وقوع بحران ها پروژه، اهداف ها طرحها، کارآیی دفاعی  ینههزشدید 

زایش خواهد داد، در صورت علمی بودن و موفق عمل کردن پدافند تهاجم دشمنان و...، بسیار اف
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ي برخوردار بوده و در غیر این صورت مطمئنا بیش ترغیر عامل، مدیریت بحران از موفقیت 

  ).37ص ، 1389مدیریت بحران نیز از کارآیی الزم برخوردار نخواهد بود (ملکی، 

  

  مقاوم . امنیت و توسعه پایدار شهري و ایجاد شهرهاي 4.2

حصارهایی  ها دهکدهاز آغاز دوران پیش از تاریخ و در هزاره اول پیش از میالد پیرامون 

با  هیوارهایی کدین چنین باستان مشاهده نمود، چتوان در  یمنمونه آن را  که شدکشیده می 

متر  10یوار به دگفتنند. ارتفاع این دیوار  یم"نجو"یمحلزرد ساخته می شد در اصطالح  خاك

رسید. این کار نخست براي مصون ماندن از حمله راهزنان و جانوران وحشی بود ولی بعدها  یم

گرفت (پورمحمدي و همکاران،  یمعمدتا براي دفاع متقابل در برابر هجوم دشمنان صورت 

 يه) در شهرهاي ایران زمان ساسانی و قرون اولی2، ص1392)، (ملکی و همکاران، 98، 1391

آن، کاربري دفاعی و نظامی دومین کاربري مهم بود که شکل کلی شهر و مکان اسالمی و بعد از 

و در واقع کاربري دفاعی نظامی بود که شهرها را بر باالي  داد یمرا تحت تاثیر خود قرار 

ي پر آب که عبور از آن در زیر باران سنگ و ها رودخانهي دست نیافتنی و یا در کنار ها يبلند

ود بس مشکل و تقریبا محال و یا گاهی از یک سو به یک کوه بلند و از ي آتش کاري بها شعله

شهر را از امتیازات  خود بهمشخصات طبیعی، خود  داد یمسوي دیگر به یک رودخانه پرآب، قرار 

. کاربري نمود یم تر قدرتو برج و بارو و خندق آنرا از نظر دفاعی پر  کرد یمدفاعی برخوردار 

و همچنین محل سکونت نظامیان و  گرفت یمدر اطراف شهرها جا نظامی ناگزیر  -دفاعی

سپاهیان که دفاع از شهر را به عهده داشتند در کنار دیوارهاي شهر بود تا به محض بروز خطر از 

و باروها به دفاع از شهر بپردازند. انبارهاي اسلحه و مهمات و کاالي خوراکی نیز  ها برجباالي 

 مکان ). اکثر شهرها طوري 66- 67، صص1383گرفتند (مجتهدزاده، نزدیک دیوار شهر قرار می 

شهرها تا شهرهاي  نیتر یمیقدداشته باشند. از  خود بهکه شرایط دفاعی را خود  شدند یمیابی 

  .اند بودهقرون اخیر و حتی تهران در دوران قاجاریه داراي چنین استحکامات دفاعی 

ي حاصل از خرابی، صدمات، کاهش ها انیزشهر مقاوم شهري است که بدون آنکه دچار 

ي اضافی از خارج محیط قادر به ها کمکتوانایی تولید، یا کیفیت زندگی باشد و بدون دریافت 

ایستادگی در برابر حوادث طبیعی بزرگ باشد. شهر مقاوم شبکه پایداري از اجتماعات و 

اختاري شهر هستند ي کالبدي اجزاي زیست محیطی و سها ستمیسي کالبدي است. ها ستمیس

، تجهیزات اجتماعی، توپوگرافی و زمین شناختی و ها رساختیز، ها ساختمان، ها راهکه شامل 

ي کالبدي به عنوان بدنه (جسم) شهر فعالیت و ها ستمیسخالصه،  طور به. باشند یمخاك و ...، 
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. در طول هندد یمي شهر را تشکیل ها انیشرو  ها چهیماه، ها استخوانو  کنند یمایفاي نقش 

یک بحران، سیستم کالبدي باید قادر به عمل و تداوم عملکرد در زمان بحران باشد. اگر تعداد 

و دوران  رود یممتنابهی از این اجزا دچار شکستگی بشوند که قابل ترمیم نباشد، اسکلت از بین 

ت در برابر و شهر بدون سیستم کالبدي مقاوم و بازگشت پذیر، بی نهای شود یمنقاهت طوالنی 

  .)111،ص1385(تقوایی و نیکوپرست،  شود یمآسیب پذیر  بحران ها

در این رابطه برنامه ریزي فضایی شهرها یکی از مهم ترین اهرم هایی است که آسیب  

پذیري مناطق مختلف شهري را  در مقابل بحران هاي طبیعی و انسانی در موقعیت هاي مکانی 

امروزه نیاز به ) 127، ص 1391تقوایی و جوزي خمسلویی، و زمانی مختلف را نشان می دهد (

که توسعه بدون  برنامه ریزي براي دستیابی به توسعه در هرکشوري امري بدیهی است، چرا

برنامه منجر به تشدید عدم تعادل منطقه اي و در نتیجه آسیب پذیري و تضعیف وحدت ملی 

 شهر، اسیمق در شده ساخته يفضا به دنیشیاند صرف .)35،ص1388می شود(جمعه پور، 

 يفضاها و یعموم يعملکردها گرید و ها خانه یدرون يویژگی ها يهیکل نییتع و شناخت ضمن

(مهندسین  ستین مطلوب يشهر جادیا در قیتوف يهکنند نیتضم خود يخود به ی،ارتباط

راي ).  ضرورت دارد مناطقی که ب4،ص 1378مشاور معمار و شهرساز عمران آب و انرژي، 

را بدون ضایعه غیرقابل جبران به  ها آنسکناي انسان خطر آفرین هستند، در صورتی که نتوان 

مناطقی که احتمال  یی امن تبدیل نمود باید براي توسعه در نظر گرفته نشود وها مکانمحیط به 

دارد توسط دخل و تصرف استفاده کنندگان به مناطق خطر آفرین تبدیل شوند نیز نباید براي 

هایی به کار گرفته شود که صدمات محیطی به  توسعه در نظر گرفته شوند، مگر آنکه روش

  ). 39، ص1381حداقل برساند (بیر و هیگینز، 

  

  . روش تحقیق 3

کلی انجام  يهتحلیلی بوده و فرآیند آن در سه مرحل-روش تحقیق در این مقاله توصیفی

جه گیري. ابتدا در دو بخش داده هاي مورد گرفت . الف)شناسایی، ب) تجزیه و تحلیل، ج) نتی

هاي هوایی و ...  هاي شهري موجود، عکس نیاز گردآوري شد : الف) اطالعات مکانی، که از نقشه

به دست آمد. ب) اطالعات غیرمکانی و توصیفی، که از مراکز و آمارنامه هاي مختلف و کارهاي 

 مورد هاي ویرایش نقشه ده ها ،آماده سازي واي تهیه گردید، سپس با استفاده از این دا کتابخانه
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تهیه و مورد  GISبا استفاده از تکنیک  آنها از کدام هر به مربوط اطالعاتی بانک نیاز با ایجاد

  تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نقشه هاي مورد نیاز با فرمت خاص تهیه گردید. 

  

  ها  .  بحث و یافته4

  لعه. معرفی محدوده مورد مطا1.4

و دقیقه طول شرقی  59درجه  46عرض شمالی و  دقیقه 18درجه و 35شهر سنندج در 

). و از طریق چهار شریان ارتباطی با 41، 1385از نصف النهار گرینویچ قرار دارد (عبدي، 

جوار و مرکز کشور در ارتباط است که در شمال به شهرستان  دیواندره  هاي هم شهرهاي استان

ان کامیاران در غرب به شهرستان مریوان و در شرق به شهرستان دهگالن در جنوب به شهرست

شود. از نظر طبیعی محصور بین تپه هایی که در یک جام فضایی قرار گرفته و در  محدود می

). طبق سرشماري 101، ص1389متر از سطح دریا قرار دارد (شمس و خداکرمی،  1570ارتفاع 

  نفر بوده است (سایت مرکز آمار). 350000داراي جمعیتی بالغ بر  1390سال 

  

  
  : نگارندگانمأخذ  موقعیت مورد مطالعه: 1نقشه 

  

    . معیارهاي بهینه در تعیین مکان کاربریهاي شهري 2.4

هاي سازگار در کنار یکدیگر و  الف) سازگاري: منظور از مولفه سازگاري قرارگیري کاربري

  ).29،ص1386است (زیاري، هاي ناسازگار از یکدیگر  جداسازي کاربري
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رسیدن به یک مکان چقدر  این کهب) دسترسی: دسترسی به عنوان معیاري درباره 

شود. نوع دسترسی با فاصله و زمان رسیدن از یک مکان به مکان دیگر  آسان است، استفاده می

  ).3،ص2007شود (محمدي و آقازیارتی فراهانی،  سنجیده می

ها در شهر، الگوي قیمت  تعیین کننده مکان کاربري ج) کارایی: یکی از عوامل اصلی

هر کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمایه گذاري تابعی از  این کهزمین شهري است؛ به لحاظ 

شود  منفعت معین می هاي متصور بر آن است که بر اساس تحلیل هزینه و قیمت زمین و هزینه

  ).94،ص1386(پورمحمدي، 

یت حفظ عوامل طبیعی، چشم اندازها، فضاهاي باز و... د) مطلوبیت: منظور از مطلوب

  ).30،ص1386است (زیاري، 

و) ایمنی: هدف از این کار حفاظت شهر در مقابل خطرهاي احتمالی است. خطرهاي 

طبیعی مانند سیل، زلزله و غیره طبیعی مانند، قرارگیري منطقه صنعتی با مسکونی 

ها و تاسیسات و تجهیزات شهري و دفاع  دیده)، همچنین حفاظت از پ94،ص1386(پورمحمدي، 

  ). 31،ص 1386از شهروندان در مقابل حمله در زمان جنگ و...، در شهرها است(زیاري، 

هاي فضایی در سلسله مراتب تقسیمات  هاي ناهمگن بدون وجود قالب توزیع کاربري

آب، برق، گاز و  تاسیسات زیر بنایی يکالبدي شهر و عدم وجود مدیریت واحد شهري در ارائه

هاي شهري، بافت، ساخت و فرم شهر و.... همگی عمال منجر به  سایر خدمات شهري، تراکم

ها در شهر شده و با اتالف وقت و سرمایه  آسایش و ایمنی  استقرار نامناسب فضاها و فعالیت

 سایر  توان ادعا نمود آنچه که پدیده زلزله و سان می ها را به خطر انداخته است و بدین آن

کند در بسیاري از موارد وضعیت شهرسازي  را به یک فاجعه در شهر تبدیل می بحران ها

). در مکانیابی تاسیساتی نظیر 304،ص1385نامناسب است (پورمحمدي و مصیب زاده، 

هاي برق و...، داشتن فاصله مناسب از مناطق مسکونی از ضروریات است. مقابله و  نیروگاه

) پیشگیري از 1انتقال برق و گاز در برابر بحران بر سه اصل استوار است، محافظت از تاسیسات 

یابی و تاسیس زیر ساخت ها  ) مکان2هاي بعد از بحران)؛  وقوع بالیاي ثانویه(نظیر آتش سوزي

که در صورت قطع برق بر اثر  ) قابلیت مرمت سریع سیستم، به طوري3در نواحی مطمئن؛ 

هاي آب رسانی و توزیع  هاي موازي و جایگزین فراهم شود. شبکه سانحه، امکان اتصال به شبکه

آن در سطح شهر و شبکه جمع آوري فاضالب نیز باید توسط یک سیستم مرکزي قابل کنترل 

اي برنامه ریزي کرد که به  توان شهرها را به گونه باشد. با استفاده از تمهیدات برنامه ریزي، می

ها وارد شود که این مهم در صورت داشتن اطالعات  به آنین آسیب کم ترهنگام وقوع بحران 
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ي احتمالی، محقق خواهد شد. عناصري مانند بحران هاصحیح از رفتار شهرها در زمان وقوع 

ها  و مکان گزینی کاربري هاي شهري، شبکه ارتباطی شهر ساختار شهر، بافت و فرم شهر، تراکم

این ). و با توجه به 27،ص1387زیزي و اکبري، پذیرند (ع ثیر میأو عناصر شهري از هدف فوق ت

بحران مشقت، سختی و خسارت را به یک مجموعه و یا جامعه انسانی تحمیل می کند  که

برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراري و فوق العاده دارد (شمس و همکاران، 

و آمایش امنیتی و دفاعی  ). که تا حدي رعایت اصول و مالحظات پدافند غیرعامل 43، ص1390

  در برنامه ریزي شهري و بویژه برنامه ریزي کاربري اراضی می تواند این امر را تسهیل نماید.

  

  ها و تناسبات . کاربري اراضی شهر سنندج معیارها، سرانه3.4

ها به ساکنان  سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر یک از کاربري

احت تقسیم بر نفر و براي شهرهاي ایران سرانه بر حسب متر مربع متر مربع است رسد. مس می

طور  هاي کلی وجهانی رابراي تمام شهرها به توان سرانه . بنابراین نمی)6، ص1382(شیعه، 

یکسان درنظر گرفت بلکه الزم است باحفظ اصول کلی و روح حاکم برآنها وبا لحاظ کردن 

تخصیص زمین به  ينحوه ازسوي دیگر. ن سرانه تعیین کردشهر براي آ شرایط ویژه هر

منطقی میان آنها یکی از اصول اساسی کاربري  تناسب معقول و رعایت تعادل و ها و کاربري

پراکنش (روابط کیفی ) ها سرانه(بنابراین ضروري است عالوه بر روابط کمی  زمین شهري است.

نظرگرفت و با توجه به جمیع این  را نیزکامالً در)...ها و جواري هم ،تناسبات ،ها فضایی کاربري

و انتظام بخشی بهینه آن برنامه ریزي کرد زیرا به هر  بیش ترمسائل براي تعادل بخشی هرچه 

با . شود باشد به همان میزان پاسخ درست تري به نیازها داده می بیش ترها  میزان دسترسی

هاي شهري تفکیک این  ن بهینه جهت کاربريترین مسائل در تعیین مکاتوجه به آن که از مهم

می  ها براساس میزان سرانه و مساحت اختصاص داده شده به هرکدام نسبت به کل شهر کاربري

ها، مساحت، تعداد و نوع  باشد، در جدول کاربري اراضی وضع موجود شهرسنندج همراه با سرانه

  هاي موجود استحصال شده است.  ها و... از نقشه کاربري
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  جمعیت، مساحت، تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی به تفکیک مناطق شهري 1جدول

  : مرکز آمار ایرانمأخذ

  

 
  : نگارندگانمأخذنقشه کاربري اراضی شهر سنندج : 2نقشه 

  

  کاربري اراضی سنندج (وضع موجود) :2جدول 

مساحت به متر  مناطق

 مربع

مساحت به 

 هکتار

تعداد  جمعیت زن جمعیت مرد جمعیت کل

 خانوار

تعداد واحد 

 مسکونی

  21277.00  24858.00  48520.00  62269.00  100789.00  970.64 9706342.81 دو

  26737.00  29416.00  55151.00  56111.00  111262.00  2194.49  21944862.34 سه

  22998.00  27199.00  51512.00  53299.00 104811.00  1082.48  10824832.04 یک

 مساحت به هکتار ها يربرکاتعداد  کاربري
درصد مساحت به 

 هکتار کاربري

سرانه 

 ها يکاربر

  2.837  5.47  89.88  212 يادار

  1.002  1.93  31.74  50 انبار

 5.003  9.64  158.54  24 یعالآموزش 

  1.947  3.75  61.69  225 یآموزش

  3.366  6.49  106.66  91 باغات

  0.020  0.04  0.63  17 یبهداشت

  1.245  2.40  39.44  6305 يتجار
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  1388: مهندسین مشاور تدبیرشهر، مأخذ          

  

ین میزان بیش تردرصد  51/42 ، کاربري مسکونی با حدود2 يهبا توجه به جدول شمار         

درصد  73/17هاي شهري سنندج و کاربري فضاي سبز و باغات  مجموعا با   درصد کاربري

درصد هکتار، همچنین  47/5درصد هکتار، کاربري اداري با  64/9هکتار، کاربري آموزش عالی با 

ف هاي بعدي هاي شهري در ردی باشد و سایر کاربري درصد می 92/4انتظامی - کاربري نظامی

  اهمیت قرار دارند.

  

  . مالحظات دفاعی در مراکز زیستی  با تاکید بر شهر سنندج4.4

ویژه زلزله و ه ب ترین صدمات در هنگام وقوع بحران،از باال یایمنی در برابر حوادث یک

  .شود یمي مرتفع وارد ها مجتمعطوفان به 

وچک بودن قطعات زمین به ي مرتفع در هنگام بروز حوادث طبیعی به دلیل کها مجتمع

  .رساند یمي اطراف آسیب ها مجتمع

و  ردیگ یمدر هنگام وقوع حوادثی مانند آتش سوزي، کل مجموعه تحت تاثیر قرار 

، دست به گریبان ها ساختماني به نسبت دیگر ا گستردهساختمان را با خسارات مالی و جانی 

. در دینما یمنی را نیز محدود . اضافه آنکه قابلیت دسترسی تاسیسات آتش نشاکند یم

ي مرتفع معموال بروز حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله، رگبار، رعد و برق با ها ساختمان

). منع احداث و توسعه و 45،ص1387(شیعه،  باشد یماضطراب توام با وحشت ساکنان روبرو 

  1.412  2.72  44.75  113 زاتیتجه_ساتیتاس

 .0.004 0.01  0.12  5 حمل و نقل

 0.878 1.69 27.82 326 یکارگاه - یصنعت

 0.731 1.41 23.15  99 یستیتور-یفرهنگ

 5.833 11.24 184.82 805 ي سبزفضا

 0.505  0.97  15.99 13 گورستان

 0.310 0.60 9.82 147 یمذهب

 1.186 2.29 37.60 58 یدرمانمراکز 

 22.059 42.51  698.96 5798 یمسکون

 2.555 4.92 80.96 26 انتظامی -ینظام

 0.995 1.92 31.53 50 یورزش

 51.887  100.00  1644.12 14364 جمع کل
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مورخ  يهوبضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهرها مص

و میادین آموزشی و  ها پادگانسیسات نظامی از قبیل أت يه) احداث و توسع5(بند 23/12/63

سیسات دیگر متعلق به واحدهاي نظامی و انتظامی که عملکرد أتمام یا هر قسمت از هرگونه ت

سیسات مشابه أشهري ندارند در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است، و ت

الزم است طی برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و  موجود

عمومی تبدیل شود. تبصره  مصارف بهي شهري ها تیاولوي باقیمانده با رعایت ها ساختمان

طور ه که در برخی از شهرها ب ) در صورتی1366/ 11/3مورخ  يه(اضافه شده براساس مصوب

عالی دفاع تشخیص دهد که خروج تدریجی تاسیسات مذکور  استثنا بنا به مصالحی که شوراي

عالی شهرسازي و معماري ایران  ي باشد، مراتب از طریق شورايتربیشمستلزم زمان  5در بند 

  ).34، ص1373هاي ذیربط ابالغ خواهد شد (مالک،  به دستگاه

ست. آگاهی بر اي اجتناب ناپذیر ا ها پدیده شهرها اندامواره هایی زنده هستند که رشد آن

هاي در حال توسعه انسانی  دهی به زیست گاهاي را براي سازمان این امر تالش گسترده

ها از  گاههایی براي شکل دهی به الگوهاي رشد سکونت برانگیخته است که در قالب اندیشه

 ها و هایی بس دور رایج و تاکنون نیز تداوم داشته است. مکان یابی و نحوه ترکیب بخش گذشته

طلبد تا متضمن توفیق شهر از آغاز استقرار و در  هایی محکم می عناصر اصلی شهر، شالوده

  ). 1، ص1376مراحل رشد آن شود (حمیدي، 

با توجه به خصوصیات طبیعی کشور و روند افزایش جمعیت آن، برنامه ریزي مراکز 

  وجه است: زیستی به منظور ایمنی در برابر نامالیمات طبیعی از سه دیدگاه قابل ت

ساختمان. به معناي آنکه  بیش تریی براي شرایط موجود و ایمنی ها استیستعیین و تعریف  -

در برابر  ها آني ساختمانی موجود و جمعیت ساکن در ها تیواقعنسبت به  توان یمچگونه 

  نامالیمات طبیعی به چاره جویی پرداخت.

یی که در آینده ایجاد خواهد شد. ي شهري و روستاها بافتاعمال ضوابط برنامه ریزي براي  -

این امر دامنه وسیعی دارد که به روند افزایش جمعیت و خانوار و بهبود شرایط اقتصادي 

  .گردد یممسکن باز 

ي دفاعی مشخص از نظر برنامه ریزي فضایی کشور در ارتباط با اسکان ها استیستدوین  -

ي ها سازمانجز با هماهنگی جمعیت، احداث تاسیسات زیر بنایی و اقتصادي. این قسمت 

  ي مربوط به آن عملی نخواهد شد. ها نامهذیربط و تدوین مقررات رسمی و آیین 
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در چهار چوب برنامه ریزي دفاعی مراکز زیستی در برابر نامالیمات طبیعی و غیرطبیعی با 

  ي مالی و اقتصادي به حداقل کاهش یافت:ها انیزرعایت ضوابط زیر، صدمات جانی و 

ي ملی و به ها برنامهمرکز جمعیت در نقاط بحران زا، این امر مسلما جز با اجراي عدم ت - 1

  ي اجتماعی و اقتصادي و محیطی امکان پذیر نیست...ها تیقابلکارگیري  

  ي متعدد...ها سقفافزایش سطوح زیر بنا و تشویق جمعیت به زندگی در زیر  - 2

اختمان، طبقات، مقاومت و ایستایی از نظر نوع مصالح، اسلوب س ها ساختمانبازنگري دقیق  - 3

  ... ها آن

و دریاها و جلوگیري از استقرار  ها رودخانهحفظ ضوابط محیط طبیعی مانند حریم  - 4

 ها ساختمان. در این مورد از دیدگاه زیست محیطی و مصونیت ها آندر حریم  ها ساختمان

ضروري  ها اچهیدردریاها و  ،ها قنات، نهرها، ها رودخانهدر برابر اتفاقات ناگهانی، حفظ حریم 

است. باید از احداث ساختمان و تاسیسات عمرانی مانند راه، برق و آب و...، در مسیر این 

  خوداري کرد. ها میحر

و تعداد ساکنان  ها ساختمانتوسعه و ایجاد فضاهاي باز و تناسب عرض معابر با حجم   - 5

یع جمعیت. از جمله مشکالت، آن ي براي دور شدن سرا نهیزمها به منظور ایجاد اطراف آن

فضاي کافی براي تردد سریع و انتقال به فضاهاي بی   بحراناست که جمعیت در مواقع بروز 

  خطر را ندارد.

  
  : نگارندگانمأخذ   ي حساسها يکاربر - 3نقشه 
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  : نگارندگانمأخذ فضاهاي باز و سبز  :4نقشه 

  

  

تجمیع بیش از حد مراکز امدادي و درمانی ي فوق نمایان است ها نقشهطور که از  همان

تعداد این گونه مراکز  نیکم تردر مرکز شهر  و در حالی که نواحی جنوبی و شرقی و غربی شهر 

که باید نسبت به تمرکز زدایی از محدوده هاي پر تراکم و استقرار آنها در  باشند یمرا دارا 

یرد و در داخل مراکز بیمارستانی هاي الزم صورت پذ محدوده هاي دیگر شهر برنامه ریزي

جوار  طراحی و ایجاد شود. همچنین عالوه بر حاشیه شهر در نواحی داخلی و هم ،باندهاي فرود

ي مسکونی نیز چندین پادگان نظامی وجود دارد که در زمان وقوع حمله یا هرگونه ها يکاربربا 

د. قابل ذکر است که وجود و براي ساکنان شهر مخاطره آمیز باشن توانند یمتهدیدات نظامی 

ثر باشد که ؤدر کاهش موج انفجار م تواند یمتجمیع درختان همیشه سبز در نواحی شرقی شهر 

 : نگارندگانمأخذ مراکز نظامی و انتظامی: 5نقشه 
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باید در حفظ و کاشت این درختان در این نواحی و سایر نواحی شهر اقدامات الزم صورت پذیرد. 

ی و شرقی و شمالی میزان و مقدار شبکه شریانی و اصلی در نواحی جنوب نیکم ترو همچنین 

شهر وجود دارد و بافت مرکزي شهر از ساختار مویرگی و شبکه شریانی بهتري برخوردار می 

بیش هسته مرکزي شهر از این نواحی شروع شده و  این کهدر  توان یمباشد و دلیل این امر را 

ایجاد و  ي مسکونی و خدماتی در این نواحی استقرار دارند دانست. همچنین ازها يکاربرین تر

هاي انتقال برق و مخازن آب و...  ها، پست پادگان ساخت کاربریها و مراکز مورد تهدید از قبیل:

در کنار شبکه معابر شریانی، رودخانه ها و حتی در جوار آثار باستانی و فرهنگی باید خودداري 

گ زرد و سبز  که با رن 2و1ین تراکم جمعیت در منطقه بیش تر 6نمود. با توجه به نقشه شماره 

ین مراکز نظامی و انتظامی و بیش ترنشان داده شده است وجود دارد و این در حالی است که 

  درختان در این دو منطقه شهرداري وجود دارند. ژهیو بهفضاي باز و سبز و  نیکم ترهمچنین 

  
  : نگارندگانمأخذ تراکم جمعیت مناطق و مراکز نظامی و انتظامی: 6نقشه 
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  : نگارندگانمأخذ مراکز و کاربریهاي مهم استراتژیک :7نقشه 

  

کارگاهی  - ین مراکز امداد و نجات و مراکز صنعتیبیش ترنیز  7با توجه به نقشه شماره 

 ژهیو بهو تقریبا  اند افتهشهرداري استقرار ی 2و 1تجهیزات شهري نیز در مناطق  - و تاسیسات

اري) است که تجمیع انبار و پادگان قابل شهرد 3شرقی شهر (منطقه  تنها در حاشیه جنوب

با  توان یمو این منطقه را  باشد یمکه از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار  باشد یممشاهده 

اعمال مالحظات پیش گفته در ارتباط با برنامه ریزي دفاعی شهر در حوزه کاربري اراضی شهري 

جلوگیري به عمل آورد. و با  ها نآو چیدمان و توزیع بهینه از تراکم و تجمیع بیش از حد 

آن کاست. قابل  بیش ترایی در داخل سازه هاي پر مخاطره از آسیب پذیري ه ساختن پناهگاه

       ها و مراکز پر خطر از داخل شهر مکان  ذکر است که می توان عالوه بر خارج کردن پادگان

سبز تفریحی و سرزنده تبدیل  هاي خوابگاهی و فضاهاي باز و ها را به شهرك گونه کاربري این

  نمود.

  

  . نتیجه گیري: 5

ترین دالیل شکل گیري اجتماعات انسانی، کاهش خطر تهدیدات بیرونی اعم از  از عمده

رخدادهاي طبیعی (نظیر سیل و زلزله) یا تهدیدات دشمنان خارجی و نیز تبدیل این تهدیدات 

افراد بوده است. در حال حاضر با پیشرفت  هایی براي زندگی بهتر در حال و آینده براي به فرصت

ها به سمت و سویی پیش  مهندسی دفاعی و تکنولوژي جنگی، ساخت و توسعه انواع بمب

ین آسیب جانی و انسانی را به همراه دارند، اما این در حالی کم ترها  رود که اینگونه سالح می
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یا کشورهاي مورد هجوم وارد ین آسیب مالی و اقتصادي و روانی را به کشور بیش تراست که 

یت برنامه ریزي و  مسؤولمتخصصان و دست اندرکاران برنامه ریزي شهري بنابراین نمایند.  می

شود باید به عهده  هاي آینده بشر را تا جایی که به حیطه کاري و تخصصشان مربوط می زیستگاه

در شهرها تدابیر الزم هاي ناشی از جنگ  گیرند و با توجه توان و تخصص خود در کاهش آسیب

هاي شهري خود اعمال نمایند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تجمیع  را در برنامه ریزي و طرح

   کاربري تاسیسات تجهیزات شهري، کاربري نظامی انتظامی و کاربري مسکونی و ...  در 

زگار و محدوده هاي شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج می باشد که این قسمت از شهر را ناسا

هاي حساس و استراتژیک نموده اند. عالوه بر موارد ذکر  نقطه بحرانی و محل تجمیع کاربري

هاي حساس  توان این طور بیان کرد که کاربري شده یکی از دالیل این نامساعد بودن را می

در این نقطه از شهر به شکل قطعات بزرگ ایجاد  ها، تصفیه خانه آب و...) (فرودگاه، پادگان

به صورت واحدهاي کوچک در هاي دیگر از قبیل درمانی و صنعتی  اند و مانند سایر کاربري شده

ویژه ه پراکنده نشده اند، کوچک سازي و پخش و توزیع بهینه امکانات و ب سطح شهر

باشند می تواند کمک قابل توجهی در مدیریت  هایی که در زمان بحران مورد تهدید می کاربري

مخرب در حین و بعد از وقوع بحران باشد که یکی از راهکارهاي آن را با بحران و کاهش آثار 

تواند به میزان  گزینی کاربري هایی همچون فضاهاي باز و سبز در قالب قطعات بزرگ می جاي

   زیادي از تشدید خسارات حاصل از بحران بکاهد و در غیر این صورت باعث آسیب پذیري 

شرقی شهر سنندج باشد همچنین ایجاد فرودگاه جدید در  هاي شرقی و جنوب محدوده بیش تر

دیگري از شهر در قالب یک استادیوم بزرگ و چندمنظوره و ایجاد مخازن آب و  يهمحدود

انبارهاي گاز در چندین نقطه از شهر از دیگر اقدامات در قالب کاربرهاي چندمنظوره خواهند 

تاکید قرارگیرد تا بتوان شهر را با رویکردي  هاي شهري جدید باید مورد توجه و بود که در طرح

     .دفاعی برنامه ریزي و طراحی و توسعه کالبدي را اعمال و اجرایی نمود

  

 . پیشنهادات 1.5

برنامه ریزي بهینه براي مکان یابی کاربري اراضی شهري یا همان بحث سازگاري، مطلوبیت  .1

رهاي سوختی، تاسیسات و تجهیزات ها و مراکز حساس، صنایع و انبا و... پراکنش پادگان

  ها در جوار یکدیگر  شهري و... از یکدیگر و عدم تجمیع آن

  عدم تمرکز جمعیت در کنار مراکز حساس و عدم تمرکز جمعیت در منطقه خاصی از شهر. .2
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هاي پرخطر و با  توزیع مناسب فضاهاي باز در سطح شهر و باالخص در جوار کاربري .3

  جمعیت باال.

فضاي سبز در کنار مراکز صنعتی و شیمیایی (براي جذب مواد خطرناك و  ایجاد جنگل و .4

ها و مراکز نظامی و انتظامی و... (براي کاهش  مسموم کننده شیمیایی و...) و اطراف پادگان

موج انفجار، استتار این مراکز، وبحث آسایش روانی مردم در مواقعی غیر از مواقع بحرانی که 

 شود) در مواقع حمالت هوایی و... این مراکز نظامی فراهم میبا ایجاد جنگل در اطراف 

هاي جامع و عمران شهري و دیگر   هاي چند منظوره در طرح پیش بینی و تعریف کاربري .5

  هاي شهري. طرح و برنامه

هاي حساس و استراتژیک در شهر  ی در مورد استقرار بهتر  و بهینه کاربريهایپیشنهاد

  ت ناشی از جنگ در این شهر مرزي، نظامی و...سنندج براي کاستن از خسار

هاي  هاي موجود از جمله ایجاد مراکز استراتژیک در جوار کاربري پتانسیل از تربیشاستفاده  -

ها و مراکز نظامی  اند همچنین خارج کردن پادگان فضاي باز و سبز و باغات واقع شده

  اند. نظر گرفته شدهحساس از مرکز شهر و نقاطی که براي توسعه آینده شهر در 

در جوار  ها آن یی که به علت تجمعها يکاربرمشخص کردن مکان مناسب براي استقرار  -

  .اند شدهناسازگار شناخته  وده شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج،یکدیگر در محد

ي استراتژیک در محدوده جنوب و ها يکاربرجلوگیري از توسعه فیزیکی شهر و ایجاد  -

  ج.جنوب شرقی شهر سنند

جواري  یابی فرودگاه جدید در قالب کاربري چند منظوره، زیرا مکان فعلی به علت هم مکان -

و مراکز نظامی  ها پادگانبا تاسیسات تجهیزات شهري، انبار گاز استان، تصفیه خانه آب و  

  بحرانی شناخته شده است. يهدر ضلع شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج محدود

جمعیت در نواحی شرقی و جنوب شرقی و جنوب و شمال غربی  بیش ترجلوگیري از تراکم  -

 شهر.
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 :خذآممنابع و 

برنامه ریزي محیطی براي توسعه زمین، ترجمه  سید  .1381.بیر، آن آر و کاترین هیگینز .1

 حسین بحرینی و کیوان کریمی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

  هري، چاپ سوم، انتشارات سمت.برنامه ریزي کاربري اراضی ش. 1386.پورمحمدي، م .2

پدافند غیرعامل الزامی در برنامه ریزي  .1390..، شفاعتی، آ.، ملکی، كـــــــــــــ  .3

اردیبهشت، دانشگاه ایالم،  8و7اي، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل،  شهري و منطقه

 .661- 654صص

امه ریزي شهري متناسب با ، برن1391.، ملکی ك.، برندکام، ف.، شفاعتی، آ.، ــــــــــــ  .4

پدافند غیرعامل با تاکید بر ارزیابی و برنامه ریزي بهینه کاربري اراضی  شهري (نمونه 

، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، 83شماره 21موردي شهر سنندج)، نشریه سپهر دوره 

 107-97پاییز، صص

اي و نقش آن در  حلهمشارکت و خود امدادي م .1385. .،  مصیب زاده، عــــــــــــ  .5

کنترل بحران زلزله، مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی مخاطرات زمین، بالیاي طبیعی و 

 راه کارهاي مقابله با آن، محل برگزاري دانشگاه تبریز

مدیریت بحران در شهرها،. مجموعه مقاالت اولین  .1385. تقوایی، ع.، نیکوپرست، س .6

خرداد ماه،  11الی 9ر شهرهاي داراي بافت تاریخی، همایش ملی مدیریت بحران زلزله د

 دانشگاه یزد. 

بررسی آسب پذیري کاربري هاي شهري در  .1391. ، م.، جوزي خمسلویی، عــــــ .7

مسیرهاي راه پیمایی با رویکرد پدافند  غیرعامل مطالعه موردي شهر اصفهان، فصلنامه 

 142-125 ، بهار.16 جغرافیایی آمایش و محیط مالیر، سال پنجم،  شماره

مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه روستایی دیدگاهها و روشها،  . 1387.جمعه پور، م .8

 انتشارات سمت. 

استخوان بندي شهر تهران، جلد اول، انتشارات سازمان مشاورفنی و  . 1376. حمیدي، م .9

 مهندسی شهر تهران. 

). آشنایی 1386هاي کشور،( هیاريها و د يشهرداردفتر آموزش و مطالعات کاربردي سازمان  .10

 با قوانین و مقررات شهرسازي.

  روابط متقابل شهر و روستا، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پیام نور. . 1382. رضوانی، ع .11
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برنامه ریزي پدافند و پناهگاه شهري، نشریه صفه، دانشکده معماري و  .1380. زیاري، ك .12

  32شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

 برنامه ریزي شهرهاي جدید ؛ چاپ هفتم، تهران : سمت. .1385. ــــــــ ـ .13

  برنامه ریزي کاربري اراضی شهري؛ چاپ سوم، انتشارات دانشگاه یزد. .1386.ـــــــــ  .14

بررسی معماري سنتی همساز با اقلیم سرد مطالعه موردي  .1389.شمس م.، خداکرمی م .15

محیط دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، سال شهر سنندج، فصلنامه جغرافیایی آمایش و 

 114- 91، پاییز.صص10سوم،  شماره 

بررسی مدیریت . 1390. .، معصوم پور سماکوش، ج، سعیدي، ش.، شهبازي، شـــــــــ  .16

بحران زلزله در بافت هاي فرسوده شهر کرمانشاه مطالعه موردي محله فیض آباد، فصلنامه 

، 13ه آزاد اسالمی واحد مالیر، سال چهارم،  شماره جغرافیایی آمایش و محیط دانشگا

 66-41تابستان. صص

کارگاه برنامه ریزي شهري، چاپ سوم، مرداد ماه، انتشارات دانشگاه پیام . 1382. شیعه، ا .17

 نور.

 با شهر و منطقه در ایران،چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. . 1387. ـــــــ  .18

و تحلیل برنامه ریزي کاربري اراضی شهري شهر مشهد، رساله نقد  . 1378. صابري فر، ر .19

   .دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

، انتشارات وزارت 15کشور جهان، کتاب شماره  31دفاع غیر عامل در  .1368. طیاري، ح .20

 مسکن و شهر سازي .

بحران در نواحی شهري، چاپ دوم، انتشارات سازمان . مدیریت 1382. عبدالهی، م .21

 ي کشور. ها يشهردار

 1مکانیابی و مدلسازي پراکنش فضاي سبز شهري نمونه موردي منطقه  .1385 .عبدي، خ .22

شهر سنندج، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز ، رشته جغرافیا و برنامه ریزي 

 شهري، زمستان.

مالحظات شهرسازي در سنجش آسیب پذیري شهرها از  .1387. ر عزیزي، م.، اکبري، .23

  .34زلزله، مطالعه موردي، منطقه فرحزاد، تهران؛ نشریه هنرهاي زیبا، شماره 

هاي جامع مصوب شوراي عالی  مقررات شهرسازي و معماري و طرح . 1373. مالک، ش .24

مرکز مطالعات و ، چاپ دوم، ناشر 13/3/1370شهرسازي و معماري ایران از آغاز تا 

 تحقیقات شهرسازي و معماري ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي.
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، توسعه پایدار و پارادایم هاي جدید توسعه شهري: شهر فشرده و شهر 1381مثنوي، م.،  .25

 .31گسترده، محیط شناسی شماره 

انتشارات ) . برنامه ریزي شهري در ایران، چاپ پنجم، اسفند ماه، 1383مجتهدزاده، غ.،( .26

 دانشگاه پیام نور. 

) در مکان گزینی کاربري اراضی شهري GISمحمدي، ج.، آقازیارتی فراهانی، م.،() کاربرد ( .27

 ,Urban GIS Shomal Universityمطالعه مودي مراکز آموزشی شهر بابلسر، کنفرانس 

Amol, Iran, 26-27 August 2007.  

پدافند غیرعامل مقررات  21ش مبحث . پیش نوی1388.مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  .28

 ملی ساختمان، ویرایش ششم.

: بهینه  سازي کاربري اراضی با تأکید بر پدافند غیر عامل و نقش 1389ملکی، ك.،  .29

)؛ مطالعه GISراهبردي آن در برنامه ریزي شهري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی(

ي، گروه شهریزي ریا و برنامه جغرافرشته  ی ارشدکارشناسیان نامه پاموردي: شهر سنندج، 

جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز تعداد 

  .214صفحات 

حساس شهر تبریز از منظر  هاي کاربريارزیابی و تحلیل آسیب پذیري  .1391. ـــــــــ  .30

، طرح تحقیقاتی همکاران بخش GISه از پدافندغیر عامل با تاکید بر بحران زلزله با استفاد

 .221دفاع سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح تعداد صفحات 

 فضاهايو خلق غیرعامل پدافند از منظر  شهري امنیتدفاع و  .1391..، برندکام فــــــــ  .31

، بهار، 81، شماره 21از گذشته تا به امروز، نشریه سپهر، دورهشهر امن  پایه پذیر بر دفاع

 .، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح103-91صص

و  رعاملیپدافند غ، 1393، کرمی م.، .، پورمحمدي م.، شفاعتی آ.، حیدري فر م.ــــــــ  .32

 تیتوسعه و امن ينگر درآینده جدید يکردیچند منظوره: رو يها يکاربر جادیضرورت ا

ي جغرافیاي انسانی ها ، فصلنامه پژوهشزیشهر تبر يزیخزلزله بر  دیبا تاک يدارشهریپا

 دانشگاه تهران، در دست چاپ.

انتشارات دانشگاه صنعتی  چاپ سوم، غیرعامل، مبانی پدافند اصول و. 1388. موحدي نیا، ج .33
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