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 چكیده
 نیاز مهمتر تواند میشهرها  یباز واقع در محالت مرکز یفضاها
فضاها  نیا رایز ؛عامل باشد ریریزی از منظر پدافند غ قابل برنامه یفضاها
 ایو تعلق آن به عموم ساکنان و  یخصوص تیعدم مالک لیبه دل
مانند  یبه منظور اهداف یدر مواقع بحران تواند می یعموم یها ارگان

در کاهش  یمهم اری، اسکان موقت و مانند آن نقش بسیامدادرسان
 یپژوهش حاضر با هدف بررس ،اساس نیبر ا داشته باشد. ها یپذیر آسیب

از نظر  زیتبر 1باز در منطقه  یفضاها ییو توانا ها تیمحدود ییو شناسا
 نی. به همپردازد یعامل مریتوده و فضا، از منظر پدافند غ بیترک یچگونگ

 یمختلف بر مبنا یفضاها یبند پهنه یبرا ژوهشپ نیمنظور در ا
مرتبط  یافزارها اطالعات از نرم لیو تحل هیتجز زیو ن یپذیر آسیب
استفاده شده  Excel و نرم افزار ARC GIS ,  AutoCad  10مانند
 یمیمحالت قد شتریآن است که ب انگریپژوهش ب یها افتهیو  جینتا است.

 نیبوده و همچن یریپذ بیعامل آسریپدافند غ دگاهیاز د زیتبر 1منطقه 
 یچگونگ هیباز در محدوده مورد مطالعه بر پا یساختار فضاها نحوه
مواقع  یدرصد از  سطح منطقه را برا 1/11از  شیتوده و فضا، ب بیترک

 .دهد ینامناسب نشان م یبحران
 

امن،  یعامل، بحران، فضاها ریفضا باز، پدافند غ :کلیدیهای  واژه

 .زیتبر 1 منطقه

 

Abstract 

Open spaces located in central neighborhoods of cities 

can be considered as the most important programmable 

spaces from a non-operational defense perspective. 

Since such spaces belong to the public or the public 

bodies, they can, in times of crisis, be used for relief and 

temporary accommodation of damaged people. 

Accordingly, the present study aims to investigate and 

identify the limitations and possibilities of open spaces 

in district 1, Tabriz in terms of composition of masses 

and open spaces from the perspective of non-operating 

defense. For this purpose, various software applications 

are applied including: ArcGIS10, Auto cad, and Excel 

in order to zoning the spaces based on their different 

vulnerability levels and to analyze the data. The findings 

of the present research indicated that most old 

neighborhoods in district 1 Tabriz are vulnerable to the 

non-operating defense scale. Also, the structure of open 

spaces in the study area shows that more than 11.7% of 

the district is inappropriate spaces for the critical 

situations. 

 

Keywords:. Open Space, Passive Defense, Crisis, Safe 

Spaces, District 1 Tabriz. 
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 مقدمه
میاان تهدیاد رشاد کارده و     بشر از ابتدای خلقت تاکنون، در 

ها تمهیدات گوناگونی اندیشیده است. بعضی  برای مقابله با آن
از این تهدیدات دیگر وجود ندارند و بعضی از تهدیدات کمتار  

 یهاا  یا بیشتر شده و برخی از تهدیدات جدید اسات. در دهاه  
باه خاود    یتار  یاخیر روند مقابله با این تهدیدات شکل علما 

ص میزان احتمال وقوع، خسارت وارده و طور مشخ گرفته و به
: 1131 ان،یا ها تعیین شده است. )بهزاد چگونگی مقابله با آن

عوامل ماثرر در   نیاز مهم تر یو نظام ی( مالحظات دفاع81
اسات و   خیدر طول تار یهرگونه سکونتگاه انسان یریشکل گ
است که  یخ به حدیشوم جنگ در طول تار دهیپد یگستردگ

مصاون از آن نباوده    نیکاره زما   یبر رو ینقطه سکونت چیه
آن نبوده  یتداوم دائم یبه معنا یرو آرامش کنون نیاست. از ا

ابعااد و از   یدر تماام  یدفااع  یآمادگ تیحفظ و تقو تیو اهم
 ریتوسعه پذ وسته،یپ یفرایند رعامل،یپدافند غ نهیجمله در زم

 ,Leritina, G; Hauskencاساات) یهیو کااامالب بااد

K,2011 . )یو توسعه شهر یمهم طراح یاز جنبه ها یکی، 
شاهر در برابار    یپذیر آسیب تیفیو ک تیو توجه به کم دیتأک
باه توساعه و    ازیاست و ن یاز حمالت نظام یناش یها بیآس

 یپاذیر  آسایب به منظور کاهش  رعاملیپدافندغ ریتداب یاجرا
کارده   دایپ یا ندهیزاشهرها در برابر صدمات جنگ ضرورت ف

 (.1131 زاده،یاست )عل
 بارای  محلای عناوان   باه  توانناد  یما  شهری فضاهای باز

 کنناد،  عمل مصدومان آوری جمع و اسکان موقت گیری، پناه
 و مساتقیم  ارتباا   فضااها دارای  ایان  چاه  باه طوریکاه هار   

 ارتبااطی  مسایرهای  باشاد و  مساکونی  مناطق با یتر کینزد
 ایمنی افزایش بر باشد، تر الوصول سهل و دسترسی قابلها  آن

 هر این بر عالوه. مثبت دارد تأریر طبیعی سوانح برابر در شهر
از  شهر مقاومت کمتر باشد فضاها اینت یمحصور درجه اندازه

تاوکلی و  ) اباد ی چشمگیری مای  افزایش رعاملیغنظر پدافند 
موقعیات خااا از    وجود با(. در کشور 1۱۱: 1113همکاران، 

های عظیم نفت و گاز، نظام  نظر ژئوپلیتیک و دارا بودن رروت
ضد استکباری به موضوع پدافند غیرعامل توجه چندانی نشده 

(. ایان عادم توجاه    11: 1131فرزاد شااد و همکااران،   است )
های قدیمی شاهرها   مراکز شهری و محله ریگ بانیگر ژهیو به

حساس حیاتی در قلاب اکثار    است، با توجه به استقرار مراکز
امنیات بارای    نیتأمکانون توجه بودن مراکز شهری،  شهرها

محاالت قادیمی و مراکاز شاهری اماری       ژهیا و باه شهرها و 
انکارناپذیر است. بنا به دالیلی که اشاره شد فضاهای باز واقع 

ریازی شاده و باا     در آن محالت اگر به شکل اصولی و برنامه
در  ،آماده سازی و یا تجهیاز شاود  یک نگاه پدافند غیرعاملی 

تاوان از ایان فضااها باه شاکل پناهگااه،        مواقع بحرانی مای 
های  محالت کمک رسانی به مصدومان مثل ایجاد بیمارستان

سیار، استفاده از این فضاها برای مدیریت و مداخلاه در ساایر   
 دفااع  یبا فضاها مثل فضایی مسکونی و غیره اساتفاده کارد.   

ا در موقاع حماالت موشاکی باعا      بودن ایان گوناه فضااه   
که افراد و منابع استقرار یافته در فضاهای باز شهری  شود می

 ی بسیار زیادی داشته باشند. پذیر آسیب
ویاژه در   در این زمینه فضاهای باز در محالت شهری باه 

محالت مرکزی و پرتراکم شاهرهای بازرا اگار از طار  و     
قاع اضاطراری   ریزی صحیحی برخاوردار نباشاد در موا   برنامه

مانند حمالت هوایی و موشاکی، تخریاب و آسایب فراوانای     
های سااختمانی و فضااهای    ی ترکیب توده خواهند دید. نحوه

پذیری عملکردی فضاهای باز و در نهایت چگاونگی   باز، تنوع
دسترسی عمومی ساکنان محلاه باه فضااهای بااز مناساب،      

یاا   ای در نحاوه مقاومات و   همگی نقش بسیار تعیاین کنناده  
محله در شرایط بحرانی دارد. اگر این مناطق در  یپذیر آسیب

دارا باودن ایاان اصااول اساساای از دیاادگاه پدافنااد غیرعاماال  
 ) فالحی، پذیرند بسیار آسیب ،وضعیت نامناسبی داشته باشند

1131 :۱3). 
کمبود فضاهای باز در بخش مرکزی شهرها، این  باوجود

پژوهش نقاا  قاوت و ضاعف فضااهای بااز از نظار پدافناد        
تبریز را مورد تجزیاه و   شهر کالن 1غیرعامل را برای منطقه 

هاا و   حال  در نهایات باه برخای از راه    و دهاد  یمتحلیل قرار 
ی پاذیر  آسایب پیشنهادها جهت بهبود فضای باز برای کاهش 

ریازی   پاردازد. توجاه باه برناماه     اقع بحرانی مای منطقه در مو
هاای   ی فضاهای باز بار مبناای اندیشاه    اصولی و هوشمندانه

آن  تباع  باه دفاعی باع  باال رفتن ضریب ایمنی این فضاها و 
کاهش صدمات و خسارات جانی خواهد شد.با توجه به مباح  

تارین ساثاالت عبارتناد از     عنوان شده در طر  مساأله، مهام  
تبریاز   1در منطقه  تواند مییا نحوه ترکیب توده و فضااینکه آ
تبریااز را در موقااع بحااران  1ی منطقااه پااذیر آساایبمیاازان 
دهد.در نتیجه با توجه به سثال فوق فرضیه زیار قابال    کاهش

تبریاز از   1طر  است که: نحوه ترکیب توده و فضا در منطقه 
ی بار اسااس اصاول    پذیر آسیبشرایط مناسبی برای کاهش 

 ند غیرعامل برخوردار است.پداف
هااای گذشااته نشااان  تهدیاادات بااالقوه و سااوابق جنااگ

قادر باه مقابلاه    ییتنها پدافند عامل در حال حاضر به دهد، یم
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هاای مادرن و مخاره جهات جلاوگیری از ارارات        با ساال  
ها بر مراکز حیاتی و حساس و نیروی انسانی نبوده  ویرانگر آن

 تواناد  مای و به کار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل، 
تکمیل زنجیره دفاعی کمکی مثرر و قابل توجاه نمایاد.در    به

را  داتیا تهدابتد دیبا رعاملیمطالعات پدافند اعم از عامل و غ
کرده و در مرحله بعاد احتماال وقاوع آن را بارآورد      ییشناسا

 یها در چهارچوه دهایتهد نیکرده و از شدت آن مطلع شد. ا
قابال طبقاه    یو فرهنگ ی، اقتصاد ی، نظام یاسیهمچون س

 یاز ساو  (.13: 1131زاده،  یاست )فارزام شااد و عراقا    یبند
در  یتا یامن یهاا  و طار   داتیتمه یریکارگ ضرورت به گرید

 لیا قب نیا ا دیا اسات و با  ریانکار ناپاذ  یامر یمحالت شهر
 یریا لحاا  شاود. بکاار گ    هاا  یزیا ر در متن برنامه داتیتمه
 دیشد شعالوه بر کاه رعاملیو مالحظات پدافند غ داتیتمه
ها را در زماان   ها، اهداف و پروژه طر  یدفاع ییکارا ها، نهیهز

 .دهد می شیافزا اریتهاجم دشمن بس

 رعاملیپدافند غ یباز شهر یفضا

از سااااختمان در درون شاااهرها، هماااان  یخاااال یفضااااها
پارک اسات   دان،یم ابان،یشهر از جمله، خ یعموم یها عرصه

(. ژان کهل معماار و طارا    8001)وارد تامپوس و همکاران، 
معتقد است  ،یباز شهر یفضاها فیدر توص یدانمارک یشهر

از  یتاا اناواع مختلفا    دهناد  یگوناه از فضااها اجاازه ما     نی،ا
مثال   یضارور  یها تیمانند محل کار، محل فعال یها تیفعال

صاورت   رهیا و غ یجمع یها تیحمل و نقل، محل انجام فعال
 یباز شاهر  یفضاها نی(. همچنZhang ،2011: 38) ردیپذ
 یهاا در منااطق شاهر    از ساختمان یرونیب یعنوان فضاها به

تا کااربران   دهد یزه مشده است که اجا فیتعر plazasمانند 
اقدام  یو اجتماع یاریاخت ،یضرور یها تیفعال نواعدر آن به ا

تعلق داشته  یمکان ممکن است به بخش خصوص نی. اندینم
در دساترس   یطاور کلا   ، اماا باه  باشد میو عمو یدولت ایباشد 

عباارت   یجامعاه شاهر   کیا در  رعاملیعموم است.پدافند غ
 تیا قابل جادیو ا تیامن شیو افزا یریپذ بیاست از کاهش آس

 یهاا  العمال  مختلف و عکا   یها تیدر وضع یریذانعطاف پ
منظور نجات جاان انساان، ماردم سااکن و امااکن       موقع به به

شهر در  کیموجود و به مفهوم حفاظت مثرر از جان ساکنان 
 (. 818: 1111مقابل بمباران )فردرو، 

 ،ییناا ب ریز یها تیاستمرار فعال رعامل،یاز پدافند غ هدف
 لیو تسه یعموم یتداوم خدمت رسان ،یاتیح یازهاین نیتأم

و حفاظ   یو بحران تجاوز خاارج  دیتهد طیاداره کشور در شرا

حماالت خصامانه و مخاره دشامن از      رغم یعل یدفاع هیبن
 یریپاذ  بیو کاستن آس رعاملیها پدافند غ طر  یاجرا قیطر

و حساس کشور است )سازمان  یاتیح زاتیو تجه مستحدرات
 (.1111 رعامل،یپدافند غ

 رعاملیپدافند غ اصول

 ییربناا یو ز یادیا مجموعه اقدامات بن رعاملیپدافند غ اصول
باه اهاداف پدافناد     تاوان  یم یریکارگ است که در صورت به

و  تیا خسارات و صدمات، کاهش قابل لیتقل لیاز قب رعاملیغ
و دقات   یابیا  اهاداف، هادف   ییشناساا  یهاا  ساامانه  ییتوانا

به  شتریب نهیهز لیدشمن و تحم یآفند حاتیتسل یریگ هدف
 ،یابیا اصول را در ناه اصال مکاان     نیا این یموحد شد. یو

 ،ییجاا  تفرقه و جابه ،یپراکندگ ب،یاستتار، اختفاء، پوشش، فر
و اسااتحکامات و اعااالم خباار خالصااه کاارد   یساااز مقاااوم
دفاااع  هیاا( و سااه اصال عمااده و اول 1۱: 1111 ا،یاان ی)موحاد 

 شامل: رعاملیغ
شاکل عاوارو و    یپراکندگ تیمأمور شامل: یابی ا موضع  1

 طیمح
 ا انضبا  استتار 8
 استتار  جادیا احداث و ا 1

اهاداف   کیساتمات یصورت س به یرنظامیدفاع غ رو  نیا از
 را به دنبال دارد: ریز

و  یا آماده ساز  8و کاهش دهنده رانهیشگیا اقدامات پ  1
 مجدد یا بازساز ۱ا هشدار و اخطار 1یامداد رسان

 ریزی فضاهای باز شهری  های برنامه مدل

ریاازی و طراحاای  از دیاادگاه پدافنااد غیرعاماال اگاار در برنامااه 
فضاهای باز در درون محالت شهری به چند اصول مهم توجاه  

راری حاال  پذیری این محاالت در مواقاع اضاط    ، آسیبشود می
حمالت نظامی به شکل بسیار باارز کااهش خواهاد یافات، در     
صورتی که عدم توجه به این اصول باع  وارد شدن خساارات  
)چه مالی و چه جانی( جبران ناپاذیری باه محاالت مساکونی     

 (.(Leritina, G; Hauskenc, K,2011 خواهاد داشات  
 ریازی وجاود دارد کاه هار     های برنامه ای از مدل طیف گسترده

ریزی شهری باوده   کدام به چند بخش مجزا و متناسب با برنامه
 ها قابل توجه است. ترین این مدل که برخی از رایج

ای است بار   این مدل در واقع اشارهمدل فرصت طلب: 
سیساتماتیک آن باوده و    فرایناد ریازی خاارا از    اینکه برنامه

ترین عامل آن است. این فضاها معموالب  شان  یا فرصت مهم
ناطقی بسیار فقیر، اغلب کوچک، نامنظم باقابلیت دسترسای  م
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توان در مورد شهرهای قدیمی جهان  هستنداز این مدل می کم
اساتفاده   ویژه در درون محالت قدیمی بافت فرساوده  سوم به

شود. در این مراکز به دلیل کمبود فضاهای باز ، در گذر زمان 
قادیمی کاه   هاای   های باایر و یاا سااختمان    توان از زمین می
شاوند، بارای تبادیل باه      مرور زمان به مخروبه تبدیل مای  به

 فضاهای باز استفاده به عمل آید.
در ایان مادل کاه متاأرر از     مدل استانداردهای فضاا:  

رویکرد تقاضا است، فرو اساسی بر این است که حداقل باه  
 ی معیناای از فضاااهای باااز الزم اساات؛ ازای هاار نفاار اناادازه

منظور پاسخگوی به نیازهای جمعیات   از بهبنابراین فضاهای ب
گیرناد. اساتفاده از ایان مادل بیشاتر در       شهری شاکیل مای  

ریزی بلناد   شهرها و محالت مسکونی که از ابتدا داری برنامه
اند، متداول است. براساس این مدل برای هار محلاه یاا     مدت

صاورت   ی شهری میزان فضاهای بازی کاه بایاد باه     منطقه
آید و در آینده نیز فضااهای   شود، به وجود میاستاندارد ایجاد 

ی، کااظم باز به مقدار الزم و منطقی در دسترس خواهد باود ) 
 (113۱یزی: برت

ترین الگوی آن کمربند سبز شهری است  مهم :مدل فرم

تارین   که در حفظ فضاهای باز بسیار مثرر بوده است. از شایع
از فضای توان به قلب سبز )شامل یک منطقه  ها می این مدل

ای شاعایی از   باز در مرکز شهر(، انگلستان سبز )شاامل حاوزه  
فضاهای باز که از مرکز شاهر باه سامت پیراماون اسات( و      

های سبز )فضای باز خطی شکلی است که در کنار جااده،   راه
( گیارد  آهن و یا عناصر طبیعی مانناد رودخاناه شاکل مای     راه

هاا   یر مادل های فرم اغلب در ترکیب باا ساا   اشاره کرد. مدل
ایان   (.1۱:113۱یزی: بری،ت)کاظم گیرد مورد استفاده قرار می

ای شهر مناسب بوده و در  مدل نیز بیشتر برای مناطق حاشیه
گیارد. همچناین مادل     مرکز شهر کمتر مورد استفاده قرار می

ریزی قبلی است و بیشتر در منااطقی کاه    مذبور دارای برنامه
ی در هاای شاهر   کااربری هنوز به طاول کامال باه اشات ال     

 اند، قابل اجرا است. نیامده

تارین ایان مادل باه رسامیت       از مهم :انداز مدل چشم

عناوان فضااهای بااز     شناختن مناظر روستایی و کشاورزی به
بسیار باارزش است. این مدل باا توجاه باه رشاد روز افازون      
شهرنشینی عرضه شده و از بین فضاهای باز روستایی را بیان 

ریزی و حفظ فضاهای باز  این مدل نیز برای برنامه .از کند می
صورت میراث طبیعی در درون شهرها وجود دارند  که بیشتر به
پذیر  شوند. لذا از آن برای سایر فضاها کمتر امکان استفاده می

 (1۱: 1111 یا،ن ی)موحد است

این روش در اغلب مناطق شاهری   :مدل سیستم پارک

هاای   ه در آن فضای باز و پاارک گیرد ک مورد استفاده قرار می
روهای سبز و مسایرهای   مرتبط به جنبش شهروندان در پیاده

دهند.در این سیستم هام بارای اغلاب شاهرها      سبز اجاره می
قابل اجرا بوده و تأکید آن بیشتر بار طراحای فضااهای سابز     

های ارتباطی است. پیروی از این مادل باعا     پیرامون شبکه
بر برخورداری از مسیرهای زیبا و باا  تا شهرها عالوه  شود می

 طراوت، از سرانه فضای باز خوبی نیز برخوردار شوند.
در ایاان ماادل بااه  ماادل ربرارایاای اکولااوژی ی:  

های طبیعی زمین اهمیت بیشتری داده و برای تعیین  ویژگی
دهاد. ایان    ریزی طبیعت را مبنا قرار می نوع توسعه و برنامه

هاای تجزیاه و تحلیال     دادهمدل بر اساس مقادیر زیادی از 
شده در مورد منطقاه و همچناین باا برخاورداری از ساطح      
باالیی از تخصص همراه اسات کاه هماواره ارزش زیسات     

این مدل،  های محیطی زیادی خواهد داشت. از دیگر ویژگی
هاای   فضای باز زیااد و بزرگای اسات کاه نصایب مجتماع      

مناطق مرکزی شوند. لذا استفاده از مدل نیز در  مسکونی می
شهرهای بزرا که رقابت برای تصااحب فضاا بسایار زیااد     

صرفه نباوده و از دیادگاه اقتصاادی عملای      است مقرون به
 نخواهد بود.

ریزی و طراحی ترکیب توده و فضاهای باز  اصول برنامه

 منظور پدافند غیرعامل شهری به

کاه یکای    شاود  مای سیمای شهر از دو بخش اصلی تشکیل 
اناد و دیگاری    های سااخته شاده   ها و توده نمجموعه ساختما

ی  هاسات کاه مجموعاه    فضاهای خالی در این بین این تاوده 
های عماومی   ها، فضاهای باز مقابل ساختمان ها، پارک خیابان

 شااوند و غیاره اسات کاه فضااهای باااز شاهری نامیاده مای       
Fisher.A,2000)    هر یک از این فضاها با توجاه باه نحاوه )

اوتی که بر عهده دارند، در مقابال اناواع   کارکردها و نقش متف
اند. فضاهای بااز عامال    ی متفاوتیپذیر آسیبها دارای  بحران

های سااختمانی اسات. ولای     مهمی در ایجاد فاصله بین توده
عالوه بر آن چگونگی دسترسی به آن، نوع فضاهای باز مانند 
فضای سبز، زمین بازی، محل تجمع و همچنین نحوه جهات  

ویژه در شرایط  ها و فضاهای باز به ه استقرار تودهگیری و نحو
 بحرانی )وقوع حمله( اهمیت زیادی دارد.

ترانسیک معتقد است که فضاهای خالی مثبت در شهر باید 
های ساختمانی تعریف شده و پدید آیند. فضاهای  با ساخت توده

های جمعای، مسایرها و ارتباا  میاان      هماهنگی با ایجاد مکان
نمادین  خصوصی و همگانی به شهر، معنا و مفهومیقلمروهای 
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تارین موضاوع در    بخشد. همچنین به گفته ترانسیک، مهام  می
نظریه شکل ا زمینه، سازمان دادن ارتبا  تاوده و فضاا اسات.     

ی فضایی  اگر پیوند توده و فضا، کامل و قابل درک باشد، شبکه
منسجم،  موفق بوده، اجزاء در پیوند با یکدیگر و درون چارچوبی

ای  آورند، اماا اگار رابطاه    شخصیتی یگانه برای منطقه پدید می
میان توده و فضا متعادل نباشاد، اجازاء از هام جادا شاده و از      

 شوند که در نتیجه، فضایی گم شاده اسات   چارچوه بیرون می
 (.11۱: 1130به نقل از پایزاد، )

 

 جواری و سازگاری مناسب  فضاهای باز در سطح محله از منظر پدافند غیرعامل ریزی و طراحی هم ترین رهنمودهای برنامه مهم .1ردول 

 جواری و سازگاری مناسب هم انواع فضاهای باز

 های شهری جواری با انواع کاربری هم (8درجه ) شریانی

 شبکه جمع و پخش کننده
 شهری در مقیاس محلههای  جواری با انواع کاربری هم

 صورت مستقیم های شهری پیرامون به امکان دسترسی به کاربری

 ای های درون محله ها و بن بست کوچه
بست  های تجاری در حد برطرف کردن نیازهای روزمره در کوچه یا بن تنها کاربری

 اجازه حضور دارند

 های فرهنگی اجازه حضور دارند. و کاربریهای مرتبط  فقط کاربری های بازی و فضای سبز پارک محله، زمین

 های با تراکم باال خودداری شود از قرار دادن کاربری ها گاه ها و گره میادین چهارراه

(، 11، 11، 30، 108، 18۱: 1130 یب،ا قر 1(، )10، 118، 111، 11۱: 1111نژاد،  یا داع 8(، ()11، 10،11: 1111 ی،ا بحر 1مأخذ: پژوهشگر، برگرفته از: )
 (.21، 880: 1111 یعه،ا ش 1(، )28، 111، 181، 181: 1111 یراسکار،ا ه ۱)

 
نحوه ترکیب فضاهای باز و بسته و چگونگی پاراکنش و  

هاای سااختمانی    استقرار انواع فضااهای بااز در میاان بلاوک    
اهمیت بسیاری دارد. بدیهی است که طول فاصله باین دو یاا   

ای بر شدت خساارت   چند بلوک ساختمانی نقش تعیین کننده
 (.32: 1111 نژاد و همکاران، داعی) احتمالی دارد

 

 حداقل فضاهای باز برای هر واحد مسکونی .2 ردول

 تبصره حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی یا حداقل تعداد واحد مسکونی تعداد طبقات

 متر مربع 20 ا 8

پارکینگ و معابر ماشین رو 

جزء معابر ماشین رو محسوه 

 شود مین

 متر مربع 11 ا طبقه ۱و  1

 متر مربع 10 88 طبقه 2و  1

 متر مربع ۱1 18 طبقه 1و  1

 (8و  1) متر مربع ۱0 ۱0 طبقه و بیشتر 3

کل یک فضای 

 مسکونی
 (1) درصد سطح زمین 10 ا

شامل همه فضاها، غیر از 

 مسکونی

 (.880: 1111) (، شیعه118: 1111نژاد و همکاران ) داعی

 
هااای باااز در مقاباال تهدیاادات نظاااامی دارای      فاارم 

منظاور   هاا باه   پذیری کمتری هستند و قابلیت فریب آن آسیب
 (؛1: 1131میر هاشامی روتاه،   ) فریب دشمن نیز بیشتر است

ای کاه   گوناه  بنابراین ترکیب توده و فضا در شاکل بااز و باه   
باع  افزایش امنیات فضااهای   ها زیاد باشد  فاصله بیت توده

باز در مناطق مسکونی شده و همچنین اگار ترکیاب تاوده و    
فضاها باز به شکل متراکم و فشرده باشد ضمن عدم انعطااف  

ی باالیی در برابر تهدیدات نظامی و اناواع  پذیر آسیبپذیری، 
ی  هاای دارناد و نیاز تواناایی ایان فضااها را در ارائاه        بحران

 دهند. موقع اضطراری را کاهش می خدمات به مصدومان در



 1131 بهار، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  122

 
 های ساختمانی در فضا )بخش مرکزی شهر برن( نحوه پراکنش توده .1ش ل 

 Google earth.com ،1132مأخذ: پژوهشگر، برگرفته از 
 

 های  مناسب برای ترکیب توده و فضا مهمترین شاخص .3ردول 

 فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی تا عمومی.وجود سلسله مراتبی از  1

 ترکیبی روشن از جایگاه توده و فضای خالی. 8

 وجود فضاهای باز به عنوان جریانی که فضاهای درونی و بیرونی را به هم پیوند بدهد. 1

 ها باید به خوبی به هم متصل باشند. های پیرامون فضاها و بلوک مرز ۱

 ها تعریف شده و پدید آیند. ت تودهفضای خالی باید هم گام با ساخ 1

 حذف فضاهای گمشده. 2

 

 
 مدل مفهومی چارچوه نظری پژوهش. 2ش ل 

 سیمای شهر

 ساختمانها فضاهای خالی

 فضاهای بسته فضاهای باز 

 چگونگی دسترسی 

 ترکیب  توده و فضا 

 ها و فضاهای باز گیری و نحوه استقرار تودهجهت

 اصول پدافند غیرعامل

 ها  فاصله بین توده

 مدل مفهومی 

 پدافند غیر عامل شهری
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عناوان فضااهای وابساته باین      از این رو فضاای بااز باه   
هاای   های ساختمانی دارای نقش مهم در کاهش آسایب  توده

هاای   حاصل از یک انفجار است. همچنین جهت گیری تاوده 
ها نسبت به فضاهای باز مجموعه و فضاای فرعای    ساختمان

آن نقش مهم در محافظت افاراد در شارایط اضاطراری دارد    
ها به  (. مثالب اگر جهت طولی ساختمان1: 1130)پورمحمدی، 

فضاهای پر تجمع، به شاکل ماوازی باشاند باعا  افازایش      
ی آن بار اسااس پرتااه قطعاات، خارده      پاذیر  آسایب میزان 
هاا   ها و غیره شده، در حالی اگر جهات ایان سااختمان    شیشه

عمود بر فضاهای باز و شالو  مثال مسایرهای رفات و آماد      
رسااند. وجاود    باه حاداقل مای    پاذیری را  میزان آسایب  ،باشد

های ساختمانی باع  افزایش  فضاهای باز کافی در میان توده
هاا و در نتیجاه، صادمات حاصال از شادت       فاصله میان توده

دهاد.   انفجارها را که در فاصله کام بسایار زیااد کااهش مای     
ها، در مواقع بعد  عالوه بر این فضاهای باز کافی در میان توده

نقش بسایار مهمای در عملیاات اماداد      اندتو میها نیز  بحران
ها، نجات مصدومان، جابجایی  رسانی مانند: مهار آتش سوزی

 ;Hausken, K سااریع امکانااات و غیااره داشااته باشااد 

Levitin, G. 2001).) ای است متأسفانه در  این امر مسئله
شهری کشور به فراموشی سپرده شاده و روز   بیشتر فضاهای

های  ویژه در مراکز و مکان اهای باز، بهبه روز نیز از میزان فض
. این در شود میکه از تراکم جمعیتی باالی برخوردارند کاسته 

ی مراکاز پار   پذیر آسیبصورتی است که برای کاهش میزان 
 جمعیت باید فضاهای باز بیشتری را به خود اختصاا دهد.

 یحااک  زین رانیدرا یمطالعات شهر یشناس نهیشیپ جینتا
در 1113و دیگااران،  یناایام ینیموضااوع اساات، حساا نیاااز ا

)مطالعاه   رعامال یریزی پدافناد غ  ای تحت عنوان برنامه مقاله
موردی: شهر لنگارود( باه کااهش خساارات وارد بار شاهر،       

هاای انساانی و ماادی شاهر و همچناین       حراست از سارمایه 
کمی توسعه شهر توجه شده و نگارنادگان باه    وکنترل کیفی 

های شهری ایان   اند که در چهارچوه برنامه این نتیجه رسیده
  عنوان یاک اصال کلیادی پرداختاه     شهر، به موضوع دفاع به

در بافات   رعامال ینشده و الزم است مفاهیم اصالی پدافناد غ  
های در دست اجرا و آتای ماورد عنایات و     فعلی شهر و پروژه

در ( 1113) گااران،یو د زادییقاارار گیرنااد.پر ریبهااره بااردا
پدافنااد  داتیااتمه لیا و تحل یناوان بررساا تحاات ع یا مقالاه 

باه کنکااش در    یلا یتحل کردییدر شهر سقز در رو رعاملیغ
ضاوابط خااا آن، در    یریکاارگ  و نحوه باه  رعاملیپدافند غ

 ییراهکارها انیشهر توجه شده و در پا یمنیجهت باال بردن ا

اناد. فارزام شااد و     شهر ساقز ارائاه داده   یمنیجهت ا ییاجرا
 یو طراحا  یزیا ر برناماه  یدر کتااه مباان   ،(1131همکاران )

مالحظاات پدافناد    رعامال، یامان از منظار پدافناد غ    یشهر
 یو شهرسااز  یشاهر  یزیا ر آن با برناماه  بیو ترک رعاملیغ

 ،یدفااع  یکتاه به شهرسااز  نیمورد توجه قرار گرفته و در ا
باا   یحمال و نقال شاهر    یآن و بررسا  اتالزامات و مالحظ

 یدر پژوهش شریپرداخته شده است.ف رعاملیپدافند غ کردیرو
در  کانادا ضامن پارداختن    ی( تحت عنوان دفاع شهر8000)

در  یعماوم  تیا در حفاظ و حما  رعاملیبه برنامه ها پدافند غ
در پاسخ به دشامن در   یدوم به نقش بازدارندگ یجنگ جهان

کاه اتخاا     کند یم انیب تیو در نها اختهپرد یارر حمالت اتم
شاهروندان   یریپذ بیدر کاهش آس رعاملیغ برنامه ها پدافند

پا  از جناگ هساته     ازشانیو حساس مورد ن یاتیو منابع ح
 یباارا یبانیپشاات دیاابا جااهیاساات.  در نت یضاارور یاحتمااال

 یمل تیامن یبرا یگذار استیس شیافزا یهسته ا یبازدارندگ
 نی.هاوس کن و لوتردیصورت پذ رعاملیغ فندبا برنامه ها پدا

عامل به نقش  ریدفاع غ یبا عنوان بررس یقی( در تحق8001)
 نیتعااادل باا کیاا نیاایتع یو چگااونگ یاسااتراراتژ یتهاااجم

از  یریعاماال( وجلااوگ ریااشاا) )دفاااع غ کیااحفاظاات از 
آن و نابود کردن ش) )دفاع فعال(پرداخته اسات.   یریپذ بیآس
حمله و دفاع  نیتعادل ب کی یاسیپژوهش به صورت ق جهینت

آنها را نسبت به  ریو تأر کند یم نییتع یریپذ بیرا در برابر آس
باا   یقا ی(در تحق8001و و هااوس کان )   نایسنجد.لرت یهم م

در مقابل اهداف نادرسات و   رانهیشگیبرخورد پ یابیعنوان ارز
 یریمنابع باا بکاارگ   عینحوه توز یدفاع یحفاظت در استراتژ

مورر حمالت ،استقرار اهداف کاا ه   یریشگیدر پ نهیدفاع به
دهند.  باا   یقرار م لیو تحل هیاهداف را مورد تجز ینبایو پشت

حاضار تاالش شاده تاا      قیدر تحق یپژوهش نهیشیپ نیا انیب
از  زیا تبر 1بااز منطقاه    یوضع موجود فضااها  یابیضمن ارز

 یریپاذ  بیآس یو نقش آن در چگونگ رعاملیپدافند غ دگاهید
توده و  بیبر اساس عامل نحوه ترک یمحله در موقع اضطرار
 تیبهباود وضاع   یبارا  یشنهادهایپ تیفضا پرداخته و در نها

در  رعامال یپدافناد غ  دگاهیا از د زیا تبر 1باز منطقاه   یفضاها
 .شود میارائه  یریپذ بیجهت کاهش آس

 ها و روش کار داده
ای از  از آنجااایی کااه هاار ساااخت شااهری از مجموعااه    

هاا   فضاهای باز در باین آن   ها( و مجموعه ها )توده ساختمان
ریازی و طراحای و چگاونگی     گیرد نحاوه برناماه   شکل می
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ها و فضاهای باز نقش بسیار تعیین  ترکیب و روابط این توده
 1ای در زیبایی، رفاه و امنیات سااکنان دارد. منطقاه     کننده
ی شاهردار ی  گاناه  دهیکای از منااطق    عنوان  بهتبریز شهر 

و مسااحتی در حادود    818802تبریز باا جمعیتای باالر بار     
ترین مناطق شاهر تبریاز    در زمره پر جمعیت هکتار 8۱100
حی  پدافند غیرعامال، نحاوه چیادمان و ترکیاب      ازاست، 

تبریااز از  1هااا و فضااایی باااز اطااراف منطقااه    ساااختمان
است. به نحوی که فضااهای   برخوردارپذیری زیادی  آسیب

باز واقع در این منطقه در صورت وقوع هر بحرانای اعام از   
ای باار کاااهش  انسااانی یااا طبیعاای نقااش تعیااین کننااده  

پذیری برای عموم ساکنان نخواهد داشت. همچنین از  آسیب
مشکالت اکثر فضاهای بااز محادوده ماورد نظار      نیتر مهم
ی و تناوع پاذیری کاارکردی ایان گوناه      ریپاذ  انعطافعدم 

فضاهاست که در مواقع بحرانی بتوان با ت ییراتی در کارکرد 
ها برای امداد رساانی، اساتفاده از    آن مثل استفاده از خیابان

هاای نجاات از میازان     ها برای مستقر سااختن کما    پارک
پذیری ساکنان آن است. عدم وجود فضاهای باز کافی  آسیب

های بلند مشرف بر  ناسب، وجود ساختمانم دسترسو قابل 
باا   عارو ای، وجود معابر کم   معابر اصلی با نماهای شیشه

های بلناد، عادم دسترسای ساریع و      سایه اندازی ساختمان
مشکالت  نیتر مهمهمگان به فضای باز مناسب، از  موقع به

 تبریز است. 1فضاهای باز منطقه 

تبین مبانی وهش با طر  سثاالت و فرضیات و ژدر این پ
هاای طبیعای، کالبادی و انساانی      نظری و بررسای  ویژگای  

تبریاز در   1محدوده مورد مطالعه به فضاهای بااز در منطقاه   
 یباز در محالت شهر یفضاهانحوه ترکیب توده و  چارچوپ

یرعامال در مواقاع بحرانای ماورد تحلیال و      از منظر پدافند غ
های  تفاده از ابزارگیرند. برای این منظور با اس ارزیابی قرار می

اقادام باه    Auto cat( و GISسیستم اطالعات ج رافیایی )
 )سااختمانها( و فضاا   توده شاخصهای  نقشهپهنه بندی  تهیه

)فضاهای باز( با استفاده از )نقشه مشاوران طر  جامع تبریز ا  
طر  تفصایلی   1 :80000های ارتباطی و کاربری  نقشه شبکه

میاادانی باارای بهنگااام سااازی ( و مطالعااات تبریااز 1منطقااه 
هاای نهاایی    اطالعات مورد نیاز اقدام شده و در نتیجه نقشاه 

هاای حاصال از    تحلیلی ترکیب توده و فضا همراه با  نماودار 
( اساتخراا و در پایاان   Excelافازار   دادها) با استفاده از نارم 

های پژوهش  مورد تجزیه و تحلیال قارار گرفتاه و باه      یافته
 نتیجه گیری و پیشنهاد اتمام یافته است. جمع بندی مطالب و

 عناوان  باه  شارقی  آ ربایجاان  اساتان  تبریز، مرکاز  شهر
 1۱000 در حدود وسعتی و ایران غره شمال شهر ترین بزرا
یکای از منااطق    عناوان  باه شهر تبریاز   1منطقه . دارد هکتار

و  818802ی تبریاز باا جمعیتای باالر بار      شاهردار ی  گانه ده
تارین   در زماره پار جمعیات    هکتار 8۱100مساحتی در حدود 

  مناطق شهر تبریز است.
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وده میاانی  به لحا  موقعیت استقرار در محاد  1منطقه 
واقع شده است.  1و  8، 1، 10شهر و در مجاورت با مناطق 

هکتار است که باا   1121مساحت این منطقه تقریباب برابر با 
کاه   1131احتساه جمعیت برآورد شده بارای آن در ساال   

هاای   ی کال کااربری   باشاد، سارانه   نفر می 811108بر  بالر
ه ساطح  باشد. در ایان منطقا   مترمربع می 1۱منطقه معادل 

اراضی ساخته شده و اراضی سبز و بااز شاهری باه ترتیاب     
باشد که به ترتیب سهمی  هکتار می 1/123و  1/131معادل 

درصااد را از اراضاای منطقااه را در    8/۱3و  1/01معااادل 
بر  ی اراضی ساخته شده بالر گیرد. در این منطقه سرانه برمی

مترمربع و سرانه اراضای سابز و بااز شاهری معاادل       2/11
 .استمترمربع  ۱/12

 1ی اراضی ساخته شده و اراضی سبز و یاز شهری منطقه  مساحت، سهم و سرانه .4ردول 

 مساحت)هکتار( نوع اراضی
 درصد سرانه)مترمربع(

 میانگین شهر منطقه میانگین شهر منطقه

 1/۱1 1/10 1/22 2/11 1/131 اراضی ساخته شده

 8/11 8/۱3 3/38 ۱/12 1/123 اراضی سبز و فضاهای سبز شهری

 100 100 1/113 1۱ 1121 جمع

 
هاای باا    هاای شاهری و کااربری    توزیع و نسبت کاربری

توجهی است  شهری منطقه نیز حاوی نکات قابل خصلت برون
به نحوی که در حال حاضر ایان منطقاه باه دلیال موقعیات      

های شاهری   استقرار آن در محدوده میانی شهر، غلبه کاربری
شاهری در آن در   هاای باا خصالت بارون     نسبت باه کااربری  

ای شهر بیشتر است. در وضع موجود  مقایسه با مناطق حاشیه
هکتاار و   1831بار   های شهری منطقاه باالر   مساحت کاربری
 821شاهری آن معاادل    های با خصلت برون مساحت کاربری

 1/18و  1/21ای برابار باا    ست که باه ترتیاب سارانه   هکتار ا
هاای   دهد. در این منطقه سهم کااربری  مترمربع به دست می

هاای   درصد و سهم کاربری 3/18کل منطقه معادل  شهری به
باه   1منطقه درصاد اسات.   1/11شاهری نیاز    با خصلت برون

لحا  موقعیت استقرار در محدوده میانی شهر و که مرز آن از 
بان پاسداران، از شرق مهرانرود، غره خیابان شهید شمال خیا

بهشنی و خیابان ایدلو و از جنوه خیابان فارابی، خیابان شهید 
بهمان و بلاوار بسایج     13غالمی، خیابان امام خمینی، بلاوار  

هکتار  کاه باا    1121است. مساحت این منطقه تقریباب برابر با 
که باالر   1131احتساه جمعیت برآورد شده برای آن در سال 

 1۱های منطقه معادل  ی کل کاربری نفر ، سرانه 811108بر  
 مترمربع است.

تبریاز را   1( بیشترین مسااحت منطقاه   1براساس نقشه )
درصد به خود اختصااا داده   10/11اراضی بایر و متروک با 

درصاد در رتباه    10/13های کشاورزی با  است، کاربری زمین
در  18/11ربری مساکونی باا   دوم قرار دارد که بعد از آن کاا 

جایگاه سوم قارار دارد. باا توجاه باه نقشاه کااربری اراضای        
های تجااری در کناار    توان مشاهده کرد که بیشتر کاربری می

های مساکونی نیاز    های ارتباطی اصلی محله و کاربری شبکه
اناد.   ها و با فاصله گیری از آن قرار گرفتاه  در درون این شبکه

اطی مناسب از دیدگاه پدافند غیر عامل دسترسی به شبکه ارتب
آیاد و   از اصول اساسی در حین و بعد از بحران به شامار مای  

پذیری را در مواقع بحرانی  ها میزان آسیب دوری از این شبکه
به شدت افزایش داده و همچنین امداد رسانی را نیز با مشکل 

 سازد. روبه رو می

 یر نتایجسشرح و تف

 ترکیب توده و فضا ارزیابی و تحلیل نحوه 

اصول کلی نظریه حوزه طبیعی شهر درباره جامعه شاهری  
و ساخت شهر این است که پیروان یک مذهب، نژاد، ملت 
یا گروه فرهنگی تالش دارند در حوزه هم کیشاان و هام   
نژادهای خود زندگی کنند. البتاه ایان نظریاه بار سااخت      

هاا   مناطق داخل شهرها بایش از شاکل فضاای کلای آن    
تنها به عنوان یک نظریه تکمیلی  تواند میکند و  ید میتاک

های دیگر به کاار گرفتاه شاود )شاکویی،      همراه با نظریه
تبریز به لحا  موقعیت اساتقرار در   1(.منطقه 183: 1112

محدوده میانی شهر قرار دارد و این منطقه قبل از نظریاه  
های شهرسازی شکل گرفتاه و لاذا هماان گوناه کاه در      

ریازی سانتی    مشخص است از اصاول و برناماه  ( 1نقشه )
 نماید. تبعیت می
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، نحوه ترکیاب  شود میمشاهده (8)همانگونه که در نقشه 
توان به دو قسامت   تبریز را می 1توده و فضای باز در منطقه 

تقسیم کرد . قسمت اول قسمت هاای کاه باا اصاول شاهر      
و  8، 1ها عبارتند از )ولیعصار  سازی ساخته شده که این محله

باشد که فضای بااز مناسابی دارناد. قسامت دوم ایان       ( می1
زی قبلی ندارند و ری منطق شامل محله های است که از برنامه

، سیاله قوشاخانه  8و  1های )یوسف آباد  بیشتر شامل محله
 1و همچنین پل سانگی   8و  1، ایدلو 8و 1، ماالزینال 8و  1
ها نحوه ترکیب تاوده   . به طور کلی در این محلهشود می( 8و 

کنند و در ساخت محالت  و فضا از ساخت ارگانیک پیروی می

زی قبلی صورت نگرفته است بلکه ری با بافت ارگانیک، برنامه
آنها بصورت اتفاقی است. بدین صورت که مشخصاتی  تکوین 

هاای   مانند قرار گیری در مرکز یک شاهر بازرا و خصیصاه   
 سازد. فرهنگی مردم ساخت این محالت را معلوم می

ی اصاول پدافناد    گونه محالت بیشتر بر پایه بنابراین این
متارین ویژگای در سااخت    غیر عامل  در قدیم بوده بوده، مه

های پر پیچ و خم در ممانعت از ورود آسان دشامن باه    کوچه
ها از دیدگاه  ها بوده است. امروزه نیز اینگونه ساخت این بخش

های متفاوتی دارد کاه باه مهمتارین     پدافند غیر عامل ویژگی
 .شود میها در جدول زیر اشاره  آن

 تبریز از منظز پدافند غیر عامل 1های و معیب ساخت و بافت منطقه  همترین مزیتم. 5ردول 

 های منفی ویژگی های مثبت ویژگی نوع ساخت و بافت

 ساخت ارگانیک
 ای منظم و درک دشواری آن برای دشمن ا نداشتن هندسی 1
 ا پنهان کردن آسان اهداف از دید دشمن8
 ا توانایی بیشتر در فریب دشمن1

 ها به محله کاهش در انواع دسترسیا 1
 ا مشکل در امداد رسانی به آسیب دیدگان8
 گیری در صورت اش ال ا کاهش توان پ 1

 بافت نامنظم
 پذیری در جنگ درون شهری کم است ا احتمال آسیب1
 ا مقاومت در برابر اش ال توسط دشمن8
 ریزی شده با مشکل مواجه است ا حمله برنامه1

 این بافت پایین است ا امکان گریز در1
 پذیری در جنگ دور برد زیاد است ا احتمال آسیب8
 ا برتری شهروندان بر دشمن به دلیل آشنایی با بافت1
 ا امداد رسانی مشکل است.۱

 امکان پاک سازی از دشمن مشکل خواهد بود.

 بافت منظم
 ا امکان امداد رسانی به مردم سریع تر است.1
 راحتر است.ا رامکان تخلیه منطقه 8
 ها زیاد است ا دسترسی به محله1

 ا امکان مخفی کردن اماکن حساس از دید دشمن کم است.1
 ریزی شده کم است. ا مقومت در برابر دشمن در یک حمله برنامه8
 اآسیب به مراکز حساس در حمالت دشمن1

 



 121 رعاملیاز منظر پدافند غ یباز در محالت شهر یتوده و فضاها بینحوه ترک یابیارز :درویشی

فضااهای   که شود میهای ارگانیک و نامنظم باع   ساخت
باز در این مناطق از وسعت کمتری برخودار باشند و بار هماین   

ها امروزی کاه بیشاتر دور بارد اسات و      اساس در جریان جنگ
ها از فاصله چند صد کیلومتری اهداف را مورد اصابت قرار  سال 

دهند و امداد رسانی و قدرت گریز و جابجایی افراد خودی و  می
رو خواهند  ها با مشکل روبه ساختگونه  حتی منابع مادی در این

ها قدمت بااالیی دارناد، بیشاتر ناوع      شد. زیرا، این گونه بخش
مالکیت فضاهای بااز خصوصای اسات کاه در مواقاع بحاران       

تر از فضاهای باز عماومی   ها مشکل مدیریت برای استفاده از آن
و سازهای منظم که در محله ولیعصر دیده   است. ولی در ساخت

تاوان   گونه مشکالت بسیار کم است و به راحتی می این شود می
 ریزی کرد. در آن منطقه برای مدیرت بحران برنامه
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فضای باز در مناطقی که به صاورت ناامنظم   ( 1نقشه )براساس 
ریزی برای فضاهای باز موجود بایاد   ساخته شده کم است، لذا برنامه

بسیار دقیق صورت گیرد تا در مواقع بحرانی بتوان بیشترین استفاده 
ی فضاای  ارها به عمل آورد. ولی بخش منظم منطقه که دا را از آن

باز وسیعی در اختیار دارد باه مراتاب در برابار مواقاع اضاطراری از      
شرایط بهتری برخودار خواهد بود، لذا بر اساس ترکیب عامال تاوده   

معایب و مزایای عملکرد پدافند غیرعامال فضاای    و فضا در منطقه،
 (2تبریز مشخص شده است. )جدول  1شهری در منطقه 

 تبریز بر اساس ترکیب توده و فضا 1های عملکرد مثبت و منفی منطقه  ویژگی. 6ردول 

 عملکرد بعد از بحران عملکرد قبل و حین بحران ترکیب توده و فضا

 های منفی ویژگی
 ا عدم گشودگی بین توده و فضا بویژه در قسمت نامنظم محدوده1
 اکم زیاد توده در بخش نامنظما فشردگی و تر8
 ا امنیت کم در فضای باز1

 ا پراکنش بدون نظم فضاهای باز1
 ا کمبود فضاهای باز در محدوده پر تراکم8
 ا عدم وجود پناهگاه امن1

 های مثبت ویژگی
 های متروکه در محدوده پر تراکم با قابلیت تبدیل ا وجود مکان1

 ا گشودگی فضاد در غره محدوده
 های ولیعصر مناسب توده نسبت به فضای باز در بلوک ا طراحی1

 های رو باز ا وجود پارکینگ1
های متروکه در محدوده پر تراکم  ا وجود مکان8

 با قابلیت تبدیل برای امداد رسانی

 های اسنادی و میدانی ماخذ: پژوهشگر بر اساس بررسی   
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تبریز، گویای آن اسات   1نگاه بر ساخت و بافت منطقه 
های ولیعصار کاه    که در ساخت این منطقه )به غیر از بلوک

بافت منظم و فضاای بااز خاوبی دارد( اصاول پدافناد غیار       
عامل نادیدگرفته شده است و بر خالف تجاره کشورهای ، 
ساخت شهر در این منطقه بیشتر بر پایه تعامالت فرهنگای  

بوده است در صورتی که در کشورهای پیشارفته   در گذشته
همواره نگاه ویژه به مراکاز و نقاا  مهام شاهری موجاب      

هاا   ترین سااخت  تا در برابر حمالت نظامی از مقاوم شود می
های نظامی از  برخوردار باشند. در بیشتر مراکز شهر پناهگاه

)مانناد کشاور ساوئی (     شود میگویاترین فضاها محسوه 
هااای  ی شاابکه باااز و ساااخت مجموعااه تجهیااز فضاااهای

ارتبااااطی متناساااب باااا وضاااعیت دسترسااای و تواناااایی 
پاذیری اساتاندارد از اقادامات بسایاری از کشاورها       انعطاف

مانند روسیه و امریکا در این زمینه است. این گونه کشورها 
های شهرهای خود به اصاول پدافناد    در ساخت همه بخش

ب تاوده و فضاا باه    ی صحیح ترکیا  ویژه نحوه غیر عامل به
پذیری آن در برابار   روشنی قابل بیان و فهم بوده، لذا آسیب
هاای ناا همگاون     حمالت نظامی نیز بسیار کمتر از ترکیب

 خواهد بود.

  گیری بحث و نتیجه
در بیشتر شهرهای ایران عالوه بر کمبود فضاهای باز شهری، 

ها، کمباود ظرفیات و در نتیجاه     عدم توزیع متعادل این مکان
عدم مطلوبیت در نحوه استقرار بسیاری از فضاهای باز مانناد  

هااای ارتباااطی، موجااب شااده اساات کااه  هااا و شاابکه پااارک
های زیست انسانی عالوه بر تهای باودن از زیباایی و     محیط

آسایش از نظر امنیت نیز کمبودهاای زیاادی دارناد. در ایان     
و ها  ها به دلیل انبوه تراکم و کاربری میان بخش مرکزی شهر

پذیری  های شهر آسیب نیز قدمت بیشتر نسبت به سایر قسمت
بیشتری دارند. از مجموعه مباح  و مطالب انجاام گرفتاه در   

 توان چند نتیجه گرفت. پژوهش حاضر می
و  یسااختمان  یهاا  تاوده  بیا نحوه ترک ریعالوه بر تأر

 ریا از منظر پدافناد غ  یریپذ بیباز در کاهش آس یفضاها
هااا همچااون تااوان و قاادرت     شاااخص ریعاماال سااا 

معمااول و  یهااا باااز از نقااش یفضاااها یریپااذ انعطاااف
 زیا ( نی)مانند امداد رسان یکه در مواقع اضطرار یها نقش

انعطاف  تیباز، قابل یگرفضاهاید یقابل توجه است. از سو
گونااگون و   طیمتناوع در شارا   یها نقش رشیپذ ،یریپذ
 زیباز ن ید فضاهامتضاد است. البته در مور طیدر شرا یحت

متناوع   یفضا در ارائه عملکردها کیهر اندازه که قدرت 
 نیا ا یریپذ بیآس زانیباشد، از م شتریمختلف ب طیدر شرا

 یریپاذ  بیآس زینها  تحت شعاع آن یها فضاها و محدوده
در برابار   زیتبر 1باز منطقه  یکمتر خواهند داشت. فضاها

 یمتنوع یها یژگیو یدارا یاضطرار طیانواع بحران و شرا
سبز  یو فضاها یکشاورز یها نیمانند زم یاست، فضاها

که عملکارد آن را متناوع    ییها یژگیبا وسعت مناسب و و
ش از بحران یپ یدر مواقع بحران و حت تواند یسازد م  یم

اماداد   یها دشمن، استقرار کم  بیمانند فر یاهداف یبرا
ه قارار  ماورد اساتفاد   دگانید بیو محل اسکان آس یرسان

  باه  یعباس ابانیمثل خ گریباز د یفضاها نی. همچنردیگ
دارد   یکمتر یریپذ از انعطاف ادیعرو کم و طول ز لیدل

مانند  انقش خود ر یبه خوب توان ینم یکه در مواقع بحران
درجه  یانیشر ابانیخ کیو در حد  ریپذ انعطاف یفضا کی
 یاصل نیا یکند. لذا بر مبنا فایا یریپذ بیدر کاهش آس 8

 انیااباااز م یو پااراکنش مناسااب فضاااها یمهاام دسترساا
باعت درک مناسب  نکهیعالوه بر ا زین یساختمان یها توده

در موقااع  یو اقادام باه موقااع آتا    ینیفضاا توساط ساااکن  
 تیا امن زانیم شیبه مراتب باعت افزا شود، یم یاضطرار

 ینقش مهم یخواهد شد و در موقع بحران یمحالت شهر
 ع،یسر یچون امداد رسان یبا اهداف یریپذ بیدر کاهش آس

 زیتبر 1. منطقه کند یاز خطر، را فراهم م زیگر یتوان باال
سبز باه دو   یمانند پارک و فضاها یاز نظر داشتن فضاها

در محاالت   ژهیو )به یمی. محالت قدشود یم میدسته تقس
( محاالت  نالیو ماالز یقوشخانه، پل سنگ الهیس لو، دهیا

 نیا ا یاز واحادها  یاریدساته هساتند و بسا    نیا از ا ریفق
باز ندارند. با توجاه   یبه فضاها یمناسب یمحالت دسترس
بر  زیتبر 1منطقه  یساختمان یها توده یریبه نحوه قرار گ

که بر  شود ی( مالحظه م۱) یها نقشهباز، براساس  یفضا
تاوده و   یریا عامل نحوه قارار گ  ریاساس اصول پدافند غ

مناساب   طیشرا عصریو در محله ول نبوده کنواختیفضاها 
 یقوشخانه، پل سنگ الهیس لو، دهینسبت به محالت ا یتر

 نیا منطقه دارد. به منظور آزماون ا  یو مرکز نالیو ماالز
تاوده و فضاا از    بیا کتر یچگاونگ  یضمن بررسا  هیفرض

 یتا یپراکنش تراکم جمع تیعامل وضع ریپدافند غ دگاهید
و  یقوشااخانه، پاال ساانگ الهیساا لااو، دهیااا هیاارا در ناح

تار از محلاه    منطقاه مراتاب متاراکم    یو مرکاز  نالیماالز
 است. عصریول
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 تبریز از منظر پدافند غیر عامل 1وضعیت ترکیب توده و فضا در منطقه  .4نقشه 

 

کیااب ( بیشااتر مساااحت منطقااه را تر۱براساااس نقشااه )
درصاد از   11صورتی که بایش از    دهد به مناسب تشکیل می

مساحت منطقه از دیدگاه پدافند غیر عامال مناساب اسات و    

درصد که بیشتر در بخش قدیمی منطقه قارار دارد   1/11تنها 
 به فضاهای باز مناسب دسترسی ندارد.

 تبریز از دیدگاه پدافند غیر عامل 1وضعیت ترکیب توده و فضا در منطقه  .7ردول 

 درصد مساحت)هکتار( وضعیت

 22/11 8/383 مناسب

 11/83 1/۱21 متوسط

 13/11 1/112 نامناسب

 
 تبریز در نحوه ترکیب توده و فضا از منظر پدافند غیرعامل  1وضعیت منطقه  .3ش ل 

58.7 
29.6 

11.8 

 نامناسب متوسط مناسب
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( مشاخص اسات،   1) ( و جادول 1همان گونه که شکل )
تبریز از حی   ترکیب  1هکتار منطقه  111۱هکتار از  8/383

درصدمساحت منطقه  1/11توده و فضا وضعیت مناسبی دارند 
درصاد منطقاه وضاعیت متوساط و      2/83. شاود  میرا شامل 

ارد. بر هماین اسااس   درصد منطقه وضعیت نامناسبی د 1/11
 . شود میفرضیه اول تایید 

با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش حاضر بارای بهباود   
پیشانهاد   نحوه ترکیب توده و فضا از منظر پدافند غیر عامال 

که از دیدگاه پدافناد غیار عامال مهمتارین      شود میزیر ارائه 
تبریاز کمباود    1پذیر در منطقاه   ی آسیب های محدوده ضعف

های باز اسات.   فضاهای باز مانند فضاهای سبز، پارک و زمین
( در ماورد تاوان محادوده    ۱لذا هماان گوناه کاه در نقشاه )    

پذیر در برخاوداری از فضااهای بااز اشااره شاد، بارای        آسیب
 شود: ذیر پیشنهادات زیر ارائه میپ بهای آسی محدوده

   پاذیر از   برای بهبود وضعیت فضاهای باز محاالت آسایب

های بایر  تا زمین شود میمنظر پدافند غیر عامل، پیشنهاد 
حفظ و به فضاهای سبز )باا طراحای مناساب از دیادگاه     

 پدافند غیر عامل( تبدیل شوند.
 هااای محصااور شااده در  از آنجااایی کااه فضاااها و زمااین

پاذیر مالکیات عماومی و دولتای دارناد،       دوده آسایب مح
ریازی و طراحای    ای برناماه  تا باه گوناه   شود میپیشنهاد 

شوند تا در مواقع بحران از این فضاها بتوان بارای اماداد   
 پذیری باشد(. رسانی استفاده کرد )دارای انعطاف

   هاای   از دیدگاه پدافند غیرعامل بهتر است تقااطع دسترسای
 قائمه داشته باشند تا دید مناسبی ایجاد کنند.داخلی زاویه غیر

  تبریز، مانناد فضاای    1در هر یک از فضاهای باز منطقه
هاای   های بازی ،فضاهای برای استقرار کمک سبز، زمین
 بینی شود.  اولیه پیش

     آموزش ساکنان برای استفاده از فضااهای بااز در مواقاع
 بحرانی.

 

 ع مناب
. (. تحلیاال فضاااهای شااهری1111بحریناای، سااید حسااین )

 انتشارات دانشگاه تهران.  :تهران
بنادی   (. طراحی الگوی بهینه منطقه1111پیربداقی، ملیحه ) 

هاای مکاانی: مطالعاه ماوردی شاهر       شهر بر پایه تحلیل
، Gisارشاد سانجش از دور و    نامه کارشناسی ن پایا .تبریز

 دانشگاه تبریز.دانشکده علوم ج رافیایی، 
امینای، حسان و شاهریار، مهادی      پریرزادی، طااهر، حساینی  

تمهیدات پدافناد غیرعامال در   (. بررسی و تحلیل 1113)
  ،فصلنامه مادیریت شاهری   .ز در رویکرد تحلیلیشهر سق

1(82،)808-131. 
علی پاور، ساید   بند، مصاطفی و حساین  شمشیر توکلی، علیرضا،

از شااهری در (. بررساای رونااد کاااهش فضاااهای باا1113)
توسعه شهری با تاکید بر مدیرت بحاران، نموناه ماوردی،    

 –11۱ (،1)1، آرماان شاهر   فصالنامه  .کالن شاهر تهاران  
1۱1. 

هاای طراحای و    (. اصاول و رهنماود  1111نژاد، فرامرز ) داعی
های مسکونی به منظور پدافند  تجهیز فضای باز مجموعه

انتشارات مرکاز تحقیقاات سااختمان،     :تهران .غیر عامل
 مسکن و شهرسازی.

(. 1113اسدی، صالح و برنافر، مهادی )  امینی، حسن، حسینی
ریازی پدافناد    ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهات برناماه  

 ، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم ج رافیایی. غیرعامل

 
 

11(11 ،)1۱3-183  
یرزمینی شهر ز یطراح یمستندساز (.1131) یرضاعل ی،فالح

فصاالنامه . یرعاماالاز منظاار پدافنااد غ یتنااامدر و گااوجی
 .2۱-11(، 1۱1)11 ،و محیط روستا نکمس

هاای   پذیری زیرساخت آسیب یابیارز (.1131ی )مهد یزاده،عل
ناماه   پایاان  .شهری شاهرود با رویکرد پدافند غیار عامال  

 ی،ریازی شاهر   و برناماه  یاا ج رافگاروه  ارشد،  کارشناسی
 چمران اهواز. یدگاه شهشدان  رافیا،دانشکده ج

 .عامال  غیر پدافند نظری های(. دیدگاه1111محسن ) فردرو،
 عباسی. انتشارات: تهران

(. مباانی  1131زاده، مجتبای )  شااد، مصاطفی و عراقای    فرزام
 .ریزی و طراحی شهر امن از منظر پدافند غیرعامل برنامه
 هنگ آفرین.  آانتشارات  :تهران

های شهرسازی  (. بررسی تطبیقی نظام1130قریب، فریدون )
انتشاارات  : تهران. )هلند، نروژ، فنالند، سوئد و دانمارک( 

 دانشگاه تهران.
 یمنای ا یاابی ارز (.113۱ین )ناازن  تبریزی، و شهربانو ی،کاظم

 عامال( یرپدافند غ یها بر شاخص یدأکتبا  فضای شهری
ریازی   عات برناماه مطال هفصلنام .ملآ شهر :یمورد ۀنمون

 .82-11(، 3)1، شهری
سرشماری عمومی نفاوس و مساکن    .(1111مرکز آمار ایران )

 .ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه . تهران:1130سال 
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. غیرعامال  پدافناد  مباانی  و (. اصول1111جعفر ) نیا، موحدی
 اشتر. مالک صنعتی دانشگاه انتشارات: تهران

ریازی   (. درآمدی بر مباانی برناماه  1111هیراسکار، جی. کی )
شهری مترجم: دکتر محمد سلیمانی و دکتر رضاا یکاانی   

 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.: تهران .فرد
 دوران از تبریاز  تااریخ (. 1130) مجید الدینی، زین عمو و رضازاده،

 اختر. انتشارات :تبریز .م والن برآمدن تا باستان
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