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مقدمه

 شناخته یخوببه جهان سراسر در ،هاهمخاطر تیریمد در مربوطه یهایورافن و ییفضا عا اطال نقش نکهیا به توجه با

 دارد، وجود ها آن در خطر بروز احتمال نیشتریب که منطقه از ییها بخش و منطقه کی یهاهمخاطر ییشناسا ،است شده

 و دکر یزیربرنامه ،بارخسار  حوادث بروز از یریجلوگ یبرا توان یم صور نیادر رایز ؛است تیاهم حائز اریبس

 (.5 :1386 ،گرانید و )تمرتاش ساخت آماده قبل از و موقعبه ق،یدق طوربه را یاضطرار طیشرا در واکنش یها برنامه

 یها روش نیدارتریپا و نیمؤثرتر از یکی ،یشهر یزیربرنامه در عامل ریغ پدافند ضوابط و هاهمالحظ به توجه نیهمچن

 و کایآمر مانند ییکشورها یحت و است بوده جهان یکشورها شتریب نظر مد همواره که ستها بحران مقابل در دفاع

 نیا به تیعنا با .اند داشته توجه ژهیو صور به موضوع نیا به باال اریبس ینظام توان از یبرخوردار وجود با ،سابق یشورو

 عمران و توسعه یها طرح در ها یکاربر نوع نیا به توجه و دومنظوره و چندمنظوره یها یکاربر ساخت و جادیا ،مهم

 .کندیم کمک یشهر داریپا ةتوسع و ناساکن تیامن یبرا ییسازوکارها جادیا ،بحران ةنیبه تیریمد به ،یشهر

 به که است یشوندیپ «پد» ای «پاد» ،یفارس فرهنگ در .است شده لیتشک «آفند» و «پد» جزء دو از «پدافند» ۀواژ

 به زین «آفند» ۀواژ د.ساز یم معکوس را آن یمعنا ،ردیگ قرار یا واژه از شیپ هرگاه و است دنبال و یپ متضاد، ضد، یمعان

 یریتداب و هااقدام ةمجموع به عامل ریغ پدافند ،یعبارتهب (.47 :1351 )دهخدا، است یدشمن و کاریپ جدال، جنگ، مفهوم

 یابیارز و یسنجبحران با را یانسان و یعیطب یهاهمخاطر آثار و کندیم لیتسه را بحران تیریمد که شودیاطالق م

 هر در ،دکنندهیتهد یها بحران ای بحران نوع به توجه با و دهدیم قرار نظر مد ،دودهمح هر ینیآفرمخاطره یها لیپتانس

 .(2 :1392 ،گرانید و ی)ملک کندیم یزیربرنامه محدوده



ینظریمبان

 در را آن ةنمون که شدمی کشیده حصارهایی ها دهکده پیرامون ،میالد از پیش اول ۀهزار در و تاریخ از پیش دوران آغاز از

 متر 10 به آن ارتفاع که ندفتگ یم «نجو» یمحل اصطالح در را یوارهایید ینچن. ساختند یخاک زرد م با باستان ینچ

 برابر در دفاع برای عمدتاً بعدها اما ،بود وحشی جانوران و راهزنان ةحمل از ماندنمصون برای نخست دیوارها، این .رسید یم

 ۀکنندتداعی جهان، شهرهای دور بسیار ةگذشت به نگاهی ،(98 :1391 ،یگراند و ی)پورمحمد شدمی ساخته دشمنان هجوم

 ی،)عبداله اختندس یم صحیح اسلوبی با و زیبا بزرگ، شهرهایی که بودند کسانی اولین جزء ،ایرانیان که است واقعیت این

 های یبش وجود دلیلبه تا کردند یم بنا طانق ینتر مرتفع و ینتر افتادهدور در را دژهایی ،ها دوره ةهم در همچنین (.41 :1382

 و ی)ملک باشند مسلط اطراف به ،دید لحاظ از و گیرند قرار باال در نیز مدافعان ؛باشد دشوار هاآن به دستیابی کوه، تند

 را دیوار پای به یا محاصره ادوا  حمل و دنمانب محفوظ نیز مهاجمان زدننقب خطر از آنکه ضمن ؛(5 :1392 ،یگراند

 استان در توان یم ،شدند یم ساخته یپدافند ینگرش با که را یهابهقلع و یوارهاد ینچن یایبقا و ساخت ةنمون .سازند دشوار

 و گوناگون شهرهای در ارتباطی ةشبک (.62 :1382 ی،)رضوان کرد مشاهده کردشت ۀمحدود و جلفا ةمنطق ،یشرق یجانآذربا

 از یکی خود که ندفتیا یم گوناگون ساختارهای یا اشکال شهر، مکانی تنوع و نقلیه وسائط نوع برحسب ،متفاو  یها دوره در

 در معابر ةشبک استقرار در که وخمیپیچ و معابر ومرجهرج و ناامنی (.7 :1381 یدنیا،)سع بود شهر بندیاستخوان یها شاخص

 نقش ،معابر وخمپیچ .دکرمی حفظمهاجمان  غار  و تجاوز تعرض، از حدی تا را خود مجاور ةسکن داشت، وجود گذشته

 ی،)ملک آمد یم شماربهمهاجمان  تیراندازی و گیریهدف برای مانعی همچنین و کرد یم ایفا گریز و تعقیب در را یگبازدارند

 سطح از کمی ارتفاع در که (معبر از قسمتی فوقانی )پوشش هاییساباط احداث با اهالی ،معابر این بیشتر در .(129 :1389

 حرکت پیاده باالجبار و ندوش پیاده خود مرکب از ،معبر از عبور برای تا ددنکر یم وادار را سوارهمهاجمان  داشت، قرار زمین
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 بر عالوه ه،امروز ولی ،(206 :1374 یب،)قر گیرد صور  کندیبه هاآن هایهحمل و هاتحرک که دش یمسبب  مانع این .کنند

 زمان در (فرعی و اصلی های یدسترس و ها یانشر نوع لحاظ )از دسترسی نوع ،ارتباطی مجراهای گونهاین به کافی دسترسی

 پیشرفت مالی، توان جمعیت، وسعت، فراخور به حکومتی هر ،بنابراین ؛است ثیرگذارأت بسیار ،نجا  و امداد و بحران وقوع

 های شیوه ابداع در را خود خاص طرح باید دارد، کشورش مردم مال و جان حفظ به نسبت که یهایتعهد و صنعتی علمی،

  (.5 :1368 یاری،)ط ندشو برخوردار کامل آسایش و ایمنی از شهرها تا کند اعمال آن گسترش و عامل غیر دفاع

 تغییری آن، اصلی هدف ؛ندارد قدیم یها زمان با تفاوتی چندان امنیتی نظر از ها یطراح و ریزیبرنامه نیز امروزه

 ریزیبرنامه در ،دفاع ةمسئل در ...و مالی فیزیکی، های یتمحدود یلدلبه خطر، از یا درجه همواره باید و است نکرده

 (.2 :1386 دورگ، و )هوپر باشد نظر مد شهرها

 :است زیر موارد شامل عامل یرغ پدافند اهداف

 پراکندگی و سرزمینی آمایش سیاست اعمال طریق از سرزمینی فضای کل در ملی هایسرمایه و جمعیت توزیع -

 ...(؛و پاالیشگاهی یروگاهی،)ن حیاتی و کلیدی های زیرساخت

 (؛25 :1388 نیا،ی)موحد کشور استقالل و ملی امنیت ارضی، تمامیت حفظ -

 ؛بحران زمان در جامعه حیاتی نیازهای تأمین و مردم مقاومت ةروحی افزایش ،ها انسان جان حفظ -

 (.15 :تابی یمانی،)سل کشور حساس و حیاتی تجهیزا  و تأسیسا  آسیب و تخریب از جلوگیری -

 در ایمن های عرصه انتخاب پوشش، فریب، اختفا، استتار، .دارد متعددی هاییوهش نیز عامل غیر پدافند اصول

 و هاتهدید با متناسب عملکرد توزیع در پراکندگی فضا، در فعالیت و جمعیت استقرار ةبهین مقیاس تعیین کشور، جغرافیای

 پایداری و سازیمقاوم عملکردها، استقرار و یابیمکان پروژه، اقتصادی توجیه و پراکندگی از بهینه مقیاس انتخاب جغرافیا،

 است اصول این از یخشب ...چندمنظوره گاه و دومنظوره های سازه ایجاد حیاتی، های سازه سازیایمن و استحکاما 

  .(42: 1389 ی،)ملک



عاملیرغپدافندباناسبتمیشهرساز

 باروها و ها برج یباال از یجنگاوران که است یشماریب یانلشکر مثابهبه شهر است: گفته یشهرساز ۀیزانگ در خلدون ابن

 بحران یریتمد و یشهر یزیربرنامه در عامل یرغ پدافند یتاهم به توجه با .کنند یم نبرد استوار یحصارها پناه در و

 چندمنظوره های یکاربر منظر از همچنین و زلزله بحران برابر در یریپذیبآس کنترل نظر از را شهر حاضر ةمقال ،یشهر

 هایخسار  کاهش در آن آثار و یشهر یطراح در یشهرساز یهالفهؤم یتاهم به یتعنا با است. کرده مطالعه

 فرم شهر، بافت شهر، ساختار منطقه، ساختار یلقب از یادشده یهالفهؤم که شود یم یسع و... یانسان یروین یسا ،سأت

 .شود یبررس یشهر یاراض یکاربر و شهر

 ای یرامونیپ یمصنوع ای یعیطب طیمح با که ردیپذ یم ریثأت یروابط زانیم و نوع از شهر هر ساختار منطقه: ساختار

 قرار یرامونیپ طیمح با یعملکرد ،یکالبد روابط از یمراتبسلسله ای شبکه در شهر ،درواقع دارد. یشهر ةپهن از خارج

 تیامن اگر .ابدی یم معنا منطقه با ارتباط در شهر و... یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یدفاع یبررس هرنوع و است گرفته

 یثباتیب و یداریپا تنهانه رد،ینگ قرار نظر مد نیسرزم شیآما جمله از یا منطقه یها طرح در او یها تیفعال و انسان

 یابیمکان در یمنیا و یتیامن و یدفاع عوامل نکردنتیرعا بلکه شود، یم فضا یعملکرد و یکیزیف دیتهد نیتر مهم

 ؛شد خواهد یدیکل یها رساختیز و ها روگاهین سدها، ع،یصنا شهرها، در یتوجه انیشا یریپذبیآسسبب  د،یجد یشهرها

 :ردیگ قرار نظر مد دیبا ریز موارد نهیزم نیا در ،یکل طوربه
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 ؛یردگ صور  هایدتهد یزانم و نوع یبررس با یدبا یدجد شهر و سکونتگاه هرگونه یجادا .1

 و استحکام از درجه چه با یراهبرد یوسازهاساخت یژهوبه ،یشهر عناصر عملکرد که دکر توجه مسئله ینا به یدبا .2

 ؛شودمی احداث یتیحساس

 شود. لحاظ یابیمکان و یطراح در یطیمح یعیطب عوارض از استفاده حداکثر باید .3

 زانیم در یمهم نقش ساختارند، ۀدهندلیتشک که شهر یاصل یعملکردها و عناصر ییفضا عیتوز :شهر ساختار

 منطقه، و برزن ه،یناح محله، ،یکو مانند شهر، یکالبد ما یتقس دارند. مختلف حوادث برابر در شهر یریپذبیآس

 ،حوادث با مقابله لحاظبه کیهر که شوند یم محسوب شهر ساختار از یوجوه ، و... بودنیچندمرکز ای یمرکز تک

 شهر از قسمت کی در یانسان و یاقتصاد امکانا  تمرکز ،شهر یمرکزتک ساختار در مثال، یبرا دارند؛ یخاص استعداد

 .کندیم جادیا یشتریب یریپذبیآس مرکز، چند یدارا یشهرها با سهیدر مقا

 زانیم رب شهر، ۀدهندلیتشک یاجزا نیتر کوچک بیترک یچگونگ و اندازه شکل، یعنی ،شهر هر بافت شهر: بافت

 و منظم یهابافت گفت توان یم ،مثال یراب ؛بود خواهدمؤثر  شهر یایبال گرید و ینظام تهاجم برابر در شهر مقاومت

 حوادث وقوع هنگام در یشهر بافت نوع هر واکنش ،هرحالبه دارند. یمتفاوت یریپذبیآس د،یتهد نوع به بسته ،نامنظم

 موقت، اسکان یحت و یپاکساز یچگونگ در ،یامدادرسان و ساکنان یریپناهگ و زیگر یها تیقابل در ،یشهر مختلف

 در بلکه ،ساختمان یطراح در تنهانه ،ها یژگیو نیا ریثأت ةدامن (.4 :1390 ،گرانید و ی)پورمحمد دارد میمستق دخالت

 است. اریبس تیاهم حائز و افتهی توسعه زین بحران تیریمد در و شهر یطراح

 است. متبلور زین حجم در بلکه درسطح، تنهانه که معنانیبد ؛دارد یبعدسه و یبیترک یتیماه ،شهر فرم شهر: فرم

 نیا از یا مجموعه بیترک و دارد را خود ۀژیو فرم ییتنهابه که است یشهر سلول کی ةمنزلبه یشهر عناصر از کیهر

 دیشد یروین از یناش ،یستیز مجتمع کی متعادل و یعاد طیشرا از خروج .شود یم منجر شهر کی دآمدنیپد به هاسلول

 چه و تعادل تیوضع از خروج زانیم لحاظبه چه ،آن مشخصا  و است یعاد حالت به آن بازگشت و لرزه نیزم یناگهان و

 تمام کامل بیترک تا ،آن ۀذر هر از مصنوع عوامل فرم یها یژگیو تابع کامالً ،یعاد حالت به بازگشت زمان نظر از

 با مقابله در باز یها فرم .(15 :1378 ،ینیحر)ب است یکالبد یفضا نیا از انسان یبردار بهره نوع و اجزا و عناصر

 یریپذبیآس ،یریپذانعطاف نداشتن ضمن متراکم یها فرم کهیدرحال ؛دارند یکمتر یریپذبیآس یعیطب یها بحران

 یفضاها وجود ییسو از ندارد. وجود شهر از خروج و اماکن عیسر ةیتخل امکان ها آن در و دارند ها بحران برابر در ییباال

 (.3 :1390 ،گرانید و ی)پورمحمد آورد یم فراهم را یبعد یها کمک یآورجمع و موقت اسکان امکان ،باز

 برابر در یریپذبیآس کاهش در یمهم نقش ،یشهر یها نیزم یکاربر ةنیبه یزیربرنامه :یشهر یاراض یکاربر

 ،یشهر مختلف مناطق در خطرساز یها یکاربر یپراکندگ و هایهمجوار تیرعا .دارد ...و زلزله ژهیوبه مختلف یایبال

 یبرا ،شهرها از یاریبس در عمدتاً ن،یبنابرا ؛(1345 :1390 ،گرانید و یملک) شود یم مذکور یهادیتهد آثار کاهش موجب

 نیا. (6 :1390 ،گرانید و یپورمحمد) شود اعمال یفراوان دقت دیبا ها یکاربر نیا یابیمکان در ،دهایتهد از یریجلوگ

 یخاص یهاتیقابل یدارا ،دثحوا نیا با مقابله لحاظبه و دارند شهر یریپذبیآس زانیم در زین یمهم نقش هایکاربر

 اگر (.178 :1381 ،ینیالدفی)س شوند لحاظ زین ها یزیربرنامه در ضوابط به توجه با که است یضرور ن،یبنابرا ؛هستند

 دید از یطیمح یزیربرنامه باشد، کارا یها یکاربر براساس ،نیزم صیتخص یطیمح یزیربرنامه و یکاربر یزیربرنامه

 تیوضع ،درواقع (.22 :1388 پور،ی)تق شودیم مطلوب و نهیبه یها یکاربر به دنیرس یها روش از یکی ،ییآرانیزم

 نیا از یموارد و یشهر باز یفضاها نامناسب عیتوز و کمبود و فشرده یشهر بافت ،یشهر یها یکاربر استقرار نامناسب

 (.66 :1381 ،گرانید و ی)عسکر دارند زلزله برابر در شهرها به وارده یها بیآس زانیم شیافزا در یاساس ینقش ،لیقب
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شهرهابیتخرشاخصویریپذبیآسبرمؤثرعوامل

 ؛ و... وفان،ت ی،سونام بهمن، فشان،آتش فعال، گسل ساخت(:ین)زم یعیطب عوارض و عوامل از یناش یریپذیبآس الف(

  :(100 :1391 برندکام، و ی)ملک (یشهر یزیربرنامه و ی)شهرساز ساختانسان عوامل از یناش یریپذیبآس ب(

 کمبود و یساختمان تراکم خود دنبال به یتجمع تراکم :یساختمان طبقا  تعدد و یرپذیبآس مناطق در تراکم یشافزا .1

 های یتموقع از یزگر امکان کاهش و معابر شدنبسته ،یامدادرسان یطشرا شدنمختل ازدحام، زمان در باز یفضاها

 در را و... یارتباط یها راه مسدودشدن دلیلبه مجروحان نجا  دشواری ،امن مناطق به یدسترس کاهش ،خطرناک

 و یریپذیبآس یزانم بر یزن شهر یساختمان طبقا  تعدد ینهمچن (.27 :1387 ی،اکبر و یزی)عز داشت خواهد یپ

 افزایدمی -دارند و... عرضکم معابر ةشبک و یاصل یدسترس کمبود که یمناطق در ویژهبه -معابر ةشبک مسدودشدن

 .(361 :1383 ی،)عبداله

 شهر در دهندهیمتعم و کنندهمتعادل عامل یک عنوانبه باز یفضا خطر: پر ینواح در یکاف باز یفضاها نبود و کمبود .2

 های یتفعال ۀدهندارتباط یفضا صور به ،باز یفضا مشترک وجه است. سبز یفضا یبرا یمکمل که رودمی کاربه

 را یشهر فرم یا ساختار از یبخش -شود یم یاننما یشهردرون خاص یبنداستخوان صور  به که -مختلف

 از یکی ،یشهر یها بافت در باز یفضاها مناسب یطراح ،یبترتینبد (.49 :1383 ی،)نوذر سازد یم مشخص

  .شود یم محسوب خطر با مقابله برای راهکارها ینتر مهم

 و یفیتکیب ،نامناسب یساختمان مصالح ،شود یم یشترب یریپذیبآسسبب  که نامناسب و یادز های یبش در وسازساخت .3

 آن مخرب آثار و ندگذاریم یرثأت بحران وقوع هنگام در یشترب یریپذیبآس بر ،ها ساختمان یادز عمر ینهمچن دوام،کم

 .دکننمی یدتشد را

 بازتاب که دانست آن های یژگیو ینتر مهم از توان یم را شهر یک یارتباط یها شبکه :یارتباط ةشبک در نقصان .4

 و کند یم جووجست یدسترس مفهوم در را رشد و یشهر ساختار گوتنبرگ .هستند «یدسترس به یازن» مفهوم یکالبد

 (.8 :1384 ی،محمد و )زبردست کنند غلبه فاصله بر تا کنند یم تالش جوامع که است معتقد

 ها، ساختمان نامناسب یطراح یزی،ربرنامه ضعف ،یشهر مناطق در خطر: معرض در و نامناسب مناطق در توسعه .5

 یمهم عوامل ،خطر معرض در یاراض در ناسکا و ینگهدار و یرتعم به یتوجهیب ها، پروژه یاجرا صحت در یدقت یب

 نامناسب یختشناینزم بافت که ییها محدوده در وسازساخت ینهمچن (.32 :1381 یان،)رضو اند دهش حوادث بروز در

 ۀکر یا ح دوران طول در ،زلزله یرنظ یعیطب یایبال .یدفزاایم خسار  و یبتخر شد  رب دارند، یشهر نامساعد و

 همواره ینی،بیشپ قابل یرغ حوادث گونهینا وقوع که است یحال در ینا داشت. دنخواه و اندداشته وجود همواره ینزم 

 را یینسنگ های ینههز ،فناوری از حاصل های یشرفتپ رغم یعل و گذاشته یانسان یها سکونتگاه بر یمخرب هاییرتأث

 شناسی ینزم های یتموقع در انسان یها سکونتگاه استقرار ،مهم مسائل از یکی .است کرده وارد یانسان جوامع رب

 یساختمان یمورفولوژ و شناسی ینزم یطشرا د.کن یم کمک زلزله ییزا بحران به ناخواسته یا خواسته که است نامناسب

 :است یرز موارد شامل شهر یربناییز

 ،یگراند و آبادی ی)زنگ بستر سنگ های یژگیو (ج و یسطح مواد عمق و یژگیو (ب گسل، به یکینزد و یدور (الف

 با یسهدر مقا اند، شده ساخته یا ماسه یها خاک یا یزر دانه یزسیلتیر مواد یرو که ییها ساختمان چنینهم (.67 :1387

 یشتریب یبآسوقوع زلزله  با اند، شده ساخته سفت یها خاک و  سنگماسه کنگلومرا، های یهال یرو که ییها ساختمان

 اًنسبت نوع از ،یدندد یجد یبآس که ییهاساختمان اغلب ،رشت ةزلزل در (.109 :1386 ،یجبار و یی)روستا یدد خواهند

 از که -شهر خاک نوع و ینزم ارتعاش یباال ۀدور و زلزله مرکز از رشت شهر یدور به نظر بودند. طبقه( 8 تا 5) بلند

 ینوع که داشت انتظار توان یم -است شده یلتشک باال ینیزمیرز آب سطح با یزدانه،ر و سست یگاه و یمضخ های یهال
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 یدبا ادامه در (.19 :1375 ی،حائر) باشد افتاده اتفاق رشت شهر در ها سازه از یبعض ارتعاش و ینزم هایارتعاش یدتشد

 (.82 :1387 وند،یم)حک نددار یریشتب پذیری یبآس ،باشد متر 20 از کمتر ها آن یرزمینیز آب سطح که ییها مکان گفت

 

 
آبازاشباعونرمموادطرفبهمادرسنگازیالرزهامواجطولونوسانشیافزا.1شکل

 83 :1383 ،یمختار :منبع

 

 ،یملک) شهرها از خاصی ۀمحدود در شهر حساس های یکاربر یعتجم و ناسازگار های یکاربر جوار در وسازساخت .6

 یکدیگر کنار در ناسازگار های یکاربر و شود یترعا هایهمجوار ی،شهر های یکاربر یینتع در اگر (.177 :1391

 (.66 :1381 ،یگراند و ی)عسکر شود یم فراهم یعسر ةیتخل امکان نباشند،

 یریپذبیآس از یمتفاوت درجا  ،سانحه وقوع هنگام در یشهر یهابافت عانوا واکنش شهر: نامناسب شکل و بافت .7

 یچگونگ در ،یرسانکمک امکانا  در ن،اساکن یریگپناه و زیگر یها تیقابل در ،بحران وقوع از بعد مراحل در و رددا

 در بلکه ساختمان، یطراح در تنهاهن ،یژگیو نیا ریثأت ةدامن دارد. میمستق دخالت ،موقت اسکان یحت و یبازساز

 (.1204 :1385 ،یباقر و ی)قربان دارد اریبس تیاهم و است شده گسترده زین بحران تیریمد و یشهر یطراح



زلزلهدرمؤثریهاشاخص.1جدول

مؤثریرهایمتغشرحیرمتغ
 شهر یربنایز یساختمان یرفولوژوم و یشناسینزم یطشرا ،وقوع زمان و لرزش مد  ی،بزرگ ،عمق یعنی لرزهینزم یژگیو یعیطب

 یبش و یتوپوگراف ،بستر سنگ های یژگیو ی،سطح مواد عمق و یژگیو گسل، به یکینزد و یدور شامل
 ساختمان طرح ،هایهمجوار یترعا یا یکاربر انواع یعتوز ،معابر ةشبک یفیتک و یتکم یساختمان و یکالبد
 ساکنان یمال یتوضع ،فرهنگ و سواد سطح ،بحران یتریمد ،یتجمع تراکم یاقتصاد -یاجتماع

 70: 1383زاده، نی: حسمنبع


پژوهشروش

 از استفاده و یاسناد و یا کتابخانه منابع طریق از ،اطالعا  و هاداده یگردآور .است یلیتحل -یفیتوص مقاله، این

از  ،کار هب طومرب یها نقشه ةیته و یلتحل در ینهمچن .است شده انجام یرانا آمار مرکز شهرکالن یتیجمع یها بلوک

 نجا  و امداد مراکز یلقب از یهرش حساس مراکز ی،اراض یکاربر یها نقشه ،ینهزم ینا در و دهشاستفاده  GISافزار نرم

 :است زیر موارد شامل نیز پژوهش اهداف .است شده یهته و...
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 ؛یشهر عمران و توسعه یها طرح در چندمنظوره یها یکاربر به توجه قیطر از بحران تیریمد به کمک .1

 به توجه با ،یزتبر شهر در چندمنظوره های یکاربر استقرار یبرا یاماکن عنوانبه ینهبه مناطق شدنمشخص .2

  .یشهر یزیربرنامه در عامل یرغ پدافند های همالحظ



هاافتهیوبحث

چندمنظورههاییکاربرنقشویرعاملغپدافند

 و...( لیس )زلزله، یبحران طیشرا در فضاها بودنیچندعملکرد به ،بودن طرحیعالوه بر اقتصاد ،چندمنظوره یها یکاربر

 در انگیونگیپ شهر ینیرزمیز یها ستگاهیا و مترو معابر ،نمونه یبرا (.10 تا:یب ار،یهوش یمسگر و )زرگر دگردیبرم

 یجا خود در را انگیونگیپ شهر ینفرونیلیمکی تیجمع و اند شده احداث دومنظوره صور به یمتر 105 تا 90 عمق

 و یشهر قطار ةسامان یداخل اماکن و فضاها یطراح زین مسکو شهر در (.658 :1390 ،گرانید و ی)پورمحمد دندهیم

 حتاجیما نیتأم و اسکان تیقابل ،یعاد یها زمان در ییجاجابه بر عالوه که است یا گونهبه آن در شدهلحاظ امکانا 

 دستور زالندنو، در (.87 :1380 ،یاری)ز را دارد ماه کی یبیتقر مد  یبرا شهروندان از نفر ونیلیم دو از شیب یضرور

 در را یعیوس خدما  و هاشنهادیپ -است شده نیتدو 2002 سال در که -(CDEM) یشهر دفاع یاضطرار تیریمد کار

 در هادثح وقوع هنگامبه دردسترس منابع کنترل و تیهدا و بحران تیریمد کنترل و یابیارز یبرا عامل، ریغ دفاع بخش

 ةحمل از پس ژهیوبه ،متحده اال یا در .(2002 ،یداخل دفاع یاضطرار تیریمد ةبرنام) است دهکر ارائه کشور سطح

 ،شیپ سال چند نیهمچن است. افتهی شیافزا نیسرزم تیامن بر تمرکز و یگذارهیسرما ،2001 سپتامبر 11 در یستیترور

 یها بیآس معرض در همواره ،یانسان أمنش با حوادث بر عالوه کشور که داد نشان نایکاتر وفانت ةجینت در انهدام اسیمق

 توجه با (.2006 ،یداخل دفاع و یهنیم تیامن مشترک ةبرنام و یمل یسازآماده یها)اقدام دارد قرار یعیطب یایبال از یناش

 شوند. انجام ها بحران با مواجهه در یپدافند فکر و دید با ها، طرح یاجرا بر نظار  و یزیربرنامه دیبا ،مسائل نیا به

 در یجان و یمال یهاخسار  کاهش با مواجهه در شانهیدوراند یها یزیربرنامه نیا از یکی ه،چندمنظور یها یکاربر جادیا

 نییتع ،مثال یراب ؛باشد داشته بحران با مواجهه در را الزم یآمادگ ،جامعه که شود یمسبب  و ستها بحران وقوع زمان

 هر یبرا یچندعملکرد یفضا نییتع و ایضاق ینیبشیپ نیهمچن و ها یدسترس ۀنحو بازشوها، تیموقع بنا، یهندس طرح

 یطراح را ییفضاها ،آن یازهاین و بنا یکاربر به توجه با دیبا معمار .است معمار ۀبرعهد ،بحران وقوع زمان در ساختمان

 قا یتحق )مرکز دنباش داشته یمناسب یکاربر زین صلح زمان در ،بحران وقوع زمان در یپدافند عملکرد بر عالوه که کند

 .(3 :1388 مسکن، و ساختمان

 از یبعض ها آن ساننیبد ؛ردیگ یم سرچشمه یمتفاوت یها یدئولوژیا از ،بحران تیریمد و یاجتماع یزیربرنامه

 ةجامع )مانند دارند ارتباط یکیزیف یزیربرنامه با و شوند یم تیهدا جامعه به هردو :کنند یم میتقس را جیرا یها یژگیو

 رس،یپا) رندیگ یم شیپ در یزیربرنامه یسو به ینیبشیپ کردیرو کی و هستند یمحل دولت به یمتک هردو (.یانسان

 یذهن تالش کار، انجام به اقدام ای یکیزیف تالش از شیپ دیبا ،ها بحران انواع تیریمد اهداف تحقق یبرا (.214 :2002

 با مقابله یها تیفعال یتمام که است یجامع ندیفرا ،بحران تیریمد یزیربرنامه پس .ردیگ صور  یکاف یزیربرنامه ای

 وقوع (.49 :1388 زاده،عمران و یمانی)ا ردیگ یدربرم -وقوع از پس هم و وقوع از شیپ هم -را سانحه کی عوارض

 اریبس سطح در آن جینتا بلکه د،گذار یم ریثأت شهر آن مختلف یساختارها بر تنهانه ،ابرشهر کی در همخاطر هرنوع

 ییباال یشهر ةتوسع که -ابرشهرها مورد در گرید ةنکت .استمؤثر  زین یجهان و یا منطقه ،یمل سطوح در یتر گسترده

 ی)نامشود  یم ها آن شتریب یریپذبیآسسبب  خود که است نییپا تیفیک سطح با و فراوان یوسازهاساخت انجام -دارند
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 و کنترل یبرا مناسب یراهبرد ،یشهر عمران یها طرح در چندمنظوره یها یکاربر به توجه .(11 :1386 آقاطاهر، و

 نیزم قالب )در یامداد باز یفضاها جادیا لزوم آورد.یم وجود به زابحران یتیجمع مراکز و شهرها در بحران آثار کاهش

 و ینی)بحر شود یم احساس نامصدوم به یرسانخدما  منظوربه گرید امداد مراکز با فضاها نیا وندیپ و و...( ورزش

 ،حال زمان در استفاده بر عالوه که 1شود یابیمکان و یطراح یطور دیبا مجموعه نیا نیهمچن (.238 :1375 ،گرانید

 و سبز یفضاها ای باشد؛ بحران تیریمد به کمک یبرا مناسب ییپاسخگو ، و... لیس زلزله، بحران وقوع زمان در

 مرکز و اردوگاه عنوانبه اماکن و فضاها گونهنیا ازدر زمان بحران بتوان  که شوند احداث و یطراح یطور ها بوستان

 یهابالگرد فرود یبرا ییها مکان ،ها آن بام پشت و ها مارستانیب باز یفضاها در نیهمچن کرد. استفاده موقت اسکان

 یها یکاربر به توجه و مربوطه یها سازمان رانیمد یاریهم با جز امور، نیا انجام. شود هیتعب و یطراح ،یامداد

 .شود ینم سریم مختلف مناطق و شهرها در ، و... یعمران یها یزیربرنامه در چندمنظوره



زلزلهمخربآثارکنترلوزیتبرشهریشهرسازوهاساختمانیمنیابریپدافندنگرش

 1200 حدود متوسط ارتفاع با مربع یلومترک 131 حدود یوسعت با یرانا غرب شمال متروپل ینتر بزرگ عنوانبه یزتبر شهر

 یمرزها یژهوبه و یانسان و یاقتصاد عوامل همراهبه (.90 :1389 ی،)شفاعت است شده واقع نام ینهم به یا جلگه در متر

 و یهترک سابق، ی)شورو همجوار یکشورها به یزتبر یتیترانز های راه و یداخل یارتباط هایراه وجود ،یفرهنگ و یاسیس

 موقعیت (.146 :1379 ،یزمان ی)اصغر است شده یزتبر شهر یبرا یراهبرد و ممتاز یتموقع یک یجاداسبب  ،عراق(

 است گرینویچ النهارنصف از شرقی طول ةدقیق 15 و درجه 46 و شمالی عرض ةدقیق 8 و درجه 38 حدود شهر جغرافیایی

 تفکر از استفاده و دفاع .است شده شهر این پایدار امنیت اهمیت به توجهسبب  مسائل این ةهم که (224 :1385 ی،)جواد

 در است. مشهود یزن یرانا ةگذشت یشهرساز و یمعمار در ،زلزله باریانز آثار کاستن و ها یزیربرنامه در عامل یرغ پدافند

 شهر یرانیو موجب که یا زلزله ینآخر از .است یسنت یوسازهاساخت و یمعمار گونهینا بارز ةنمون یزتبر شهر ،یانم ینا

 و یدشد یها زلزله بازگشت دورۀ گذشته، یزیخزلزله یآمار اطالعا  به توجه با .گذرد یم سال 230 حدود است، شده

 ینآخر از ،سال 209 حداکثر و 143 حداقل ،یگرد یسو از (.390 :1372 ی،)مظاهر است سال 379 تا 260 از ،مخرب

 نجامدبی شهر ییجاهجاب به است ممکن یبتخر حجم باالبودن .(81 :1379 یند،آ)خوب گذرد یم یزتبر یرانگرو ۀلرزینزم

 پر سست آوار خاک با شهر سطح شود یمسبب  هاساختمان ةیختفرور یها خاک زیرا ؛(کرمانشاه و قوچان لرزۀینزم مانند)

 یتموقع علتبه ،یزتبر شهر مورد در اما شود، روهروب یدشد مشکل با ،یسازیپ و ها ساختمان مجدد احداث و شود

 یهاخانه. است شده ساخته مکان همان در شهر دوباره ،یبتخر هربار از پس است، داشته آن بازار که یتیاهم و یاقتصاد

 ساخته یچوب یمهاربند با یزن فرمانروا کاخ یحت .ساختند یم چوب از یشترب ۀاستفاد با و باال طبقة بدون و کوتاه را تازه

 ذکاء، ؛175 :1370 یل،ملو و )آمبرسزوچ یافت یا گسترده کاربرد ،پوشتخته نام به یا تازه یساختمان یوۀش و شدمی

1368: 115.) 

                                                                                                                                                                              
 .باشد نظرمد آن در فرود و پرواز باند یک برای ممکن اصول تمام که شود طراحی فرودگاه پرواز باند یک مثال، برای. 1
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شهرستانواستانکشور،سطحدرمطالعهموردةمحدودموقعیت.2شکل

 نگارندگان :منبع

 

 گرفته خود به یا گسترده یفط ،یزتبر شهر در زلزله با مقابله و یسازمقاوم یها روش ی،اقتصاد -یارتباط یتاهم به توجه با

 مقابله با و دسترس قابل و یسنت یابزارها از استفاده با هاروش یناست. ا آورده وجودبه را یپدافند و یتدافع یزیربرنامه فکرت و

 رسان،یبآس عناصر حذف .1 د:آی یم زیر شرح به آن از یا شمه که است داده افزایش را بقا به یدام ،سوزخانمان یبال ینا با

 چوب با قائم و یافق یکشکالف .4 ثقل، مرکز آوردنیینپا و یفوقان یها بخش کردنسبک .3 ین،زم عمق در بنا استقرار .2

(.31 :1391 ،ی)ملک یسازیپ در یوستهپ یآجر بافت .6 ی،الحاق ینا ئتز رساندنحداقلبه .5 بنا، انسجام ینتأممنظور  به



هادادهلیتحلوهیتجز

 و باال بیش بارۀدر که یمطالب براساس .میپرداز یم هاآن لیتحل به ،ها نقشه و ها داده یورآگرد و ینظر یمبان به توجه با

 خط یرو یریقرارگ و یکینزد و باال بیش علتبه 2 و 8 ،1 مناطق ،2 ةنقش براساس و شد گفته از آن یناش یهاخسار 

 اما ستند،ین ندهیآ در یشهر ةتوسع و چندمنظوره یها یکاربر استقرار و یشهر ةتوسع یبرا مطلوب و نهیبه یمناطق ،گسل

 ند.امنظورهدو و چندمنظوره یها یکاربر جادیا و توسعه هم و یشهر ةتوسع یبرا هم ،نهیبه یمناطق 9 و 7 ،3 ،4 مناطق

 شهر ۀپرمخاطر مناطق در و... گاز فشار لیتقل مراکز لیقب از مراکز نیا عیتجم ،یشهر حساس مراکز ةنقش به توجه با

 اسکان مراکز جادیا یبرا مناطق نیا ،4 و 3 مناطق یحدودتا و 7 و 9 مناطق در مراکز گونهنیا کمبود و (8 و 2 )مناطق

 یبحران مناطق در پرمخاطره یها یکاربر گونهنیا دیبا و دنتر مطلوب ...و سبز یفضا قالب در چندمنظوره یکاربر و موقت

 .ردیگ صور  رانهیشگیپ یهااقدام هاآن در و شوند یسامانده گسل خط یرو یریقرارگ لیدلبه ،2 ةمنطق جمله از شهر
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بیشطبقات.3شکل

 نگارندگان :منبع




زیتبرشهریخطرزاوحساسیهایکاربر.4شکل

 نگارندگان :نبعم
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زیتبرشهرسطحدریکیتفکقطعاتةانداز.5شکل

 نگارندگان :نبعم

 

 ۀانداز ،4 ةمنطق یحدود تا و 2، 1، 6، 5 یهامنطقه جمله از ،شهر یداخل مناطق یکیتفک قطعا  ةنقش به توجه با

 یهاخسار  ،زلزله وقوع هنگام در امر نیا که است شده واقع گسل یرو زین 8 ةمنطق دارند. متر 200 از کمتر یقطعات

 3 ةمنطق یحدود تا و 9 و 7 مناطق تنها .دکر خواهد و... یشهر زا یتجه و سا یسأت و شهر ساکنان متوجه ییباال

 یها یکاربر ةتوسع و جادیا به ،یشهر یها رساختیز تیتقو و مناطق گونهنیا یسازتوانمند با توان یم و ترندمطلوب

 یریقرارگ و زدانهیر و کهن بافت و شهر یمرکز مناطق در تیجمع یباال تراکم به توجه با .گذاشت همت چندمنظوره

 ،تراکم کاهش یها استیس با دیبا و شهرند زیآممخاطره و یبحران یهابخش طقامن نیا ،گسل خط یرو مناطق گونهنیا

 تیتقو به و برآمد یمرکز مناطق در بیآس و بیتخر آثار کاهش درصدد و... معابر ةشبک ضیتعر ها،ساختمان یسازمقاوم

 مطلوب نسبتاً عیتوز و ریز ةنقش به توجه با .پرداخت شهر جنوب و غرب غرب، شمال مناطق در چندمنظوره یها یکاربر

 به توان یم عامل ریغ پدافند ضوابط بر یمبتن و یاصول یها یسازمقاوم با ،شهر یمرکز مناطق در نجا  و امداد مراکز

 یزایماریب عوامل انتقال از یریجلوگ یبرا ه،نقش به توجه با بود. دواریام زلزله وقوع زمان در نجا  ا یعمل شروع

کرد.  یریجلوگ مراکز نیا جوار در یتیجمع مراکز جادیا و عیتجم از دیبا ،یقاتیتحق -یدرمان مراکز در رداریواگ

 در مراکز نیا کروبیم و روسیو بانک به مربوط یها ساختمان و ها شگاهیآزما امکان، حد تا است بهتر ،سبب نیهم به

 ریغ در .شوند احداث و یابیمکان ،تردیشد یهازلزله خطر برابر در مقاوم یوارهاید با نیرزمیز و همکف طبقا 

 نآ تر مطلوب ب،یترتنیبد. داشت میخواه خطر ۀمحدود در را دارریواگ یزایماریعوامل ب نشر ،زلزله وقوع با ،صور  نیا

شوند. هیته و فیتعر ها محدوده نیا در باز و سبز یفضاها که است
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زیتبرشهرکالنیشهرةگاننهمناطقتراکم.2جدول

 جمع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق
 53/25678 327/4011 717/3534 448/3793 0673/409 3576/470 656/2762 877/3749 107/3740 971/3106 هکتار به مساحت

 1398060 7586 732 18288 29666 87350 319478 266959 300943 367057 کل تیجمع

 891145/1 207089/0 820943/4 52108/72 7098/175 6416/115 19139/71 3684/78 1401/118 هکتار در نفر تراکم
 

 109: 1391 ،یملک: منبع

 

 
زیتبرشهرکالنسطحدرنفرتراکم.6شکل

 نگارندگان :نبعم



 
یدرمانویامدادمهممراکز.7شکل

 نگارندگان :منبع
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زیتبرشهرکالنیشهردرونمعابرةشبک.8شکل

 نگارندگان :منبع

 

 
زیتبرشهرکالنیاراضیکاربر.9شکل

 نگارندگان :منبع

 

 یکاربر مساحت هکتار 935 انگریب ،نقشه از یاستحصال یکاربر مساحت و زانیم یبررس ،ریز جدول و ها شکل به توجه با

 یکاربر مساحت هکتار 1424 ،دو ةمنطق در سبز و باز یفضا یکاربر مساحت هکتار 1340 ،کی ةمنطق در سبز و باز یفضا

 یکاربر مساحت هکتار 5/91 ،چهار ةمنطق در سبز و باز یفضا یکاربر مساحت هکتار 411 ،سه ةمنطق در سبز و باز یفضا

 یکاربر مساحت هکتار 2110 ،شش ةمنطق در سبز و باز یفضا یکاربر مساحت هکتار 61/24 ،پنج ةمنطق در سبز و باز یفضا

 مساحت هکتار 6/2343 و هشت ةمنطق در سبز و باز یفضا یکاربر مساحت هکتار 4/2273 ،هفت ةمنطق در سبز و باز یفضا

 از حاصل یها داده و جینتا و یاراض یکاربر ةنقش به توجه با .است زیتبر شهرکالن نه ةمنطق در سبز و باز یفضا یکاربر
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 فرودگاه، قالب در چندمنظوره یها یکاربر جادیا یبرا مناسب و مستعد ،4و  9 ،8 مناطق ،سبز و باز یفضاها یمساح

 ی)نظام یکاربر رییتغ و انتقال درصور  نیهمچن .هستند یگردشگر و یحیتفر باز مراکز گرید و ها پارک ،یورزش یها ومیاستاد

 نیمأت یبرا چندمنظوره یها یکاربر گسترش و توسعه هب و کرد تر امن را مناطق نیا توان یم 7 و 3 ،2 مناطق در (یصنعت و

 ۀمحدود جنوب در یشهردار ژهیوهب و بحران تیریمد یمتول ینهادها هرچند .کرد کمک بحران وقوع زمان در شتریب تیامن

 عباس یحیتفر ةمنطق عنوان با ییهامکان در را یحیتفر و سبز یفضاها قالب در چندمنظوره یهایکاربر جادیا ،2 و 8 مناطق

.است شتریب یسامانده و تیریمد ازمندین ندیفرا نیا ،اندآغاز کرده عدن بهشت و رزایم


زیتبرشهرکالنةگاننهمناطقیهایژگیوونقش.3جدول

زیتبرشهرکالنةمطالعموردمناطقازکیهرشاخصیهایکاربروغالبعملکردمنطقه

1 

 در مستقر یها تیفعال نیتر عمده است. و... اندازچشم پارک عصر،یول پارک شه،یباغم یجنگل پارک شامل منطقه سبز یفضا و باز سطوح 
 ،آن نیکمتر و درصد 29 با یمسکون یکاربر معابر، ةشبک از پس منطقه یکاربر سطح نیشتریب است. یخانگ لوازم یفروشخرده ،منطقه
 و یشهر اسیمق در یادار نقش (،یمسکون کارکرد احتساب )بدون عملکرد لحاظبه 1 ةمنطق غالب یژگیو است. یجهانگرد یکاربر
 .است هقرار گرفت منطقه در یدیرش ربع یخیتار آثار ةمجموع است. یفراشهر

 ششگالن، سرخاب، یهاهمحل شامل یمیقد بافت امر،یول و هیرشد شه،یباغم عصر،یول یها یکو و هاهمحل شامل منطقه ۀشدیطراح بافت 
 است. بارنج ییروستا بافت و شتربان ،یسنگ پل

2 

  است. 2 ةمنطق در یمسکون یکاربر ةغلب انگریب که شود یم شامل را منطقه مساحت از سطح نیشتریب ،یمسکون یکاربر 

  دارد. قرار ها یکاربر اول ةرتب در ،منطقه مساحت از درصد 5/22 اختصاص با که است ریبا یاراض وجود ،منطقه یها یژگیو از 

  مساحت از یادیز درصد منطقه، وسعت از درصد 2/15 اختصاص با که است آن ینظام یکاربر یباال سطح منطقه، بارز یها یژگیو از 
 است. گرفته فرا را منطقه

 یها یکاربر از یتعداد و هیزعفران ةمحل ز،یتبر دانشگاه ،2 ةیناح در یگللیا یحیتفر بزرگ پارک ،1 ةیناح ۀمحدود در یگللیا یروستا 
 6 ةیناح در هیمقصود و چرنداب جمله از شهر یمیقد یهاهمحل ،5 ةیناح در آن به مربوط ینظام یاراض و باغشمال ،4 ةیناح در یافرامنطقه

 است. شده واقع 7 ةیناح در ارتش به مربوط ینظام یاراض و ماراالن ةمحل و زیتبر معلم تیترب دانشگاه و

3 
 منطقه در و... زیتبر مترو 1 خط یدپو رحمت، یواد ز،یتبر تئاتر ز،یتبر یمسافربر ةانیپا ژهیوبه یشهر ۀعمد یها یکاربر قرارگرفتن 

  است. و... راه نصف ب،یخط آباد،لیل ه،یآخماق رواسان، الله، ه،یمنظر ،یطالقان شامل منطقه یمسکون یهاهمحل 

4 
  4 ةمنطق ۀمحدود در و... زیتبر گبزر پارک ز،یتبر یمل ةکتابخان ژهیوبه یشهر ۀعمد یها یکاربر گرفتن قرار 
  باغ، کوچه آباد،حکم غازان، شنب آغاج،قره شامل منطقه یمسکون یهاهمحل و است وستهیپ و متمرکز منطقه ۀمحدود ،یشکل نظر از 

 است. و... درآبادیح دآباد،یجمش

5 

 و یتجار و یدرمان سبز، ی)فضا یخدمات مختلط نقش از یبرخوردار ،یمسکون غالب کامالً کارکرد بر عالوه ،5 ةمنطق غالب یژگیو 
 و درصد 35 با یمسکون ةمنطق ،یکاربر سطح نیشتریب .است منطقه یسکونت نقش مکمل عنوانبه یا محله و یا هیناح اسیمق در (یآموزش
 است. یادار یکاربر آن نیکمتر

  است. البیس و قوشخانه نال،یمالز آباد،لیخل یهاهمحل شامل نینشهیحاش و خودرو ،منطقه شتریب یسکونت بافت 

  است. ارم یجنگل پارک شامل اغلب ،منطقه سبز یفضا و باز سطوح 

6 

 است. شده واقع شهر مرکز در شهر سطح از درصد 2 اختصاص با ،زیتبر شهر ةمنطق نیتر کوچک عنوانبه 6 ةمنطق 
  شاه،یعل ارگ ز،یتبر بازار ةمجموع به توان یم آن ةجمل از که است پراکنده منطقه نیا در اغلب ،مختلف یها دوره از جاماندهبه یخیتار آثار 

 کرد. اشاره و... زیتبر ۀموز ،الشعراةمقبر کبود، مسجد االمر،صاحب مسجد جامع، مسجد

 آن در و...( یفرماندار ،ی)استاندار یاسیس -یادار و )بازار( یتجار ۀعمد یها یکاربر یریقرارگ لیدلبه منطقه ۀژیو تیاهم 

 است. ساعت و دحمزهیس شمس، خرما، کوچه، ةراست ،یعتیشر ن،یام ت،یترب ،یخاقان ،ییدرا شامل منطقه یمسکون یهاهمحل 

7 
  در قراملک ةمحل ،منطقه یمسکون ةمحل تنها و است یصنعت منطقه غالب نقش ،زیتبر شهر غرب در یصنعت یها کارگاه پراکنش لیدلبه 

 است. آن مرکز
  کرد. اشاره زیتبر شگاهیپاال و یمیپتروش ،یتراکتورساز و یسازنیماش ةکارخان به توان یم منطقه ۀعمد عیصنا و کارخانجا  جمله از 

8 

  و آباد فتح یروستا ،یبر سنگ کوچک یها کارگاه کرکج، یروستا ،یصنعت یها کارگاه ز،یتبر یالملل نیب شگاهینما ،یاسالم آزاد دانشگاه 
 با 8 ةمنطق در ها یکاربر اول ةرتب عنوانبه ریبا یاراض است. منطقه ةگرفتشکل یفضاها جمله از زیتبر دانشگاه یکشاورز ۀدانشکد

 است. داده اختصاص خود به را منطقه درصد 74 هکتار، 5/2513

  است. شده پراکنده مرزداران شهرک از یقسمت و آباد فتح کرکج، یروستاها در منطقه یمسکون یکاربر 

9 
  است. شده واقع منطقه جنوب در هکتار 6/1054 معادل یسطح با که است زیتبر یالمللنیب فرودگاه ةمنطق ۀعمد یها یکاربر جمله از 

  است. انیصوف -زیتبر محور در مستقر یصنعت یاراض ه،منطق ۀعمد یکاربر گرید 

 29: 1، ج 1388 ر،ین مشاور تهران پادا: مهندسمنبع
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سبزوبازوحیاتیواشتعالیمراکزوجمعیتتعدادنظرازتبریزشهرکالنمناطقوضعیت.4جدول

منطقه
وبازکاربری

هکتاربهسبز

درمانیوامدادیمراکزحیاتیمراکزتعداداشتعالیمراکزتعداد
جمعیت وگازپمپ

بنزین
تقلیلمراکز
گازقشار

یهاپست
برقانتقال

مخازن
آب

هاییانهپا
ونقلحمل

نشانیآتش
مراکز
انتظامی

بیمارستان

1 935 1 0 15 2 0 2 39 4 367،058 

2 1340 3 20 107 22 9 1 29 7 300،943 
3 1424 4 2 3 1 1 1 19 1 266،959 
4 411 3 1 3 4 3 2 18 5 319،478 
5 5/91 0 3 2 2 0 0 2 2 87،350 
6 61/24 2 0 1 0 1 1 2 0 29،666 
7 2110 0 0 3 0 1 0 11 1 18،288 
8 4/2273 0 4 16 32 0 0 0 0 732 
9 6/2343 0 0 0 0 0 0 1 0 7،586 

 

 یریقرارگ به توجه با و زیتبر شهرکالن فرودگاه استقرار لیدلبه 9 ةمنطق بودنیراهبرد نیهمچن و جینتا به توجه با

 اطقمن نیا سبز و باز یفضا یکاربر به یشتریب تیحساس با دیبا ،گسل خط یرو 6و  1، 2، 5، 8 مناطق میمستق

 یهاانیجر کردنپراکنده با ،موارد اغلب در یدرختکار اگرچه ،نیزم یا توده حرکا  مورد در نیهمچن .شود ستهینگر

 هبازدارند نقش عمل نیا ،موارد تمام در و شهیهم دارد، یمؤثر نقش ها خاک ساختار یداریپا در سوهوم جادیا ای یسطح

 آورد یم فراهم را یا توده لغزش طیشرا و کند یم نفوذ نیریز یهاخاک در شدهکاشته درختان یپا در آب یگاه رایز ؛دندار

 ،اند شده واقع آن ۀمحدود در و گسل یرو که یمناطق در درختان کاشت از دیبا ل،یدلنیهمبه. (174 :1373 ،ی)رجائ

 در باز و سبز یفضا به ازین صور  در نیهمچن نشود. خسار  دیتشدسبب  امر نیا ،زلزله وقوع نیح در تا شود یریجلوگ

 قطع و هستند یکمتر یفضا ازمندین که آورد یرو ادیز فواصل با ترکوچک درختان و ها درختچه کاشت به دیبا ،محدوده

 یمختلف عوامل به ،درختان کاشت ةفاصل .(34 :1378 ،یدری)حدارد  ازین یکمتر ةنیهز به ،گمر از پس ها آن برداشت و

 فاضالب و آب یها لوله خطوط یرو که یدرختان نیهمچن .دارد یبستگ ها آن رشد سرعت و یخارج شکل و فرم جمله از

 شوند کاشته تلفن و برق ییهوا یها کابل ریز دینبا بلند یلیخ درختان ای باشند بلندشهیر نوع از دینبا ،شوند یم کاشته

 شود.یم زلزله یهاخسار  دیتشدسبب  موارد نیا به یتوجهیب رایز ؛(114 :1383 ،ییلقا و یخان)رستم



یریگیجهتن

 مورد زمان، یاقتضا به و موجود امکانا  و استعداد به توجه با ،مختلف یها دوره در عامل ریغ پدافند یدفاع یها روش

 یهاخطر مقابل در ها سکونتگاه یمنیا و یداریپا اند. بوده کارساز اریبس خود زمان در ها آن از یاریبس که بوده توجه

 که است یعیطب یهاخطر نیا از یکی لرزهنیزم است. کرده مشغول خود به را یشهر زانیربرنامه فکر همواره ،یعیطب

 یا گسترده اریبس تلفا  و هاخسار  یکوتاه اریبس مد  در و کند یم دیتهد را ها انسان جان و بشر یها سکونتگاه همواره

 ،یخودکاربر تیاهم و بحران نوع مورد در عامل ریغ پدافند یهاهمالحظ و ضوابط به توجه با ،هرحالبه گذارد.یم یجارب

 انجام نیهمچن و ها یکاست و ها یینارسا رفع جهت در ،کرد ییشناسا را شهر ریپذبیآس و حساس و یبحران نقاط توان یم

 طومرب یهاموضوع ،شدهگفته مطالب به توجه با .ساخت اعمال را الزم یهانظار  و کرد تالش و... یشهرساز یها طرح

 به توجه و دومنظوره و چندمنظوره یها یکاربر بر شتریب دیتأک و توجه ضرور  ،آن بر حاکم ضوابط و عامل ریغ پدافند هب

و  مناسب مناطق ،7 و 4 یحدود تا و 9 و 3 مناطق ،گسل یبندپهنه و یشهر سبز و باز یفضاها ،معابر ةشبک یها نقشه

 یها یکاربر نیهمچن .شود یم داده صیتشخ یشهر یها گاهحیتفر و ها پارک در موقت اسکان مراکز جادیا یبرا یمطلوب

 جادیا و یسازمقاوم ضوابط تیرعا با -اند شده واقع پرمخاطره مناطق ای مناطق نیا در که -یفرهنگ و یآموزش و یدرمان
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 و وهیم نیادیم جادیا و توسعه قالب در چندمنظوره یها یکاربر ةتوسع و جادیا به نسبت توان یم شتریب سبز و باز یفضاها

 نیتر مدرن و نیآخر با ینظام مراکز و ها پادگان ،یحیتفر یها پارک فرودگاه، و ومیاستاد ،سیسأتتازه یها نگیپارک بار،تره

 در ،بحران از پس و وقوع زمان در بتوان که دکر یطراح و جادیا یطور را ها آن و دکر اقدام ایدن روز یمهندس و فنون

 یبتون یها هیپا ةیتعب و جادیا با ،مراکز گونهنیا سبز و باز یفضاها در کهیطوربه گرفت؛ کاربه موقت اسکان مراکز قالب

 یبرا را امن یمکان ،ها هیپا نیا یرو یامداد یچادرها کردنعلم با فقط ،زلزله بحران زمان در توانیم آماده یفلز و

 یحدود تا و 4 ،3 ،7 مناطق جمله از ،اندنشده واقع گسل یرو که یمناطق ژهیوبه) یمناطق در و کرد آماده دگانیدبیآس

 گماشت. همت ،ندااحداث دست در ای دارند را ها یکاربر گونهنیا که (9



زلزلهوقوعازپسوینحآنآثارکاهشیراهکارهاوزلزلهبحرانیریتمدینةزمدریهاییشنهادپ

 اعزام و امداد کار تر یعسر هرچه باید ،نامند یم زلزله ییطال هایساعت را زلزله وقوع اول هایساعت ینکها به توجه با .1

 و یبوم یروهاین از یدبا نجا  و امداد یا عمل در .یابد کاهش هاخسار  و تلفا  آمار تا یردگ صور  منطقه به یعسر

 ینظام یروهاین از امکان حد تا و شود استفاده یدهدآموزش و و...( یاییجغراف یطشرا ،فرهنگ لحاظ )از منطقه به آشنا

 ؛داشت خواهد همراهبه یشناسروان لحاظ از را یبهتر یجنتا امر ینا .نشود استفاده یانتظام و

 با و بحران یریتمد و عامل یرغ پدافند منظر از باید امر ینا .شوند دادهاسکان  موقت و یاضطرار صور به یدگاندیبآس .2

 و فراهم کار ینا یبرا یمکان ،نفوذ زیر ۀمحدود وسعت و یتیجمع بعد به توجه با و دوش مشخص خطر یلپتانس به توجه

 اسکان .یردپذ صور  یهاول ساعا  همان در و زلزله وقوع از پس ،یطشرا و امکانا  ینا نبود درصور  .باشد شده یزتجه

 و سپس شود انجام یاضطرار اسکان یدبا امر یابتدا در که است ذکر شایان .است یدائم و یموقت ،یاضطرار نوع سه یدارا

 وجود دارد؛ لرزهپس و زلزله وقوع احتمال هنوزاز حادثه  پس تا چند روز یراز یرد؛پذ صور  دائم اسکان

 ینهمچن ،امکانا  ینمجهزتر و ینتر کامل وسیلةهب یربرداراآو و یابیمرده و یابیزنده یا عمل یاجرا و انجام  .3

 هایمعضل و هامشکل ینکمتر که ینقاط به آلوده و مرده احشام و یوانا ح انتقال و مردگانودفن  کفن

 ؛کند یجادا را یبهداشت و یطیمح یستز

 یمترم و یبازساز و مطلوب یرسانخدما  و آسان و یعسر ونقلحمل دنکرفراهم و یارتباط یها راه ییبازگشا .4

 ؛یروان یشتشو و تشاشغا از یریجلوگ ینهمچن و بمناس یرساناطالع یبرا ...و یزیونیتلو یها فرستنده

 چند تا گاز ةشبک نشدنوصل ؛است مطرح منطقه یضرور یازن عنوانبه که محل یساتیسأت ةشبک به آب و برق اتصال .5

 یبعد یهالرزهپس و ها زلزله است ممکن زیرا ؛کامل نسبتاً یبردارراآو از بعد ینهمچن و زلزله وقوع از پس روز

 ؛دنکن تربیش را فاجعه عمق و باشند یزآممخاطره

 و یجادا به تعسربه یدبا فاجعه عمق به توجه با ،یمارستانیب یها تخت کمبود و یمارستانب نبود یا نداشتن درصور  .6

 ؛گماشت همت ییصحرا یمارستانب احداث

 یدهدیبآس ۀمحدود یاییجغراف یتموقع به بنا و... کنندهسرد و گرم یلوسا ،ییغذا مواد لحاظ از یدگاندحادثه به کمک .7

 بهداشت و بازمانده( افراد به یروان کمک و یبازتوان یبرا) یشناسروان های یمت اعزام ینهمچن ؛حادثه وقوع فصل و

 ؛مخاطره ۀمحدود یبهداشت یریتمد یبرا یطمح

 یانپا تا که یمیت یا نهاد یلتشک و یدهدحادثه ةمنطق ینوساز و یبازساز یبرا بالعوض یها کمک و اعتبارا  ینمأت .8

 با الزم تعامل و نظار  ،یهاول حالت به مخاطره ۀمحدود یبازساز و یسازساختمان و یاقتصاد امور انجام به فاجعه

 ؛نماید یم یضرور ،باشد داشته را مسئول و تابعه ینهادها

 .باشد یدگاندیبتمص آالم بر یامیالت تا و...( یجمهور یاستر) کشور کالن انسر موقعبه یسرکش .9
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زلزلهازقبلیزتبرشهرکالنیریپذیبآسکاهشمختصیهاییشنهادپ

 و یسا سأت ی،سوخت یانبارها و یعصنا پراکنش و یعتوز و یشهر یاراض یکاربر ةینبه یابیمکان یبرا یزیربرنامه .1

  ؛9و  7، 3، 9 مناطق در یژهوبه ها آن مکانی پراکندگی و یشهر یزا تجه

 مراکز اطراف در درختان کاشت ینهمچن ؛شهر یمرکز مناطق یژهوبه شهر از یخاص ةمنطق در یتجمع پراکندگی .2

 مراکز تراکم یدارا که 8 و 2،1،6،5 مناطق یژهوبه ها محدوده ینا در انفجار موج از کاستن یبرا یاتیح و یاشتعال

 قبل زمان در و امروزه که امعنینبد ؛کندمی عمل چندمنظوره یکاربر یا عامل یک عنوانبه امر ینا .هستند یاشتعال

 نقش یفایا یاشتعال مراکز در شکنموج عنوانبه بحران زمان در و باشد داشته را سبز یفضا یکاربر نقش ،بحران از

 کند؛

 هایه)منطق باال یتجمع با و (7 ة)منطق پرخطر های یکاربر جوار در ویژههب و شهر سطح در باز یفضاها مناسب یعتوز .3

 بافت قدیم و مرکزی مناطق یژهوبه ،ییتجمع متراکم و پرخطر مناطق در مناسب مرور و عبور ةشبک یجادا و (5 و 4

 ؛شهر

 یگرد و یلیتفص و جامع یها طرح در چندمنظوره های یکاربر ینیبیشپ و حساس های یکاربر مطلوب پراکنش .4

 ؛9 و 4 طقامن فاصل حد در یحیتفر و سبز یفضاها ها، ینگپارک مساجد، از استفاده قالب در ی،شهر یها طرح

 در سهولت یبرا هدگستر و باز معابر ةشبک لحاظ از هم ،شهر یمرکز و یداخل یها بافت در یشترب یرینفوذپذ به توجه .5

 یرپذیتجمع ی،مسکون های یکاربر یشترینب هم شهر یمرکز مناطق .9 ،1 ،8 مناطق در یژهوبه ،نجا  و امداد زمان

 ؛دارند را یزبافتر و

 یطراح ینهمچن ؛آهنراه یرمس در ویژهبه یهتخل یفضاها ةتوسع و استقرار یبرا امن یها مکان یمعرف و یرساناطالع .6

 ؛بحران یها خسار  کاهش یبرا یهمگان یهاآموزش و هاساختمان یفیتک از یاطالعات بانک

 ینهمچن و استقرار یبرا امن یهامکان هب طومرب (راه یسازیهتخل ةشبک )شامل یاضطرار یها راه ةشبک ةتوسع .7

 .گسل یمحر در شهر یزیکیف ةتوسع کنترل و یشهردار مناطق یبرا زلزله یمکان یها داده یگاهپا ساخت و یطراح



منابع
 .تهران صفا، اول، چاپ رده، ابوالحسن ترجمة یران،ایهالرزهینزمیختار، 1370یل،. ملوپ.چو  .ن.ن آمبرسز، .1
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