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 همقدم

کز جمعیت و اصلی تمر هایکانون عنوانبهشهرها  ویژه بهبا توجه به وجود تهدیدات مختلف برای کشور و 

و عمران شهری جهت مقابله با تهدیدات  توسعه هایطرحدفاعی و پدافند غیرعامل در  فعالیت، رعایت مباحث

. بر این اساس و بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای باشدمیضروری  پذیریآسیبو کاهش 

 11/2/1931توسعه و عمران شهری در تاریخ  هاطرحمسلح، دستورالعمل الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در 

 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

بند تدوین و تالش  22در  شودمیدر این حوزه محسوب  آورالزامن دستورالعمل که به عنوان اولین سند ای

برخی مشاوران را در مرحله اجرا با  این مسئله ممکن است ، نهایت اختصار رعایت شود.یتشده در عین جامع

 روبروبندها  پدافندغیرعاملاشراف به جوانب  نبودمتناقض از یک بند یا  هایبرداشت ازجمله هاییچالش

نماید  توضیحات مقتضی را مطرح تورالعمل که برای هر بندبرای این دس ییراهنمابنابراین وجود  ؛دکن

برای هر بند  ات تکمیلیحو حاوی توضی تحریر درآمده رشتهبهبا این هدف  روپیشراهنمای  ضروری است.

 است.

حجم مطالب  از ابهام کمتری برخوردار است، بوده و حواض دیگر و برخی پیچیده برخی از بندها ازآنجاکه

کلیدی که نیاز به  هاینکته ده در هر بندشلیکن تالش  است.بندها متفاوت راهنمایی برای  شدهبیان

 برایمنابعی  ،در صورت نیاز همچنین .شودآوردهبرای بندها  کوتاه هرچندو توضیحاتی بیان بازتعریف دارند 

 .استگردیدهمطالعه بیشتر معرفی 

ه چ شخص حقوقی و حقیقی دیگری مجاز بتنها در این راهنما وجود دارد و هی یادشدهتفسیر دستورالعمل 

ر ده تناقضی دشارائه تفسیر در زمینه این دستورالعمل نیست. در نگارش بندهای این دستورالعمل تالش 

که  است یضرورتوجه به این نکته  احتمالی، در صورت بروز تناقض یولبندها پدید نیاید،  سازیپیاده

 در اولویت قرار دارند.  ،ایمالحظهبندهایی که الزام هستند نسبت به بندهای 

 همه، از استگذاشته شده بوته آزمایش  بهبار راهنمای آن برای اولین و مزبوردستورالعمل  ازآنجاکهدر پایان 

بهبود  منظوربهپیشنهادی خود را  هاینکته ،شودمیاین حوزه تقاضا  نظرانصاحب، مشاوران و استادان

 د.ندستورالعمل و راهنمای حاضر مبذول فرمای

 ومعاون وزیر راه و شهرسازی 

 ندبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا 

 امعاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودج

 نو عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا 

 یسلیمان اکبرعلیمهندس  یمحمد سعید ایزددکتر 
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به دانشگاه صنعتی مالک اشتر توسط مرکز پژوهشی علوم و فناوری شهرسازی و معماری دفاعی این راهنما 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با نظارت و راهبری معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت سفارش 

به تهیه و  (معتمدعی )علوم و تحقیقات مهندسی دفامرکز  اداره کل آمایش و مهندسی دفاعی و پشتیبانی

 .استرسیدهتایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
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 لدستورالعم تعاریف پایه

و اثر منفی بر  هاداراییبالقوه پتانسیل ایجاد آسیب به  صورتبهمراکزی هستند که  :خطرزامراکز  •

مراکز و  شهریمراکز خطرزای منافع را دارند. در دستورالعمل حاضر، این مراکز به دو دسته 

 تقسیم شده است. خطرزای غیرشهری

 هایایستگاهتقلیل فشار گاز و  هایایستگاه، پست و بنزینپمپ» مانند شهریمراکز خطرزای  •

CNG مراکز فشارتحت هایکپسول، انبارهای توزیع خطرزا، انبارهای نگهداری مواد سمی و ،

 .«تجاری حاوی مواد قابل اشتعال / انفجار هایمجتمعزیستی،  -درمانی حاوی مواد پرتوی تحقیقاتی

 تأسیسات، زاغه مهمات، سازیاسلحه، مراکز سازیمهماتمراکز » مانند مراکز خطرزای غیرشهری •

 .ندهست «، مخازن سوخت و سدهاها، پاالیشگاههانیروگاه، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ایهسته

اهداف دشمنان قرار داشته و  هایاولویت ءمراکزی که بنا به دالیل مختلف جز مراکز کلیدی: •

 ازجمله .استوابسته  هاآناز کشور، شهر، منطقه شهری و ناحیه شهری به  یامنطقهعملکرد کشور، 

و مدیرت شهری، مراکز مدیریت بحران  گیریتصمیمبه مراکز کالن سیاسی،  توانمیاین موارد 

بزرگراهی،  هایپلو مراکز تجاری بزرگ،  هافروشگاه، بوط به آنمر تأسیساتو  مایصداوس، ایمنطقه

 عمومی اشاره نمود. ونقلحملو مراکز عمده  هاایستگاه، صنایع دفاعی، هاکبانساختمان اصلی 
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 رموضوع: حریم و محدوده شه

 1بند شماره 

 .گرددمراکز کلیدی، الزامات و مالحظات پدافندغیرعامل رعایت  یابیمکاندر  -1 

 کلیدی: و اصطالحات کلمات

 .نمکا نیترمطلوب، مستقل و مدون برای انتخاب مندنظامی فرایند :یابیمکان

 برای به ثمر رسیدن نتایج مطلوب  هاآنکه رعایت  شودمیبه مجموعه بایدها و نبایدهایی گفته الزامات: 

مراجع  از سوی توانندمیممکن است تبعات گوناگونی در پی داشته باشد. الزامات  هاآنو ترک است ضروری 

 به قانون تبدیل شوند. تیصالح یدارا

 ترک و دهش موضوع یک سازیپیاده شدن تراثربخش باعث هاآن رعایت که هانکته از ایمجموعه :مالحظات

 .شودمی اثر تضعیف موجب هاآن

 تشریح:

مراکز حیاتی و حساس  یابیمکان نامهآیین، پدافندغیرعاملبا رویکرد  یابیمکانحاضر، تنها سند رسمی درحال

مراکز حیاتی و حساس  یابیمکان، به آمده. هرچند الزاماتی که در این دستورالعمل است پدافندغیرعاملاز نظر 

راهنمای خوبی در این حوزه باشد.  تواندمیشده که در آن بیان  هاییشاخصمعیارها و  یول، شودمیمربوط 

بیان  پدافندغیرعاملاز منظر  یابیمکانرا برای  هاییشاخصدیگری نیز منتشر شده که  هایکتاب، عالوهبه

به فراخور نیاز توضیح داده  بیان شده که هاشاخصو  یادشدهاز اسناد  ایچکیده. در راهنمای حاضر، اندنموده

 .شده است

و با توجه به منابع و امکانات  شدهنییتع شرایطبر اساس  توانمیآن وسیلة بهاست که  فرایندی 1یابیمکان

و  فضاییاطالعات  زمانهم لیوتحلهیتجزعبارتی  بهکرد.  تعیینرا  فعالیت برای موردنظرمحل  بهترینموجود، 

 این. استکاربر  موردنظر توصیفیهای با ویژگی فضایی موقعیتچند  یا یک یافتن منظوربه توصیفی هایداده

منطقه با  هایداده زمانهمبا پردازش  یا ریاضیو  آماری هایپردازشانتخاب نقاط نمونه و  با فرایند

صورت  خاصی کاربری برایانتخاب مکان مناسب  منظوربه توصیفیو  مکانی استعدادهای لیوتحلهیتجز

، منظر معماری، مهندسی هایتخصصاز است که افراد مختلف  ایوظیفه یابیمکانع وموض. گیردمی

 یابیمکان بنابراین، سهیمنددر آن  اجتماعیو  اقتصادی، افراد متخصص در علوم یشناسنیزم ،شهرسازی

 شویممطمئن  کهنیو ا باشدمی زمیناستفاده خاص از  برایمکان  ارزیابی ،چند نظام است. هدف عمده دارای
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 طبیعی زیست محیط، با هامحدودیتانسان با توجه به امکانات و  هایفعالیتدر آنجا توسعه و گسترش 

 (.911، 1971دارد )غضبان،  هماهنگیو  سازگاری

تر ، کاربردیانلفؤمکه به تشخیص  1، از میان سه سندیابیمکانبا بررسی اسناد و مطالعات موجود در حوزه 

 د کهشاستخراج مراکز کلیدی است،  یابیمکانبا توجه به بند حاضر که مربوط به  یابیمکانمعیار  12بودند، 

 ده است:شها اشاره نآ هدر جدول زیر ب

 رعاملیپدافندغبا رویکرد  مراکز کلیدی یابیمکان هایمعیار :1 لجدو

 .رمعیا .فردی

 (.امکان ایجاد پراکندگی) وسعت زمین و امکان توسعه آتی  .1

 (.رعایت عمق سرزمینی) تعیین فاصله ایمن از مبدأ تهدید  .2

 .دنجات و فرود بالگر ،مناسب برای امدادبرخورداری از شرایط   .9

 .یحریم و فاصله امنیتی از مراکز جمعیت  .4

 .ییابمکانحفاظت فیزیکی( در  حلقه) حریم زمینی  .1

 .لمراکز ثق نزدیکعدم استقرار مراکز دفاعی در   .1

 .انقاط و مراکز خطرز نزدیکعدم استقرار مراکز دارای اهمیت در   .7

 .ییابمکانوضعیت خطوط نفت و گاز در   .1

 .ییابمکانوضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در  تأثیر  .3

 .ییابمکانارتفاعات( در ) مسائل توپوگرافی  .11

 .یحساس بودن مکان از بعد سیاس  .11

 .یحساس بودن مکان از بعد نظام  .12

 .یطبیع هایدر برابر تهدید پذیریآسیبدارا بودن حداقل   .19

 .شوندمیتشریح  شدهاستخراج هایشاخصدر ادامه، 

 (امکان ایجاد پراکندگی) آتیوسعت زمین و امکان توسعه  .1

دیگر، با دیدگاه نیاز به مساحت معینی از زمین دارد. ازسوینظر با توجه به عملکرد و کارکرد آینده، مکان مورد

صورتی باشد که وسعت مکان انتخابی باید به ،سازیو لزوم رعایت اصل پراکندگی و کوچک پدافندغیرعامل

و تجهیزات را فراهم آورد. توجه به امکان توسعه آتی مرکز از  تأسیسات ،امکان پراکندگی مناسب ساختمان

 (.223:1931شمسایی، ) مدنظر قرار گیرد یابیمکاناست که الزم است در  های مهمیشاخص

                                                           
 
 از: اندعبارتاین اسناد  -  1

  ،السالمعلیه، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین یابیمکانبر آمایش و  ایمقدمه(؛ 1931) الهفتحشمسایی. 

  ،از منظر پدافندغیرعامل، انتشارات دانشگاه صنعتی  یابیمکان(؛ آمایش و 1931) علی؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ حسینی، سید اکبرعلیستاره

 مالک اشتر.

  مراکز حیاتی و حساس یابیمکانضوابط پدافندغیرعامل در  نامهآیین(، 1932) کشورسازمان پدافندغیرعامل. 
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 (عمیقدفاع ) تهدید مبدأتعیین فاصله ایمن از  .2

نش است که افزایش زمان واک پدافندغیرعاملتمهیدات  یازجمله هاکاربریرعایت عمق سرزمینی در استقرار 

 را به دنبال خواهد داشت. پذیریآسیبو کاهش  و آمادگی بیشتر نیروهای دفاعی

)اهداف  رکشو هایداراییتهدید و تهاجم بیشتر باشد،  مبدأبر اساس این معیار، هرچقدر فاصله هدف از 

هر نوع  کارگیریبه رغمعلیزیرا طی کردن مسافت طوالنی ؛ دشمن( از ایمنی بیشتری برخوردار خواهد بود

 ،کارآمدتر یفنّاوردر انتخاب سالح،  مستلزم شناسایی دقیق -موشکی، هوایی و زمینی از قبیل -روش تهاجمی

خود باعث نوعی بازدارندگی از  هااینکه تمامی  استریسک( بیشتر ) یریخطرپذ حالنیدرعو  ترگزافهزینه 

که با احتمال زیاد  هاییمکانبرای انتخاب  رونیازا. (223:1931شمسایی، ) شودمیتصمیم و اقدام به حمله 

باید به سمت مرکز کشور یا عمق سرزمین پناه برد که در  المقدورحتیند، هستجزء اهداف کلیدی دشمنان 

 ز قبیلا هامختلف تهدید هایطیفکه بیان شد، در برابر  طورهمانزیرا ؛ شودمییده اصطالح دفاع عمیق نام

 موشکی یا زمینی، عامل عمق سرزمین امتیاز مثبت برای ما و منفی برای دشمنان است.-هوایی

 دبرخورداری از شرایط مناسب برای امداد و نجات و فرود بالگر .3

است که  هاییفرایندها و ریزیها، برنامهریزیطرح همهمنظور از شرایط مناسب برای امداد و نجات، شامل 

دیده ناشی از منظور امدادرسانی سریع به نقاط آسیبدهی الزم بهصورت پیوسته و منسجم موجب سازمانبه

فراهم  یآسانبهشده را نی از پیش آمادهبه مراکز درما هاآنن و اعزام اد و تخلیه مجروحشودشمن می هایهحمل

بینی فضای الزم برای فرود بالگرد، وجود مراکز درمانی با سطح های ارتباطی مناسب، پیشنماید. وجود راهمی

شمسایی، ) ندشوهای امداد و نجات محسوب مینیازمندی ترینمهمتخصصی موردنیاز در نزدیکی سایت، از 

291:1931). 

 یاز مراکز جمعیت امنیتیحریم و فاصله  .4

 یول ؛استآنان مطلوب  هاینیازمندیبه مراکز شهری با توجه به  شدهانتخاب هایمکانهرچند نزدیکی 

شناخت حریم امنیتی نیز حائز اهمیت بوده و باید بررسی شود. شناخت این حریم، مستلزم شناخت وضعیت 

 مؤثرنیز بر مقدار این حریم  ،طرح منطقهعی انتظامی منطقه است. همچنین شناخت وضعیت سیاسی و اجتما

یعنی در مناطقی که مشکالت انتظامی، سیاسی و اجتماعی و غیره حاد نیست، ازدیاد حریم ضرورتی ؛ است

د. بدیهی است تعیین شواین حریم باید بیشتر  ،عکس در مناطقی که وضعیت ناپایداری حاکم استرندارد و ب

ر گرفتن عوامل دیگر )نظامی، انتظامی، زیربنایی، جمعیت بدون در نظاز شهر یا مراکز دقیق فاصله 

 .یستن پذیرامکان( ...، توپوگرافی، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی، آب و هوایی، ژئودینامیکی و شناسیزمین

 (.291:1931شمسایی، )
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 ییابمکانحفاظت فیزیکی( در  حلقه) زمینیحریم  .5

های نظامی، سیاسی، اقتصادی، وضعیت حساسیت و ارزش ،مأموریت فاصله ایمنی هر سایت، بسته به نوع

دیگر عبارتهای خرید زمین موردنیاز و هزینه ایجاد حفاظت فیزیکی مطلوب، متغیر است. بهزمین، هزینه

تر باشد که یقیناً حریم و فاصله امن آن باید بیشتر و دقیق ،هرچه درجه حفاظت سایت موردنظر باالتر باشد

 (.291همان، ) طلبدهای اقتصادی بیشتری را میزینهالبته ه

 مدو یا چند مرکز کلیدی در مجاورت هعدم استقرار  .6

در یک محدوده مشخص و عدم رعایت فاصله ایمن و اصل پراکندگی، موجب  کلیدیاستقرار دو یا چند مرکز 

به هنگام بروز  شدهگفتهمجاورت  چراکهد. شوبرای این نقاط می احتمالی هایهو مخاطر هاافزایی تهدیدهم

 (.299همان، ) دشطور ناخواسته سبب تقویت انگیزه دشمن برای تهاجم به این منطقه خواهد جنگ به

 انقاط و مراکز خطرز نزدیکعدم استقرار مراکز دارای اهمیت در  .7

طبیعی یا  وانفعاالتلفعد که در اثر شونقاط و مراکز خطرزا به آن دسته از عوامل طبیعی و مصنوعی اطالق می

های میکروبی، شیمیایی، ها مانند آلودگیپیامدهای ناشی از انفجار، سبب ایجاد گسترش انواع آلودگی

ها در سطح وسیع سوزیهمچنین گسترش آتش ،محیطی، آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحیزیست

عوامل  ازجملهذخیره سوخت و... نیز  ها و مخازنهای مهمات، خطوط نفت و گاز، پاالیشگاهشوند. زاغهمی

 هاآنروند. با توجه به مخاطراتی که از ناحیه این عوامل متوجه مناطق پیرامون می شمار بهمصنوعی خطرزا 

 (.299همان، ) یستمجاز ن هاآنو محدوده اثر  نزدیکیاستقرار مراکز دارای اهمیت در  وجهچیهبه ،دشومی

در این بند، الزاماً در اولویت تهاجم  شدهگفتهقبلی در آن است که اهداف  شاخصبا  شاخصتفاوت این 

های پیرامون خود توانند کاربریدارند که می زیادیدر صورت آسیب دیدن این اهداف، پیامدهای  یولنیستند 

 مایی شوند.و جان یابیمکانمراکز خطرزا  نزدیکیمراکز اداری و تجاری نباید در  رونیازارا متأثر نمایند. 

 ییابمکانوضعیت خطوط نفت و گاز در  .8

های است، اما در محیط ریناپذاجتنابخطوط لوله گاز  نزدیکیدر  هادارایی قرارگیری ،های شهریدر محیط

الزم است یادآوری شود د. شودارند، حریم این مراکز باید رعایت  یتربزرگشهری که خطوط انتقال، قطر برون

متر  211(، حداکثر حریم ایمنی این خطوط در بدترین شرایط، 1931) مقررات خطوط انتقال گاز طبق که

 دهد.که این حریم، حریم امنیتی را نیز پوشش می است

 ییابمکانوضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در  تأثیر .9

پذیر نابر یکدیگر انکاراجتماعی، سیاسی و فرهنگی  توضعیدر یک مکان و  کاربرییک  اختصاصاثرات متقابل 

یا عدم وجود مشکالت سیاسی، اجتماعی  وجودبهبررسی و توجه به آن الزم است. مطالعه و توجه دقیق  ،بوده
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 غیرهو  یضدفرهنگ، گروهی، قاچاق، مسائل قومی هایدرگیریدیگر چون  هایناهنجاریهمچنین  ،و فرهنگی

 (.291:1931شمسایی، ) داردیی سزابه تأثیر یابیمکاندر 

 ییابمکانارتفاعات( در ) توپوگرافیمسائل  .11

 یا زمینسطح  یهایبلند ویپست، توپوگرافیو منظور از  است یبلند ویپست معنی، به لغوی نظر زا توپوگرافی

در جهت اهداف  هاناهمواریاز عوارض و  گیریبهره. دریاستاز سطح  زمینهمان ارتفاع عوارض 

 هاناهمواری. توضیح آنکه عوارض و است یابیمکان هایطرحمراحل انجام  تریناصلی، جزء پدافندغیرعامل

پدافند  هایسامانهتیر و دسترسی، امکان استقرار  ،محاسنی از قبیل امکان ساخت فضای تونلی، کنترل دید

 .دهدمی قرار پدافندغیرعامل، این معیار را جزء معیارهای اثرگذار در حوزه درمجموعهوایی و... دارند که 

است که از جهات مختلف  موردمطالعه یمنطقهبررسی توپوگرافی، شیب و جهت آن در  هایجنبه ترینمهماز 

 تجمیع یا پراکندگیدر  تنهانه، جغرافیاییمکان  یک ژئومورفیک هایویژگی درواقعحائز اهمیت است. 

 هایساخت فیزیکی سیمایاز عوامل مؤثر در شکل و  یکی، تیدرنهامؤثر است، بلکه  انسانی هایفعالیت

مثبت برخوردار  هایجنبهگاه از  ژئومورفیک واحدهایکه عناصر  باید یادآوری کرد. آیدمی شمار به نیز فضایی

و بازدارنده، سد  منفیعوامل  صورتبه نیز زمانیو  پردازدمینقش  ایفایبه  کنندهتیتقوعامل  عنوانبهبوده و 

و  هاجنبه. همچنین با توجه به این که شاخص توپوگرافی با آورندمیرا به وجود  تنگناهاییده و شعه راه توس

مراکز از اهمیت به سزایی  یابیمکاندر ارتباط است، بررسی این عامل در  پدافندغیرعاملاصول متعددی از 

 برخوردار است.

 شرایطدلیل  مناطق به این یطورکلبهقرار گیرد.  یموردبررس توپوگرافیها نیز باید در بحث ارتفاعات و کوه

مناطق  نیز هادشتدارند.  مناسبی شرایطاستقرار این مراکز  تیررسدر  یریقرارگسخت عبورومرور و عدم 

 هایدشتکه شامل  اندشدهمشرف بر خود احاطه  ایحاشیهپست و مسطحی هستند که توسط ارتفاعات بلند 

. ستبین کوهستان و دریا دارشیبمسطح و  هایزمین، هاجلگه. هستند هاگهجلکویر و  ،بادرفتی ،آبرفتی

و موانع  ماهورهاتپهو  زارهابیشهدید و تیر را مشکل یا  ،حدی مسطح باشند که پوشش ممکن است به هادشت

 بادی باشد. هایماسهدر معرض هجوم  هاجلگهو  هادشتوجود داشته باشد یا اینکه  هاآندیگر در سطح 

. شودواحدهای مورفولوژی محسوب می ترینمهمو از  دهدمیفاصله بین ارتفاعات و دشت را دامنه تشکیل 

همچون لغزش، ریزش و خزش  هاییپدیدهناپایدار  هایدامنهممکن است پایدار یا ناپایدار باشند. در  هادامنه

 قرار گیرد. مدنظروجود دارد و باید نحوه استقرار 

 یبودن مکان از بعد سیاس حساس .11

 طلبانهجداییسیاسی و اقدامات  هایتنش، مناطقی هستند که سابقه سیاسیمنظور از مناطق حساس از بعد 

شرایط مرزی و مجاورت با کشورهای همسایه، حساسیت  نظر زادر آنجا وجود دارد. همچنین مناطقی که 
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ند. در این مناطق، تصمیماتی که برای اختصاص کاربری و جهات توسعه تهساین مناطق  جزءدارند،  ایویژه

 عمل نمایند. ایمنطقه هایتنشکاهش  راستایدر باشند که  طوریباید  ،شوندمی گرفته

 یحساس بودن مکان از بعد نظام .12

 نیالیکن تفاوت آن  است،مراکز ثقل  نزدیکیکه در ارتباط با قرارگیری در  است ییبندهااین بند نیز مشابه 

سابقه درگیری وجود دارد یا  هاآنمناطقی هستند که یا در  اغلبهای حساس از بعد نظامی که مکان است

به دو دسته  بعد از اصابتشدت پیامد آسیب  نظر زاشود مورد تهدید واقع شوند. مراکز نظامی، بینی میپیش

انبار مهمات، مخازن سوخت  ماننددلیل وجود فضاهایی . دسته اول مراکزی هستند که به شوندمیکلی تقسیم 

بیرون از شهرها  باید القاعدهعلیتهدید، شعاع خطر و انفجار باالیی دارند. این مراکز که  افزاگرهمو سایر مواد 

اما دسته ؛ کیلومتر( داشته باشند 1قرار داشته باشند، باید حریمی مشابه مراکز صنعتی یا صنایع شیمیایی )

برای  شدهگرفتهستادی، اداری، آموزشی و پژوهشی که حریم حداقلی در نظر  هایکاربریدوم، مراکز نظامی با 

 .است 1متر 111 هاآن

 یطبیع هایدر برابر تهدید پذیریآسیبدارا بودن حداقل  .13

و پیامدهای جانی، اقتصادی و اجتماعی، ممکن است  هاسیل و زلزله عالوه بر اثر مانندطبیعی  خطرهای

 به همراه داشته باشد. کلیدی و مراکز خطرساز هایداراییدر  ایویژهو امنیتی  یپیامدهای دفاع

توجه جدی  هاآنمراکز دارای اهمیت، به  یابیمکاندر  بایداین عوامل  آمیزمخاطرهبا توجه به شرایط  رونیازا

در  بیشتر(. البته این موارد 241:1931شمسایی، ) دو مطالعه قرار گیرن یوردبررسمدقیق  طوربهو  دهش

دلیل اهمیت بسیار باالی این مسئله، در بخش لیکن به ؛شودمیبررسی  پدافندغیرعاملغیر از  هاییبخش

 .گرفته استید قرار مورد بازتأک پدافندغیرعامل

 :توسعه و عمران هایطرحمورد انتظار در خروجی 

 ؛در تطبیق با بند هاآنشناسایی و معرفی مراکز کلیدی شهر و تحلیل موقعیت  -1

 وجود که با این بند منطبق نیستند؛بهبود وضعیت مراکز کلیدی م برایارائه راهکار  -2

 .کلیدی پیشنهادی هایکاربری یابیمکانرعایت بند در  -9

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 نحسی، انتشارات دانشگاه جامع امامیابیمکانای بر آمایش و (؛ مقدمه1931) الهشمسایی، فتح .1

 السالم.علیه

                                                           
 

جموعه برخورد نماید و موج انفجار های مجاور مپوند تی ان تی به ساختمان 4211گیرانه که موشکی با سرجنگی معادل این فاصله با این فرض سخت( 1

 .است 2119ویرایش سال  421مجموعه فما  11-4صفحه  1-4ده است. منبع این محاسبه نمودار شکل شتعیین  ،دشوآن مستهلک ن
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از منظر  یابیمکان(؛ آمایش و 1931) شهرکی، سعید؛ حسینی، سید علیاکبر؛ زنگنهستاره، علی .2

 اشتر.صنعتی مالک، انتشارات دانشگاهپدافندغیرعامل

 و حیاتی مراکز یابیمکان در پدافندغیرعامل ضوابط نامهآیین ،(1932) کشور پدافندغیرعامل سازمان .9

 .حساس
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 رموضوع: حریم و محدوده شه

 2بند شماره 

 یهایکاربرو  شهر یریپذبیآسشهر موجب محدودة  داخل در هاآنزای شهری که وجود مراکز خطر -2

 نزدیکیا در و جمعیت و متراکم شهری، مراکز کلیدی نباید در اماکن پر ،شودیم اتتهدیدمجاور در زمان 

 کدیگر جانمایی شود.ی

 کلیدی: و اصطالحات کلمات

جایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و هعبارتنداز مواد یا محصوالتی که موقع جاب کاالهای خطرناک: •

، خرابی تجهیزات فنی و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، یسوزآتشنگهداری، ممکن است باعث انفجار، 

 د.شوسوختگی، تشعشع یا بیماری انسان یا حیوان 

 :تشریح

نیازمندی به  منظوربهو انتقال آن به خارج از شهر،  استشهر اجباری ون وجود برخی از مراکز خطرزا در

ناشی از  یامدهایپعایت نمود تا از . در مواجهه با این مراکز بایستی مالحظاتی را رممکن نیستعملکرد آن، 

در  هاآنکه وجود  ندهست هانیبنزپمپ، یکی از این مراکز نمونهعنوانبهوقوع تهدید بر آن، پیشگیری نمود. 

 ،هاابر تهدیدو مالحظات خاصی را رعایت نمود تا در بر اتتمهید دداخل شهر، الزم و ضروری است. لیکن بای

جمعیت است یا با توجه به وجود دارد که پر هاییمکانبه حداقل ممکن کاهش یابد. در شهر  هایریپذبیآس

 مجاز، هاتیموقعدر این  خطرزاباالیی برخوردار است. بدیهی است که استقرار مراکز  یریپذبیآستراکم آن، از 

، افزاهم صورتبه وانندتیمهم باشند، اثر تهدید را  نزدیک خطرزااین مراکز  کهیدرصورتنیست. همچنین 

 .است کنار هماین مراکز در  نزدیکیبنابراین یکی از موارد منع شده، ؛ افزایش دهند

، سوزدوگانه یخودروهاخدمات به  ارائهبرای  CNG هایایستگاه، هانیبنزپمپاخیر، عالوه بر  یهاسالدر 

 هاخطر نیترعمده. رودمی شمار به خطرزانیز از مراکز  CNG هایایستگاه. است توسعهدرحالشده و  یاندازراه

مناطق  تواندمیکه در صورت وقوع،  است مربوطو گاز، خطر اشتعال و انفجار آن  نیبنزپمپبه هر دو نوع 

، در هاسوختخدمات، هر دو نوع این  ارائه یهاگاهیجاکه در برخی از  باید یادآوری کرداطراف را درگیر نماید. 

 .یستکه بر اساس این دستورالعمل، در مناطق شهری این امر مجاز ن اندشدهکنار یکدیگر ساخته 

مواد سمی به  اصوالً. ندهست خطرزاانبارهای نگهداری مواد سمی و ، یکی دیگر از مراکز خطرزا در داخل شهر

انسان و از طرق مختلف مانند  خصوصو به هکه در مواجهه با موجودات زند دشویمآن دسته از مواد اطالق 

موجب آسیب، مرض و حتی مرگ شود.  تواندمیکم  نسبتاً ریمقادخوراکی، استنشاق یا تماس پوستی، در 

 .ندشویمنیز در دسته مواد سمی محسوب  ،دشو زیست محیطچنانچه این مواد موجب اثرات مخرب بر 

 .ند، مشمول مالحظات این بندکنندمیمراکزی که در تولید، نگهداری و توزیع مواد زیر فعالیت  یطورکلبه
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 خطرناککاالهای  یبندطبقه :2 لجدو

 ککاالهای خطرنا سکال

 همواد منفجره و محصوالت حاوی مواد منفجر 1کالس 

 رفشاتحت شدهحلیا  شدهعیماگازهای متراکم،  2کالس 

 لسریع االشتعامایعات  9کالس 

تمایل دارند، موادی که در تماس با آب،  خودخودبهمواد جامد سریع االشتعال، موادی که به احتراق  4کالس 

مواد جامد سریع االشتعال، مواد خود افروز )خود اشتعال( و  ، مانندکنندیمگازهای قابل اشتعال تولید 

 .کنندمیموادی که در واکنش با آب، گازهای قابل اشتعال متصاعد 

 یو پراکسیدهای آل اکسیدکنندهمواد  مانندآلی  پراکسیدهایو  اکسیدکنندهمواد  1کالس 

 (مواد سمی و مواد مسری )عفونی مانند (کنندهآلودهمواد سمی و عفونی ) 1کالس 

 ویواکتیرادمواد  7کالس 

 همواد سوزآور و خورند 1کالس 

 کسایر مواد و محصوالت خطرنا 3کالس 

پرخطر در  تأسیساتممانعت از ایجاد  ،پدافندغیرعاملکلی نظام در خصوص  هایسیاست 3بر اساس بند 

ایمنی برای آن دسته از  اتتمهید ینیبشیپاز شهرها و  تأسیسات گونهنیامراکز جمعیتی و بیرون بردن 

پرخطر با تعیین  تأسیساتالزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف  هاآنتأسیساتی که وجود 

بنابراین نیاز است که برای  است؛و نظارتی  گذاریقانوناجرایی،  هایدستگاهوظایف  ازجمله ،الزم حریم

استفاده شده و  ،شده روزب ودر طرح، از منابع قانونی معتبر  ازیموردن هاییک از حریم دستیابی به هر

 آید. به عملاستعالمات قانونی در این زمینه 

 راهنمای تصویری: و هانمونه

 ، نشان داده شده است.قرار دارددر عکس زیر یک مرکز نظامی که در شهر 

 د:شوبررسی  دی که بایهاینکته

 ؛شهر ونوجود این مراکز درالف: لزوم 

 .هایجوارهمو نوع  هامیحرب: رعایت 
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 نظامیموقعیت نسبی منطقه  ایماهوارهتصویر  :1 لشک

از مراکز  هانیبنزپمپ .نشان داده شده است یشهردرون یهانیبنزپمپدر شکل زیر موقعیت استقرار 

 .ندهستزای شهری خطر

 
 کشوردر یکی از شهرهای  هانیبنزپمپموقعیت استقرار  :2 لشک

 ییهاقسمتخطر در  ییافزاهم توجهقابل. نکته شده استمشخص  هانیبنزپمپدر شکل زیر حریم هر یک از 

 با هم تداخل دارند. هامیحراست که 
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 رشه یهانیبنزپمپ محری :9 لشک

 :توسعه و عمران هایطرحمورد انتظار در خروجی 

 ؛شهری تأسیساتکاربری  یابیمکاندر  شدهگفتهرعایت موارد  -1

 راکم و مراکز کلیدی در وضع موجود؛خطرزای شهری با نواحی مت هایکاربری یجوارهمشناسایی  -2

 .اء ایمنیارتق برایارائه راهکار  -9
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 رموضوع: حریم و محدوده شه

 3بند شماره 

خدماتی های واقع در محدوده شهر که باید به بیرون شهر انتقال یابند، با کاربری یرشهریغ خطرزای مراکز -9

جایگزین  (هاسرانهشهر و تدقیق  هایکاربریپشتیبانی سکونت مطابق مصوبه شورای عالی )تعریف مفاهیم و 

 شوند.

 :تشریح

صورت  کار نیا کهیهنگامند. وشبه خارج از شهر و در جای مناسب منتقل  دبایشهری مراکز خطرزای غیر

رفاهی و –خدماتیاز نوع  د، طبیعتاً در این مکان، کاربری دیگری جایگزین خواهد شد. این کاربری بایپذیردمی

عنوان عنصری مثابه جایگاهشان در شهر بهامروزه فضاهای شهری بهزیرا ؛ سازی باشدبا قابلیت چندمنظوره

استفاده و  ؛کنند. هر فضای شهری که در اطراف ما وجود داردیتأثیرگذار در زندگی مردم نقش مهمی را ایفا م

و پاسخگوی نیازهای دارند های گوناگونی خاص خود را دارد. برخی فضاها در این میان استفاده یکارکردها

 اصطالحبههای متفاوتی را انجام داد، در شرایط مختلف استفاده هاآنمتعددی هستند. فضاهایی که بتوان از 

در موضوع مدیریت بحران و بالیای طبیعی به سه بخش قبل، حین و بعد از  ؛ کهچندمنظوره نام دارندفضای 

 برای یها کارکردشود که فضاهای چندمنظوره موردنظر باید بتوانند در هر یک از این زمانبحران تقسیم می

به  ،سازیچندمنظوره ا یاطراحی کردن فضاه کارکردیچند  بنابراین؛ مدیریت بحران را از خود بروز دهند

همچنین بروز بالیای طبیعی است. فضاهای شهری  ،معنی استفاده از فضاهای شهری در زمان جنگ و صلح

 ای طراحی شوند که بتوانند در زمان بحران نیز پاسخگویی مناسب به شرایط بحران را داشته باشد.گونهباید به

 نمایش داده شده است. ،مخازن نفت و فرودگاه استقرار دارد نزدیکیمسکونی که در  یامنطقهدر شکل زیر 

 
 نفتمخازن  و موقعیت نسبی فرودگاه :4 لشک
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قطعاً نمایش داده شده است که است، نفتی که در داخل شهر  یهافراوردهدر شکل زیر یک کارگاه تولیدی 

 قرار گیرد. یموردبررسزا بودن خطر نظرازنقطه باید

 
 نفتی هایفراوردهکارگاه تولید  :1 لشک

 نتوسعه و عمرا هایطرحخروجی مورد انتظار در 

شهر واقع شده و پیشنهاد خروج  یمحدوده درونموجود  در وضعشناسایی مراکز خطرزای غیرشهری که  -1

 ؛از شهر هاآن

 .شنهادی طرحچندمنظوره و انعکاس آن در نقشه کاربری پی هایکاربریی این مراکز به تغییر کاربر-2
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 رموضوع: حریم و محدوده شه

 4بند شماره 

 گیری توسعه شهر به سمت مراکز خطرزای غیرشهری نباشد.جهت -4

 تشریح:

که  ابندییم، در گستره زمان افول یا گسترش هاآن همهها نشانگر این است که تقریباً بررسی تاریخچه شهر

گسترش  اغلبروبرو هستیم.  شهرهادلیل ازدیاد جمعیت و روند گسترش شهرنشینی، با گسترش به اکنونهم

، همچون رگذاریتأث یپارامترهاو  فاکتورهاو این گسترش، بر اساس  ردیپذینمصورت  هاها از تمامی جهتشهر

توسعه شهر  یریگجهت عنوانبهکه آن را  دینمایمو منابع مستعد، به سویی سوق پیدا  هاعرصهوجود 

که با توسعه شهر،  رودیمشهری باشد، بیم آن  خطرزایمراکز  سمتبه ،یریگجهت. چنانچه این میشناسیم

 هایبرای پیشگیری از خطر بایدشهر یا در حریم شهر باشیم. آنگاه  وندر آینده شاهد وجود این مراکز در

و  این امر مستلزم صرف منابع عظیم و ضرر ؛ کهرا به بیرون از شهر منتقل نماییم هاآنناشی از این مراکز، 

بهترین گزینه، پیشگیری از  بنابراین. استاصل این موضوع یک دور و تسلسل باطل و  استسنگین  یهاانیز

این مسئله باید ، توسعه شهر هایمحدودیتدر بخش  رونیازا .باشدمیمراکز  گونهنیا سمتتوسعه شهر به 

به دالیل منطقی قابل انجام نبود، توسعه به  هاجهتتوسعه شهر، از دیگر  کهیدرصورتقرار گیرد.  توجه مورد

مرکز خطرزا تنها با این شرط ممکن است که حداکثر توسعه حریم شهر، مماس با حریم مرکز خطرزا سمت 

باید باشد. اگر مرکز خطرزا در حریم فعلی شهر بود، باید از حریم خارج و خط محدوده پیشنهادی مشاور 

 حریم مرکز خطرزا را رعایت نماید.
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حریم مرکز 

 .زخطرسا
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 توسعه و عمران شهری: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 شدهگفته هایویژگیشناسایی مراکز خطرزای غیرشهری که در خارج از محدوده شهر واقع شده و دارای  -1

 ؛استدر این بند 

قرار گیرد. موردتوجهتوسعه  هایمحدودیتدر نقشه نکات بند،  -2
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 رموضوع: حریم و محدوده شه

 5بند شماره 

 با مرز تالقی دارند، به سمت مرکز کشور باشد. هاآنتعیین جهات توسعه شهرهای مرزی که حریم  -1

 :تشریح

مرزی در جهت مرز توسعه پیدا نماید به شکلی که بین مرز و شهر حریم شهر وجود نداشته  شهرهایچنانچه 

. دشوینمشهر درگیر شده و امکان دفاع از شهر میسر  هصلانظامی، بالف حمله هر نوعباشد، در صورت وقوع 

از این فاصله  توانندیمدفاعی  یروهاینمناسب بین شهر و مرز وجود داشته باشد،  ایفاصلهچنانچه  کهیدرحال

با مرز تالقی دارند،  هاآنتوسعه شهرهای مرزی که حریم  دبنابراین بای؛ در جهت دفاع از شهر استفاده نمایند

 تا همواره این فاصله وجود داشته باشد. به سمت مرکز کشور باشد

 مانندانسانی  ایهشاخصعوارض توپوگرافی و مانند جغرافیایی  هایشاخصبند حاضر، توجه به  اجرایدر 

است که عوارض طبیعی  سرتوضیح بیشتر آنکه توسعه به سمت مرکز زمانی می .است یضرورتوسعه مشاغل 

را برای شهر پدید  هاییقابلیتتوسعه به سمت مرز،  کهیدرصورتراه توسعه را مسدود نکرده باشد. همچنین 

 د.شودر زمان پیشنهاد توسعه شهر به سمت مرکز نیز لحاظ  هاییقابلیت، مشابه چنین آوردمی

از: عوارض  عبارتندمانع توسعه شهر به سمت مرکز شوند  توانندمیجغرافیایی که  هایشاخص ترینمهم

 .هامسیلطبیعی، شرایط اقلیمی و 

 قاتی.و شیب طب اجتماعیمسائل ، مشاغل ،وکارکسب: توسعه عبارتندازانسانی  هایشاخص ترینمهم

انسانی  یهاشاخصاین بند،  مسائلعملی شدن  منظوربهتوسعه،  مسیردر تعیین  دبای بنابراین

 ده و در صورت لزوم، تمهیدات جبرانی در نظر گرفته شود.شرعایت  ،شدهگفته

 توسعه و عمران شهری: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .رعایت بند در نقشه جهات توسعه شهر -1
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 یموقعیت جغرافیایموضوع: 

 6بند شماره 

 اتپذیری در برابر تهدیدکاهش آسیب برایمراکز کلیدی  یابیمکاناز عوارض طبیعی موجود در شهرها در  -1

 .گردداستفاده بهینه 

 :تشریح

 توجه: این بند برای شهرهای ناهموار صادق است و برای شهرهای دشتی و هموار کاربرد ندارد.

قرار گیرد.  یموردبررس هاآنطول و عرض و جهت گسترش ، باید جنس، ارتفاع هاکوهدر بحث ارتفاعات و 

یک مانع  توانندیمو  کنندیمایفا  یابیمکان یهابحثمحیطی را در  یهانقش ینترعمدهارتفاعات یکی از 

 در مواقع جنگ قرار گیرند. کنندهیتتقوبزرگ و عمده طبیعی یا برعکس یک عامل 

 
 شهرعوارض پیرامونی  :1 لشک

 .شودیممشخص  هاآندارندگی و باز کنندگییتتقواعات دو جنبه با مطالعه ارتف 

 کاهش اثرات بمباران شیمیایی.، از: اختفاء و پوشش دید و تیر عبارتند، کنندگییتتقوجنبه 

 غیره. مخابراتی و یهادستگاهبرد ، امداد بالگردهای روی پرواز تأثیراز:  عبارت استجنبه بازدارندگی نیز 

رود و شعب  یک با بیشتر ،هادره. اکثر ستهاآنو مراحل مختلف تکامل  هادرهشامل:  یطورکلبه، هایفرورفتگ

رهگذر  ینارا بر عهده داشته و در  هادره یکیژئومورفولوژتحوالت  یآب یهاشبکه ینا. اندشدهآن اشغال 

 عرضکم یاربس هادرهاز  یبعض. اندیدهگستران یضعر یهادرهرا در امتداد  یکوچکبزرگ و  یالبیس یهادشت

 ،هادرهنوع  یناخاص برخوردارند. تنها مشکل  یهامکان یجادا یبرا یامه یطیشرااز  یتیامن ازلحاظبوده و 

های مزبور و با مطالعه دره مشکالت را ندارند. ینا تربزرگ یهادرهگسترش و توسعه است که  یبراکمبود فضا 

مناطق مستعد برای احداث پل و  هاآندر  هارودخانهو جهت جریان  هاآنپلکانی شکل جانبی  هایلتحا

نحوه اختفاء ، جاییهارتباطی و جاب هاییستمسبر  هاآن تأثیرو  هابمباراندر مواقع  هادرهوضعیت  ،یسازجاده

 .شودیمدید تیر و غیره مشخص 
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ژئومورفولوژیکی از قبیل نحوه چینش  هاییژگیو بایداز این نظر در مرحله بررسی وضعیت جغرافیایی شهر، 

قرار  مطالعه مورد هادامنه، ارتفاع و شیب هارودخانه، دره ماهورهاتپه، هاآنو فضای بین  هایسناود، هایسطاقد

 گیرد.

و حاشیه شهر با توجه به جنبه ن دروناهموار  یهابخشدر مرحله تحلیل، امکان ایجاد مراکز کلیدی شهر در 

برای ایجاد  ،هاپهنهدر آخر مشخص شود که هر یک از  مورد ارزیابی قرار گیرد. ،هایناهموار کنندگییتتقو

که در شرایط بروز تهدید امکان ایجاد و انتشار  هایییکاربر نمونهچه نوع کاربری تناسب بیشتری دارد. برای 

 ند.شوایجاد  هایناهموارآلودگی دارند، در نقاط محصور بین 

 
 هاناهمواریتصویری از فضای محصور بین  :7 لشک

مراکز باید در کنار  گونهینا. شوندیم یابیمکانبرخی مراکز کلیدی نیز با هدف کاهش احتمال حمله و تهاجم 

همچنین ارتفاعات پیرامونی این مراکز شوند.  یابیمکانی که ارتفاعات موجب کاهش دید آن صورتبه هادامنه

 به سکویی برای اِشرافیت دید و تیر داشته باشند. شدنیلتبدنباید قابلیت 

 

 کلیدی هایدارایینسبی ایجاد فضای پایکوهی با قابلیت  :1 لشک
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 توسعه و عمران شهری: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .یمراکز کلیدی موردنیاز در طرح پیشنهاد یابیمکانبند در  ترعای -1

 برای مطالعه بیشتر: منابع

، انتشارات قومس، ی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط( کاربرد ژئومورفولوژ1912) دیعبدالحمرجایی، -1

 تهران.
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 یموقعیت جغرافیایموضوع: 

 7بند شماره 

و پتانسیل  ازیموردنموقت جمعیت در حریم و محدوده شهر، منطبق با ظرفیت  با امکان استقرارنواحی  -7

 .گرددخدماتی شناسایی 

 :تشریح

 ند.شونواحی با امکان استقرار موقت هم باید در محدوده شهر و هم در حریم شهر شناسایی 

 :اسکان جمعیت

انجام شود. به این معنا که فقط جمعیت در یک  ریاولیه و بسیار اضطرا صورتبهاست اسکان جمعیت ممکن 

ارائه چادر به هر  ازجمله امن مستقر شوند و حداقل امکانات الزم برای اقامت آنان فراهم شود. نسبتاًسطح 

 سازیآمادهدرمانی سیار و غیرثابت. در این شرایط، اقدامات  هایمراقبتخانوار چندنفره، ارائه غذای آماده و 

 است.اضطراری  هایدسترسی تأمین، هاآن رأسنیازها و در  ترینایپایهمحیط یا وجود نداشته یا محدود به 

  
 اولیهاسکان اضطراری و  :3 لشک

بیشتری فراهم خواهد شد. در این  رسانیخدماتدر مرحله بعد و در صورت کاهش نسبی شدت بحران، امکان 

و انجام اقدامات بهسازی  ترمنظمدرمانی -، ارائه خدمات غذاییهاسرپناهبر بهبود  رسانیخدماتشرایط تمرکز 

در مسیرهای دسترسی، انتظام  بندیدرجهبهداشتی، ایجاد  هایسرویسمحیط در سطح باالتر مانند بهبود 

اسکان  سطح باالتری از امنیت در منطقه خواهد بود. در چنین شرایطی تأمینبیشتر به امور پناهندگان و 

 .شودمی بینیپیشجمعیت برای مدت چندماه و گاه بیشتر بیشتر 

 
 موقتاسکان  :11 لشک
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اسکان  طبیعی است.موارد متفاوت از وضعیت رویداد بالیای از در شرایط جنگی، اسکان جمعیت در بسیاری 

جایی هکه با جاب نحویبهباشد.  ازیموردنو سیار  مدتکوتاه صورتبهجمعیت در شرایط جنگی ممکن است 

 منظوربهجایی مجدد جمعیت به مناطق درون سرزمینی هنبرد به سمت مراکز اسکان موقت، جاب هایجبهه

در این صورت تمهیدات  متعارف نیروهای مهاجم ضرورت یابد. هایسالححفظ حداقل فاصله الزم از دامنه برد 

با وسایل  حملقابل هایکانکسکانتینرها و  :از عبارتندو خدمات موردنیاز برای اسکان بسیار موقت جمعیت 

 .حملقابلنقلیه، چادر و هرگونه سرپناه موقت و 

 تاصلی اسکان جمعی یهامؤلفه

استقرار زیربنایی،  تأسیسات سازیآمادهمحل استقرار،  یابیمکان :از عبارتنداصلی اسکان جمعیت  یهامؤلفه

و بازماندگان، مشخص کردن نوع  دیدگانصدمه دهیمکانو امکانات سکونت موقت و  تأسیساتتجهیزات، 

فضای مناسب برای اسکان افراد، تدارک مسیرهای تخلیه، تدارک سیستم هشدار و  تأمینساختمان و 

 بازگشت و پشتیبانی. ،انتقال برای ریزیبرنامهرسانی، اطالع

 تموارد بنیادین در اسکان موق

ضروری و مراقبت از افراد، ضمن حفظ کرامت انسانی جزء اصول اساسی عملیات بشردوستانه  رفع نیازهای

 قرار گیرند: موردتوجهبنابراین موارد اساسی زیر باید در اسکان موقت ؛ است

 ؛بومی، فرهنگی و مذهبی افراد هایویژگی .1

 ؛موقت قبل از وقوع بحرانتدوین برنامه اسکان .2

 ؛نیازهای حیاتی )آب، غذا و غیره( تأمین .9

 .خانواده و افراد شأنحفظ حرمت و  ،تبعیض ،روانی هایآسیبجلوگیری از  .4

 (و طراحی مناطق اسکان جمعیت )موقت یابیمکاندر  مؤثرعوامل 

 ؛شرایط جغرافیایی .1

 ؛شرایط اقلیمی )نه جوی( .2

 ؛صنعتی/کشاورزی بودن یا نبودن منطقه .9

 ؛موقتمدت استفاده از اسکان  .4

 .فرهنگ بومی و محلی .1

با هم  کامالًزلزله  دیدگانآسیباست که اسکان موقت پناهندگان جنگ با اسکان موقت  یادآوریبه الزم 

ایجاد مراکز  نیروها و منابع الزم برای ،ودجهب ،زیاد زمان هایمحدودیت لیبه دلمتفاوت است. این تفاوت 

شهرستان بم میلیاردها )تومان(  یهزارنفر 41در اسکان موقت جمعیت  نمونهعنوانبه. استاسکان موقت 

 رونیازاتعداد افراد هرگز چنین امکانی وجود ندارد.  نظر زابودجه و نه  نظر زانه  اما در زمان جنگ؛ هزینه شد

 باید به فکر چاره دیگری بود.
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نجات موشکی باشد، دو راه برای  -نظامی به شهرها اگر حمله از نوع هوایی هایهدر زمان وقوع حمل یطورکلبه

 هایهو دیگری، خروج از شهر. در زمان حمل است ینیرزمیزاز فضاهای امن  گیریبهرهمردم وجود دارد، یکی 

مکانی  . در چنین شرایطی یا افراد باید از قبلاست یعادموجود، ترک شهر توسط مردم  حلراهزمینی اما تنها 

 بینیپیشرا برای اسکان مردم  هاییمحل هادولتیا  باشندکردهبرای خود فراهم  ترامنرا در شهری 

کالسیک نسل جدید، مردم  هایجنگمنطقی است که در  فرضپیشتنها با این  ایمسئلهچنین  .باشندکرده

زمینی با توجه به اینکه  هایهملاما در زمان ح؛ موشکی نباشند -هوایی هایحملهعادی جزء اهداف مستقیم 

محل اسکان  بینیپیش بنابرایناگر شهری در معرض تصرف باشد، محیط پیرامون آن نیز محل امنی نیست، 

 تهاجمند. مگر آنکه فضایی برای مردم سایر شهرها که در معرض رسدنمی به نظربرای مردم آن شهر، منطقی 

، در زمان شودمیفضای اسکان موقتی که پیرامون شهرها جانمایی گفت که  توانمیبنابراین ؛ شود بینیپیش

موشکی به شهرها، باید جوابگوی نیازهای مردم همان شهر  -هوایی هایهحمل ،طبیعی چون زلزله خطرهای

 داین فضا بایبنابراین ؛ اسکان مهاجران سایر شهرها باشد دهندهپوشش زمینی هایهبوده ولی در زمان حمل

موشکی حداقل -هوایی هایهطبیعی و هم در برابر حمل خطرهایکه هم در برابر  گرفته شود طوری در نظر

 از: عبارتنداین شرایط  شرایط الزم را داشته باشد.

هوایی به  هایهفضا برای کاهش اثرات حمل اطرافاز عوارض زمین و توپوگرافی محیط  گیریبهره .1

 حریق و غیره؛ ،موج انفجار مانندشهرها 

با به آن مکان  که دسترسی و ایجاد راه ایگونهبهنزدیکی مکان به مسیرهای خروجی اصلی شهر  .2

 چالش خاصی مواجه نباشد؛

 ؛شوند تا فضاهای متمرکزپراکنده لحاظ  صورتبهتعداد بیشتری فضا  المقدورحتی .9

 را رعایت نمایند؛ شهریبرونطرزای نقاط کلیدی و مراکز خ هایاسکان موقت، حریم هایمکان .4

 د.شو در نظر گرفته هامکاندر این  پناهجانامکان ایجاد فضای امن موقت یا  .1

 توسعه و عمران شهری: هایطرحمورد انتظار در خروجی 

روی نقشه  هاآناستقرار موقت جمعیت در حریم محدوده شهر و نشان دادن  برایشناسایی نواحی مناسب  -1

 .یپیشنهاد

 .تاستقرار موقت جمعی برایتجهیز این اماکن  منظوربهپیشنهاد ضابطه  -2
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

، )مبانی و تجارب( پدافندغیرعاملتخلیه و اسکان اضطراری در ( 1932) دسید بهشی حسینی، .1

 ، تهران.اشترصنعتی مالک هانتشارات دانشگا
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 .یشناسنیزمموضوع: 

 8بند شماره 

شناسی )جنس، زمین هایشاخصاستقرار مراکز کلیدی شهر،  برای 1ایمن هایعرصهدر انتخاب  -1

 نفوذپذیری، تکتونیک، رانش، فرونشست و...( در نظر گرفته شود.

 کلمات و اصطالحات کلیدی:

نباید با تخلخل  یرینفوذپذ. شودمیشناخته  یرینفوذپذعنوان  بانفوذپذیری: توانایی عبور آب در یک محیط 

 یعنی هر زمین با تخلخل باال دارای نفوذپذیری نیست.؛ اشتباه شود

 پوسته زمین. یهاورقهتکتونیک: علم مطالعه حرکت 

 : حرکت توده سنگ و خاک دامنه در اثر نیروی ثقل.( لغزش )رانش

 فرونشست: نشست بخشی از زمین در هر منطقه.

 تشریح:

، عامل انفجار و هاآن دهندهشکلهمچون لغزش، فرونشست و غیره، عالوه بر علل طبیعی  هاپدیدهدر برخی از 

پایداری  تواندمی هاآنتوجه به  بنابراین؛ را دارد هاپدیدهامواج آن نیز به میزان زیادی توانایی تشدید این 

موارد ذیل بیان  رونیازاافزایش دهد.  هارا در شرایط بروز تهدید موردنظرشهری و مراکز کلیدی  یهاطیمح

 :استضروری 

از نوع رسوبی است.  هادشتجنس سطح  اغلبآذرین، دگرگون یا رسوبی باشد.  تواندمی جنس: سطح زمین

 هازمینباشد. برخی  اثرگذارمختلف  هایگونهبه  یابیمکانو  وسازساختدر چگونگی  تواندمیجنس زمین 

کمتر وجود  هادر آناحتمال وقوع سیالب ؛ بنابراین بیشتری دارند نفوذپذیری ،سطحی یهاآببرای جذب 

های شهر زاهدان روی سنگ نمونهدر برابر امواج زلزله مقاومت بیشتری دارند. برای  هازمیندارد و برخی 

باعث بروز  هاسنگاین  یرینفوذناپذ. از طرفی اندکردهبنا شده که شرایط خاصی را برای شهر ایجاد  گرانت

ایای یکی از مزبنابراین ؛ یرزمینی همراه استالب در هنگام بارندگی شده و از طرف دیگر با فقر منابع آب زسی

 بسترسنگ. همچنین شهر همدان دارای استزیرزمینی  هایسازهشرایط مناسب برای ایجاد  هازمین گونهنیا

 بسترسنگجنس  یطورکلبهند. آذرین را دار هایسنگشرایط  ینوعبهدگرگونی است. این نوع سنگ نیز 

ند. دارشرایط مختلفی  هاآن دهندهشکلبسته به مواد  هاخاکشهرهای کشور رسوبی هستند. این نوع بیشتر 

                                                           
 

 مانند سیل، زلزله، رانش زمین، نشست زمین و ...( را دارا باشند.خطرات )که به لحاظ محیط طبیعی کمترین  ییهاعرصه -1 
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 یسازمقاوممختلف  یهاروش یریکارگبهیا روسطحی نیازمند  ریز هایسازهایجاد  هاخاکدر این نوع 

 .هاستسازه

. است هاآن دهندهلیتشک هایکانی، در ارتباط مستقیم با شکل و اندازه هاسنگ نفوذپذیرینفوذپذیری: میزان 

(. 1974محمودی، ) شودمیبیشتر  هاآن نفوذپذیرید، میزان نباش ترشکلیبو  تردرشت هاکانیهرچه 

کوچک مانند یک ساختمان شاخص  هایمقیاسبیشتری برخوردارند. در  نفوذپذیریاز  ایماسه هایزمین

مانند شهرک مسکونی یا  تربزرگبا مقیاس  هاییپروژه یابیمکاناما برای  ،اثر چندانی ندارد ذپذیرینفو

زیرزمینی را دچار  یهاآببا مقیاس باال رژیم  هاییپروژه درواقع. ددارصنعتی، این شاخص اهمیت باالیی 

هر پروژه  یابیمکاندر مراحل اولیه  بنابراین؛ دشوباعث بروز مشکالت ثانویه  تواندمیتغییر نموده و این تغییر 

زیرزمینی الزامی  یهاآبو وضعیت  نفوذپذیریبه لحاظ  شناسزمین( نظارت یک اسیمقبزرگو  ککوچ)

آب زیرزمینی، مناسب برای ایجاد  هایسفرهنفوذپذیر به دلیل تغذیه مناسب  هایزمین بنابراین؛ است

 نیستند. اسیمقبزرگهای پروژه

علمی،  نظر زا. استپوسته زمین  هایورقهشرایط تکتونیک: با توجه به تعریف، تکتونیک علم مطالعه حرکت 

. در ایران نیز این یابدمیزمین نزدیک شویم، فعالیت تکتونیکی کاهش های ههر چه به نواحی مرکزی صفح

 ،مرکز کشور حرکت کنیم یسوبهوجود دارد و هر چه  هافعالیت ایحاشیه هایبخشمصداق وجود دارد. در 

فعال  هایگسلنیز  هافعالیت. نمونه این حرکات و کندمیاین حرکات کاهش پیدا 

کوچک و بزرگی را ایجاد  هایزلزله هرسالهکه  استمختلف کشور  هایبخشدر 

در جایی انتخاب شود  باید. در یک نگاه کلی، مکان استقرار مراکز کلیدی نمایدمی

تکتونیکی به دو شکل گسل  هایفعالیتلیت تکتونیکی وجود دارد. فعا ترینکمکه 

 هاگسلمراکز کلیدی توجه به  یابیمکاندر  پساست.  میتقسقابل یخوردگنیچو 

در برابر  هاسازه پذیریآسیبکاهش  برای اکنونهم است که توجهقابل. ددارفعال ضرورت  یهایخوردگنیچو 

. در این مورد برای شودمی استفاده( 2111استاندارد زلزله )در برابر  هاساختمانطراحی  نامهنییآزلزله از 

 یشناسنیزمزلزله،  -متخصص عمرانزلزله )مراکز کلیدی شهر، نیاز به نظارت کارشناسان  یابیمکان

 .است مهندسی(

جایی هجاب یاندک تواندمیپدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که 

. فرونشست زمین یستشدت، وسعت و میزان مناطق درگیر محدود ن نظر زاباشد و این حرکت  هداشتافقی 

، تراکم رسوبات در اثر استخراج یرسطحیزهمچون انحالل تشکیالت  ایعمدهدالیل  به یطورکلبهممکن است 

، یرسطحیزکم هیدرولیکی، فرسایش مکانیکی یا ارتعاش، ترا کشیزهسیاالت و ذخایر زیرزمینی، بارگذاری، 

منجمد در اعماق  هایالیه، انقباض خاک رسی، ذوب یخ داربیشجریان جانبی، ناپایداری خاک در سطوح 
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طبیعی در ناحیه  هایفعالیت لهیوسبه تواندمی. فرونشست زمین شودناشی زمین و فرونشینی زمین ساختی 

 .(2111استاندارد  9-2-1د )توجه به بند شوتسریع  لغزشنیزمیا  لرزهزمین، فشانیآتش هایفعالیتمانند 

آب در پیدایش آن الزامی است و  وجودو  دهدیم( رخ دانهدانهمنفصل ) هایزمینلغزش زمین بیشتر در 

از طبقات سخت و سست تشکیل شده باشد، نفوذ آب در الیه سست، حجم عظیمی از  هاسنگچنانچه 

رسوبی گاهی سطح لغزش بر  هایسنگ. در سری کندمیجا هرا جاب هاآنسخت و یکپارچه فوقانی  هایسنگ

 هایلغزش. نامندمی ایصفحه یهالغزشرا  ایپدیدهچنین است، منطبق دامنه  بیبا شموازی  بندیچینه

 خطر نقشه(. 1974محمودی، است )مرتفع  هایکوهستانپرشیب  هایدامنهمخصوص  یطورکلبهوسیع 

 شیب(، و شناسیسنگ) طبیعی ، عواملهاوارهخط مانند محلی زیاد ییبازنما با عوامل از ایمجموعه با لغزش

 .شودمی مشخص (و... بارش ،لرزهنیزم) محرک عوامل عمرانی(، هایسازه دیگر و هاجاده) مصنوعی عوامل

 (.2111استاندارد  2-2-1بند توجه به )

 توسعه و عمران شهری: هایطرحمورد انتظار در خروجی 

 .یدر طرح پیشنهاد ازیموردنمراکز کلیدی  یابیمکانبند در  یریکارگبه -1

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 امروز، تهران.ایران، انتشارت دانش یشناسنیزم( 1971) یعلزاده، درویش .1

 ت قومس، تهران.اآمایش سرزمین، انتشار( کاربرد ژئومورفولوژی در 1912) دیعبدالحمرجایی،  .2

 ( ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور.1974) اهللفرجمحمودی،  .9

زلزله در برابر  هاساختمانطراحی  نامهنییآ( 1939) یشهرسازمرکز تحقیقات راه، مسکن و  .4

 (.2111استاندارد )

( بررسی ژئوتکنیکی 1931) یاسیالبینش، مسعود  سیدمحمدمیراثی، سهراب، حسین رهنما،  .1

، اولین کنفرانس ملی عمران و هیرویبو توسعه  ینیرزمیز یهاآبفرونشست زمین در اثر برداشت 

 توسعه، ایران.
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 .بمنابع آموضوع: 

 9بند شماره 

 آب درون شهر در نظر گرفته شود. تأمینخدمات مربوط به  اصل پراکندگی در توزیع -3

 :تشریح

. اقالم برشمرده شده، دشویمشهری مشاهده  رسانیآب یهاسامانهط با بمرت ةعمد تأسیساتدر شکل زیر، 

بر رعایت  دیتأکالزامات این بند که  دبای بنابراین. روندمی شمار به رسانیآبکلیدی سامانه  یهاییدارا ازجمله

 را رعایت نمود. است شدهگفته یهاییداراپراکندگی در اصل 

 
 آبرسانیکلیدی سیستم  هایدارایی :11 لشک

 هایداراییاز میان  پرداخته شده است. یسازپراکندهبا رویکرد  هاییدارابه تشریح هر یک از این  ادامهدر 

. استتوسعه و عمران  هایطرح، خارج از حوزه شدهتصفیهکلیدی باال، مسیریابی خطوط انتقال آب خام و آب 

 .شده است نظرصرف هاآناز توضیح  پس

ران در زمره خام در ایران امری چالشی است زیرا ایآب رعایت اصل پراکندگی در خصوص منابع: خاممنابع آب

رعایت اصل  ،بنابراین .هستندکه اکثر مناطق آن دارای منابع آبی محدود و یکتا  است خشکمهینکشورهای 

در انجام طرح به این موضوع پرداخته شود و  دلی بایست ونی ممکن در این زمینه در اکثر مواقعی پراکندگ

 .ردیقرار گ موردتوجهچنانچه مقدور باشد، 

این پراکنده میسر باشد،  هایچاه، با حفر واناز آبخ برداریبهرهد، اگر امکان شوخام از چاه برداشت چنانچه آب

خام، این منابع آب تأمین، چنانچه در صورت هر درپراکندگی رعایت شده باشد. صورت پذیرد تا اصل  بایدکار 

وجود  رسانیآب تأسیساتایر همراه با تمهیدات جبرانی در س ایکنندهقانعدالیل  دبای ،دشون اصل رعایت

 شته باشد.دا
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که اتفاقاً  است رسانیآب یهاسامانهکلیدی  یهاییدارا: این مخازن یکی دیگر از شدههیتصفو  خاممخازن آب

اهداف  ازجملهزیاد، قابلیت شناسایی و تشخیص این منابع برای دشمن،  یریپذبیآس ازجملهبه دالیل متعدد، 

باشد و تبعات آن از مسمومیت در نتیجه  بارفاجعهبسیار  تواندمیمنابع آب خام  آسیب دیدن. هستند جذاب

در را  رسانیآبدر  دائملوژیک و رادیواکتیو تا اختالل موقت یا وسازی آب به عوامل شیمیایی، بیآلوده

الزم به توضیح است که  .استاساسی  یراهبردهاخام یکی از مخازن آب یسازپراکنده، روازاین. ردیگیبرم

و جانمایی مخازن  یابیمکاندر  نمونه طور بهعملکرد را دچار چالش نماید.  دنبای یسازپراکندهرعایت اصل 

د که شو یسازپراکندهطوری  داین مخازن نبای ؛ بنابرایندشویم یبرداربهرهثقلی  صورتبه نآب از انتقال آ

 استفاده از نیروی ثقل مقدور نباشد.

موقعیت  نظر زاکه  طوری انجام شود دپمپاژ بای یهاستگاهیادر  یسازپراکندهرعایت اصل پمپاژ:  یهاستگاهیا

 یکجا مورد اصابت و تخریب قرار نگیرد. طوربهوجود داشته باشد تا  هاایستگاهفاصله مناسبی بین این  ی،مکان

 
 آبنمایی از یک ایستگاه پمپاژ  :12 لشک

و موازی دارای  زمانهم طوربهیعنی  ندشویمطراحی و اجرا  مدوالر صورتبه هاخانههیتصف: اکثر خانههیتصف

مواجه  خانههیتصف به مقدار زیادی صورت گیرد، با یک مشابه هستند. چنانچه این مدوالر سازی یهاقسمت

را تغذیه  آن تشکیل شده و تمامی شهر یا بخش بزرگی از خانهتصفیهاز ادغام چندین  درواقعکه  شویممی

 شودمیچار قطع آب ، تمامی یا قسمت اعظمی از شهر دخانهتصفیهر صورت آسیب دیدن این نوع . دنمایدمی

؛ را در بر داشته باشد دائمدهی موقت و حتی قطع سرویس تواندمیکه بسته به نوع آسیب و شدت آن، 

کاهش و تخفیف اثرات وقوع تهدید، ضروری  منظوربهآب  هایخانهتصفیهرعایت اصل پراکندگی در بنابراین 

 .است
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 کلیدی منابع آب و اصول پراکنده سازی یهاییدارا: 9 لجدو

 قمصادی سازیپراکندهاصول  یدارایی کلید 

 مخامنابع آب 1

منابع آب خام  هایمحدودیتبا توجه به 

در کشور، در صورت امکان پراکندگی 

 صورت گیرد.

ایجاد فاصله حداکثری در حفر چاه از 

 کیک آبخوان مشتر

 هشدهیتصفخام و مخازن آب 2

متمرکز  صورتبهعدم جانمایی مخازن 

)در صورت تعدد  از شهر نقطهدر یک 

 هاآنمخازن، حداکثر فاصله ممکن میان 

 (.دشو تأمین

 

 هایطرحپیشنهاد تغییر وضع موجود در 

وجود توسعه و عمران شهری در صورت 

 زمخازن متمرک

 ژپمپا هایایستگاه 9

پمپاژ  هایایستگاهعدم جانمایی 

صورت متمرکز در یک نقطه از شهر به

، حداکثر هاایستگاه)در صورت تعدد 

 (.دشو تأمین هاآنفاصله ممکن میان 

 

 هایطرحپیشنهاد تغییر وضع موجود در 

توسعه و عمران شهری در صورت وجود 

 زپمپاژ متمرک هایایستگاه

 خانهتصفیه 4

در  هاخانهتصفیهبا توجه نقش کلیدی 

شبکه آب، در صورت نیاز به توسعه 

جدید باید  هایعرصهشهرها،  خانهتصفیه

 خانهتصفیهبا حداکثر فاصله منطقی از 

 موجود باشد.

-  

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .دوضع موجود با بن رسانیآب تأسیساتتطبیق  -1

 .حاصالح وضعیت موجود و متناسب با مقیاس طر منظوربهارائه راهکار  -2

 .یشهری در نقشه کاربری پیشنهاد تأسیساتکاربری  یابیمکانرعایت بند در  -9

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ،از منبع تا مصرف رسانیآب تأسیساتامنیت  (1939) یحسین و بهمن رماوند ،معصوم بیگی .1

 .نشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(دا
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 بمنابع آموضوع: 

 11بند شماره 

 .گرددهای موجود درون و پیرامون شهر شناسایی آب متنوع با توجه به پتانسیل تأمینمنابع  -11

 :تشریح 

جایگزینی منابع در مواقع لزوم کاربرد  برایی است که غیرعامل دپدافنع آب، یکی از اقدامات مناب تأمینتنوع 

 تواندمیآب  تأمینجوامع شهری، وابستگی شدیدی به آب دارند، اختالل در خصوص انسان و به ازآنجاکهدارد. 

 ، منابع آبرسانیآبسامانه  یهابخش ترینمهمبه دلیل آنکه یکی از باشد.  اساسی دشمن یراهبردهایکی از 

که در مواقع لزوم است متنوع منابع آبی  تأمینآبی،  یهایازمندین تأمینبهترین شیوه در بنابراین ، هستند

 تیبااهمو  باارزش قدرآنمانند ایران، این منابع  یآبکمدر استفاده از آن میسر باشد. در کشور  مؤثرمدیریت 

سته به نیاز و ب در مواقع وقوع بحران،یز پیرامون آن، شناسایی شوند. بعالوه، ندر داخل شهر و  دهستند که بای

 صورت خواهد گرفت.محدوده پیرامونی آن، استحصال آب در داخل شهر یا  مقدورات،

 .ندهستتر شدهکنترلو  ترمحفوظاغلب  کنیول پمپاژ بودهنیازمند  ینیرزمیزمنابع آبی 

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

الزم است منابع موجود  ،نمایندمیرا بررسی  هاآنن وضعیت طبیعی شهر و حریم امشاور کهاینبا توجه به  -1

های طرح ، شناسایی و در نقشهنمایدمی پذیرامکانآب در مواقع بحرانی را  تأمیندر محدوده و حریم شهر که 

 .دشوارائه 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

نشگاه ، دااز منبع تا مصرف رسانیآب تأسیساتامنیت  (1939) یحسین و بهمن رماوند ،معصوم بیگی -1

 .پزشکی بقیه ا... )عج(علوم 



 ی توسعه و عمران شهریهاطرحراهنمای دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در  92

 

 
 

 

 یستز یطمحموضوع: 

 11بند شماره 

پیامدهای ناشی از رخداد  ییدکنندهتشدعامل  عنوانبه خطرسازبه جهت وزش باد در استقرار مراکز  -11

 د.شوتوجه  تأسیساتدر  هاتهدید

 .حتشری

. است هافعالیتیی در تعیین مکان مناسب سزابهو نقش  تأثیرعناصر جوی است که دارای  ترینمهمباد یکی از 

عاملی که در بخش باد  ترینمهم. شودیممثبت و منفی متجلی  صورتبهاثرات باد هم مانند سایر عناصر جوی 

است. پس از جهت باد، سرعت آن نیز در تعیین  موردنظرجهت باد غالب در محدوده ، الزم است بررسی شود

وسعت و نحوه پراکنش دود و  توانیممچنین با کمک این دو عامل است. ه مؤثرمحدوده پراکنش هوا 

 .شودیممحسوب  پدافندلحاظ  به یابیمکاندر  یتبااهممسائل  ازجمله باد را در محیط برآورد نمود. هایندهآال

 یسوزآتشو دود ناشی از  انفجارناشی از  هاییآلودگ تواندمیاهمیت است که  حائز جهتازآناین معیار 

را به درون مراکز جمعیتی  هاکارخانهآلودگی ناشی از  تواندیمهمچنین باد جا کند. هاحتمالی را به اطراف جاب

که پتانسیل انتشار  خطرزا هاییکاربر برای تعیین پهنه توسعه و عمراندر طرح بنابراین ؛ نماید منتقل

 یابیمکان. شکل زیر وضعیت مناسب و نامناسب استآلودگی دارند، بررسی جهت باد غالب دارای اهمیت 

. بر اساس این شکل مکان استقرار دهدیمو مستعد تولید آالیندگی را نسبت به باد غالب نشان  خطرزامراکز 

به درون  یدشدهتولهای د که با جریان هوا، آلودگیشوباید طوری انتخاب  ی شهری و غیرشهریزامراکز خطر

و شدت بخشیدن به  هایسوزآتشباعث گسترش  تواندیم باد. از طرف دیگر مراکز جمعیتی منتقل نشود

 .دشونسبت به مراکز جمعیتی لحاظ  خطرزامراکز  یابیمکانکه این مسئله نیز در  دشوآتش  یهاشعله

 
 .بغال دنسبت به با خطرزاصحیح مراکز  یابیمکان (نسبت به باد غالب ب خطرزانامناسب مراکز  یابیمکان (الف :19 لشک
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 .زمراکز خطرسا یابیمکانرعایت بند در  -1

 :مطالعه بیشتر برایمنابع 

 و آموزش، انتشارات زیست محیط از حفاظت و یطیمحستیز یهاندهیآال( 1911) نیمحمدحس، چوپانی -1

 .ایران گاز ملی شرکت انسانی نیروی تجهیز
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 یستز یطمحموضوع: 

 12بند شماره 

 شهر پیشنهاد شود. هایآبخوانسطحی و روی  یهاآبتوسعه آتی شهر نباید در حریم  -12

 تعاریف:

 .گویندمیآب زیرزمینی آبخوان  هایسفرهآبخوان: به 

 .ردیگیمقرار  رینفوذناپذ)حاوی آب( روی یک الیه  رآبخوان آزاد: در این نوع آبخوان، یک الیه نفوذپذی

نفوذناپذیر قرار دارد.  )حاوی آب( بین دو الیه نفوذپذیریک الیه  اغلب: در این نوع آبخوان فشارتحتآبخوان 

 .گیردمیشکل  هادامنهو  داربیشاین نوع آبخوان بیشتر در مناطق 

 تشریح:

کشاورزی، صنعتی، بهداشت  لیاز قبانسان  هایفعالیت. همه رودمی شمار بهآب یکی از نیازهای مهم در دنیا 

سطحی و  ازجملهمختلف  هایتو ... بستگی مستقیم به منابع آب سالم و در دسترس دارد. منابع آب به صور

 آب تقاضای روزافزون افزایش ها،شهر و گسترش جمعیت افزایشبا  امروزههستند.  برداریبهرهزیرزمینی قابل 

 هاآناست. گسترش شهرها و توسعه فیزیکی  ید آمدهپد شهری و صنعتی ،کشاورزی مختلف مصارف برای

اثرات مختلفی  تواندمیشهری  هایکاربریگسترش و بارگذاری . استیکی از مسائل مهم در بحث منابع آب 

 زیرزمینی را به همراه داشته باشد. هایآبزیرزمینی یا تغییر در رژیم  ،همچون آلوده شدن منابع آب سطحی

این موارد  ازجملهتوجه نماید.  هاآندارد که مشاور باید به  هایینامهآییندر این زمینه، وزارت نیرو، قوانین و 

 از: عبارتند

  ؛1/9/1941قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی، مصوب 

  ؛1911توزیع عادالنه آب، مصوب سال قانون 

 آبیاری و زهکشی مصوب سال رسانیآبعمومی  هایکانالآبی،  تأسیساتحریم مخازن،  نامهآیین ،

 ؛1973

 1979جلوگیری از آلودگی آب، مصوب سال  نامهنییآ. 

، هارودخانه ازجملهآتی برای توسعه شهرها، نیاز است ابتدا منابع آب  هایطرح، در باالبا توجه به توضیحات 

انتقال آب،  هایکانال، هابرکهو  هامردابآب زیرزمینی، دریاچه،  هایسفره، قنات و چاه، هاچشمه، هامسیل

 حفظ و حراست از این منابع، منظوربهد. در مرحله بعد شوکامل بررسی و تحلیل  صورتبهو ...  هازهکش

 باشد. هاآن حریم منطبقجهات توسعه شهر در طرح پیشنهادی نباید 
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 سطحیگسترش نواحی مسکونی شهر به سمت سد و منابع آب  :14 لشک
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در نقشه محدودیت  هاآنموجود در پیرامون شهر و توجه به  هایآبخوانسطحی و  هایآبشناسایی  -1

 .هتوسع
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 یکالبدموضوع: 

 13بند شماره 

های آن کاربری زمین با رویکرد چند عملکردی بودن فضا، سهولت دسترسی و تعدد گزینه ریزیبرنامهدر  -19

 های چندمنظوره رعایت شود.ونقل، مترو، شبکه معابر شریانی( برای کاربریحمل هایپایانهسترسی به د دمانن)

 کلیدی: و اصطالحات کلمات

که در زمان  است ییهایکاربرچندمنظوره در طرح حاضر،  هایکاربریچندمنظوره: منظور از  هایکاربری

کاهش  برای غالباًدیگری که  عملکردو در زمان جنگ،  پذیردمیعادی از آن صورت  برداریبهرهصلح، 

 .رودمیو تسهیل مدیریت بحران است از آن انتظار  پذیریآسیب

خود  داخلی تجهیزات یا ساکنان برایرا  قبولی لقاب حفاظت که شودمیاطالق  ایبستهبه مجموعه  پناهگاه:

 را دارد؛ بنابراینفضا ملزومات خاص خود  اینم آورد. هفرا جنگیمختلف  هایسالح عملکرددر مقابل 

 .طلبدیمخاص خود را  یساتیتأسو  یاسازه، معماریمالحظات 

 :تشریح

به شهرها، جزء الینفک سناریوهای تهاجم  موشکی -کالسیک نسل جدید، حمالت هوایی هایجنگدر 

 مانند هاههدف مستقیم نیستند، لیکن پیامدهای این حمل عنوانبهتوده مردم  هاجنگ. هرچند در این هستند

مردم  پذیریآسیب. یکی از راهکارهایی که برای کاهش شودمیموج انفجار و ترکش به شهروندان نیز وارد 

ست. حداقل ویژگی وره با کاربری پناهگاهی در شهرهاو احداث فضاهای امن چندمنظ ریزیبرنامهوجود دارد، 

باشند، امنیت در برابر موج انفجار است که با زیرزمینی بودن فضا میسر  که چنین فضاهایی باید داشته

ی حداقل طبقاتی زیرزمین هایپارکینگشهری و  هایتونلمترو،  هایایستگاه مانند هاییکاربری پسد. شومی

و مراکز  هافروشگاهمدارس، مساجد،  ماننددیگری  هایکاربری. دارندبه پناهگاه را  شدنلیتبدشرط الزم برای 

در  هاآن، از کاربری پناهگاهی هاآنتجاری بزرگ این قابلیت را دارند که با اختصاص فضای زیرزمینی برای 

را  هاییکاربریباید چنین مشاوران در وضع موجود شهرها  بنابراین؛ استفاده نمود بروز تهدید و بحرانزمان 

 نمایند.معرفی با کاربری ثانویه بررسی امکان تبدیل به فضای  برایو این فضاها را  هشناسایی نمود

که چه فضاهایی در اولویت اختصاص کاربری چندمنظوره  آن است، نکته حائز اهمیت اما در توسعه آتی شهرها

اختصاص کاربری چندمنظوره برای همه  ،اقتصادی آلایدهکه در شرایط  آن استاسخ ند. پهستپناهگاهی 

هایی را که پس باید مکان .دور از دسترس است غالباًچنین شرایطی  ولی ،شودمیو مناطق توصیه  هامحله

به کاربری  از شهر بیشترین نیاز را ییهامکانشناسایی نمود.  ،دارند فضاهای پناهگاهیبیشترین نیاز را به 

مراکز کلیدی و  نزدیکیجایی نیست جز در  هامکانچندمنظوره دارند که بیشتر در معرض خطر هستند و این 

هستند و افرادی که پیرامون چنین مراکزی  هاهزیرا این مراکز بیشتر در معرض حمل؛ مراکز خطرزای شهری



 ی توسعه و عمران شهریهاطرحراهنمای دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در  97

 

 
 

در امان بودن فضای امن چندمنظوره از پیامدهای انفجار،  منظوربه هستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

متری  971متری تا  111چنین فضایی پیرامون مراکز کلیدی از فاصله  یابیمکانحدفاصل بهینه شعاعی برای 

 افزارهاینرمباید با استفاده از  ایفاصلهچنین  ،ماهیت مرکز هبسته ب یشهردرون. برای مرکز خطرزای است

 .دشومحاسبه  ALOHAو  ABAQUS دمانن تخصصی

دیگر،  عبارتبه. ست، ناظر بر مسئله مهم دسترسی مطلوب به این فضاهاکندمیاما آنچه بند حاضر بدان اشاره 

 در نظر هاکاربریمتعددی )حداقل دو دسترسی از جهات مختلف( برای رسیدن مردم به این  هایدسترسی

 هایایستگاه مانندعمومی  ونقلحمل هایسامانههمچنین امکان دسترسی به این مراکز از طریق  گرفته شود.

باید حائز شرایطی  هادسترسیهمچنین این  به شکل مطلوبی فراهم باشد. یشهردرون هایاتوبوسمترو و 

عرض  روازایندار باشند. فضا برخورافراد به  انتقال باشند که به هنگام هجوم دفعی افراد از ظرفیت کافی برای

 .شودمیمتر توصیه  24پیشنهادی برای معابر منتهی به فضای چندمنظوره پناهگاهی حداقل 

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .همربوط هایدسترسیچند عملکردی و  هایکاربریارائه نقشه پراکندگی  -1

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ،مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناهگاهی (1931) نقراباغی، محس ،سید جواد هاشمی فشارکی، -1

 .سازاننخبهانتشارات 
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 یکالبدموضوع: 

 14بند شماره 

، هامارستانیبو  هاایمنی و امدادرسانی موجود مانند درمانگاه تأمینهای مناسب به مراکز دسترسی -14

 بینی شود.های شهری پیشفضاهای باز بزرگ عمومی، در تمامی پهنهها، ، پناهگاهنشانیآتش هایایستگاه

 :تشریح

به مراکز  سریعدهی به مردم در زمان بحران، دسترسی برای سرویس ضروریالزم و  یهاینیبشیپیکی از 

ی این مراکز در تمام دبنابراین بای؛ استایمنی و امدادرسانی موجود، با فاصله و زمان دسترسی مناسب  تأمین

 د.شو، فاصله دسترسی و زمان دسترسی ایجاد دهیسرویسشهر بر اساس سه فاکتور ظرفیت 

 ؛و مراکز درمانی هابیمارستاندسترسی به  •

 ؛نشانیآتش هایایستگاهدسترسی به  •

 ؛هاپناهگاهدسترسی به  •

 ؛پشتیبانی و مدیریت بحران هایپایگاهدسترسی به  •

 .استقرار موقت منظوربه بزرگ عمومی دسترسی به فضاهای باز •

 

 
 بمناس هایدسترسی هایویژگی

 یدسترسی به مراکز درمان

 طرفهکیباریک  هایخیابانفرسوده یا  هایبافتاصلی مراکز درمانی نباید در  هایدسترسی 

قرار داشته باشند. همچنین امکان تفکیک مسیر منتهی به بیمارستان برای آمبوالنس از 

گذر  یر خودروهای معمولی و امکان تخلیه سریع بیماران و بازگشت دوباره فراهم باشد.سم

متر عرض داشته باشد. گذر بر  24مجاور ضلع اصلی زمین )ورودی اصلی و اورژانس(، حداقل 

متر عرض  11و غیره(، حداقل  کارکنانتدارکات و پشتیبانی، پارکینگ فرعی زمین )ورودی 

 داشته باشد.
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  امکان دسترسی از حداقل دو جهت مختلف )شمال، جنوب، شرق و غرب( فراهم باشد. البته

 .انجام شود وآمدرفت جهتکیممکن است در شرایط عادی تنها از 

و مراکز درمانی موجود را شناسایی و تحلیل  هابیمارستانوضعیت فعلی  بایستمیدر این راستا مشاوران 

به درمانی جدید نیز باید  هایکاربریهمچنین در جانمایی  را ارائه نمایند. بهبوددهندهنموده و راهکارهای 

 را داشته باشند. الزم توجه شدهموارد گفته

 اهپناهگاهدسترسی به 

 د.ش گفته در بند قبل هاپناهگاهشرایط دسترسی به 

 نشانیآتش هایایستگاهدسترسی مناسب به 

دشمن را بسیار  هایهاحتمالی ناشی از حمل هایتپیامد خسار تواندمی ینشانآتش هایایستگاهنزدیکی به 

 یزیرطرحاین موضوع  توجه بهبا  ینشانآتش هایایستگاهبنابراین الزم است شعاع تحت پوشش ؛ کاهش دهد

از اهمیت خاصی برخوردار است. الزم به  ینشانآتش هایایستگاهشعاع دسترسی به شود. بر این اساس تعیین 

های ایستگاه دهیسرویسکیلومتر را برای  1منابع و استانداردهای جهانی، شعاع  اغلبیادآوری است که 

 .اندگرفتهدقیقه در نظر  1الی  9را  سوزیآتشو زمان رسیدن به مکان  کنندمیپیشنهاد  ینشانآتش

محل ایستگاه برای سهولت ورود به جریان ترافیکی در کنار یا موازی شبکه معابر شریانی اصلی  همچنین،

کوچک که  یهادانیمو  هاچهارراهو در حد امکان، نبش یا مجاور  دشومتر تعیین  24( به عرض 2و  1)درجه 

 ییهاابانیخیا  طرفهکی یهاابانیخهمچنین در  ؛شوندمیو سبب کندی حرکت  کندمیگره ترافیکی ایجاد 

 (.1931)فنی و روشن،  ، انتخاب نشوند.کنندمیکه وسایل نقلیه سنگین و کندرو از آن عبور 

 
 نشانیآتش هایایستگاهفازی دسترسی به  دهیوزن :11 لشک
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 نپشتیبانی و مدیریت بحرا هایپایگاهدسترسی مناسب به 

اقدامات و کاهش  یسازنهیبهدر  مؤثرگسترده از کلیه عوامل  گیریبهرهبحران برای مدیریت جامع 

جستجو  ،محور با آن پدید آمده است. عملیات امدادو مقابله هوشمندانه و برنامه هابحرانناشی از  هایتخسار

که الزم است در زمان کوتاهی بعد از آغاز و با سرعتی  ارکان واکنش اضطراری است ترینمهمو نجات یکی از 

، در این خصوص نیز، ضروری است. موقعبهبرای دسترسی مناسب و  یزیربرنامه بنابراین؛ اسب دنبال شودمن

در  منتهی به این مراکز نیز باید عریض باشند. روهایپیادهمنتهی به این مراکز،  هایخیابانعالوه بر  رونیازا

، ایمنطقهمتر و برای مراکز  11مراکز محلی،  منتهی به هایخیابان عرض پیشنهادی برایحداقل این راستا 

 .شودمیپیشنهاد متر  24

 زدسترسی مناسب به فضاهای با

 شهروندانتوان باشد. در هنگام وقوع حادثه می مهمتواند در هنگام وقوع بحران باز می یهانیزم دسترسی به

برای انجام عملیات امداد و  فضاها گونهنیافضاهای باز انتقال داد.  این را برای جلوگیری از تلفات جانی به

دسترسی به فضاهای باز  منظوربه تهدید کاربرد دارد. دائمنیز تجمع ایمن افراد پس از اتمام موقت یا  و درمان

 .قرار گیرند موردتوجهشهر، دسترسی از طریق مترو و محل فرود بالگرد باید 

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 اشاره شد؛ هاآنایمنی و امدادرسانی که در این بخش به  تأمینارائه نقشه پراکندگی مراکز  -1 

 ؛ارائه نقشه دسترسی به این مراکز -2

 ؛پیشنهادی مراکز ایمنی و امدادرسانی یابیمکانرعایت بند  -9

 .بهبود وضعیت موجود منظوربهتطبیق مراکز امدادرسانی فعلی با بند و ارائه راهکار  -4

 منابع برای مطالعه بیشتر:

مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن  (1931) نقراباغی، محس ،هاشمی فشارکی، سید جواد .2

 .سازاننخبهانتشارات  ،پناهگاهی

ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  .9

1931. 
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 یکالبدموضوع: 

 15بند شماره 

اصلی شهرها  هایورودیشهری در  اسیمقبزرگهای احداث و ایجاد کاربری برایاراضی مناسب  -11

 بینی شود.پیش

 کلیدی: و اصطالحات کلمات

هستند با اراضی وسیع و  هاییکاربریشهری  مقیاسبزرگ هایکاربری: منظور از اسیمقبزرگهای کاربری

 تراکم جمعیتی و ساختمانی بسیار کم.

 :تشریح

لیه اضطراری شهر . در مواقعی که نیاز به تخندجمعیت شهر ورود و خروجحلقه ارتباطی  شهرهاورودی اصلی 

ند، حرکت جمعیت را دچار مشکل هست اسیمقکوچک اغلبمزاحم که  هایکاربری وجود داشته باشد،

های احداث و ایجاد کاربری برایاصلی شهرها اراضی مناسب  هایورودیبرای  دبای بنابراین ؛نمایدمی

آن در حد  تراکمکه  شودمیباعث  هایکاربربودن این  اسیمقبزرگبینی شود. شهری پیش اسیمقبزرگ

 هایکاربریدارند.  یمؤثر، کاربرد پدافندغیرعاملدر  هاکاربریهمچنین بسیاری از این  ؛دمتناسبی باشن

 یهایکاربر. مناسبندیه و اسکان اضطراری، بسیار ، برای تخلهاهای سبز و باغهمچون فضا یاسیمقبزرگ

 پدافندغیرعاملد و متناسب با اهداف مفی یهایکاربر عنوانبهنیز  هادانشگاهدیگر، همچون  اسیمقبزرگ

صنعتی، گرچه  هایشهرک، همچون اسیمقبزرگ یهایکاربردیگر، برخی از . از طرفندشویممحسوب 

 از آن اجتناب نمود. دبودن، بای نیخطرآفر نظرازنقطهلیکن  ؛ندهست اسیمقبزرگ

اشاره کرد که در بیشتر مواقع،  هاتعمیرگاهبه  توانمی مقیاسبزرگ هایکاربریبرخالف  اینمونه عنوانبه

 شمار بهبحران مانعی برای خروج اضطراری از شهر را اشغال کرده و در زمان  هاراهاز حاشیه  یتوجهقابلبخش 

 .روندیم
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 شهردر ورودی  اسیمقبزرگ یهایکاربروجود  :11 لشک

 
 شهرمتراکم در ورودی  یهایکاربروجود  :17 لشک
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 .هرعایت بند در طرح پیشنهادی و ارائه نقشه مربوط-1 

 .رورودی شه 

ی هایکاربر

 .سایمقبزرگ

 

ی هایکاربر

 .سایمقبزرگ
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 یبافت و سازمان شهرموضوع: 

 16بند شماره 

شهرهای مرزی که باید در طراحی  یاستثناباشد. )به موردتوجه یباز شهر هایفرمدر الگوی توسعه،  -11

 .گیردقرار  مدنظرتراکم م( ههای باز و بستفرمترکیبی از 
 :تشریح

 و محیط درون بر را انسانی اقدامات تأثیر داده و را نشان آن اطراف مناطق و شهر یک بین رابطه شهری شکل

 به توجه با دارند و خود عملکرد و طراحی برای اولیه ایده از یادرجه . شهرهاگذاردمی نمایش به آن بیرون

 یا کاال، تجارت ذخیره محل عنوانبه شهرها برخی .گیرندمیخود  به متفاوتی یهاشکل مختلف، کارکردهای

 یا هاراه تقاطع محل در دیگر، برخی کهیدرحال .گیرندمیخود  به متمرکزتری الگوی و کرده عمل صنایع تمرکز

 غالباً الگویی و آمده وجود به ،یابدمیانتقال  دیگر سیستم به ونقلحمل سیستم یک از آن در کاال که ییهامکان

 در مهم از عوامل بشر، تاریخ در مذهبی عناصر .گیرندمی خود به دریا یا ساحل، رودخانه جاده، کنار در طولی

اصلی  یهاابانیخ و معابر مقدس، مکان یا آرامگاه یک دلیل وجود به که جایی ؛اندبوده شهرها یریگشکل نوع

برج و  و دیوارها با شهرها متعددی، موارد در گذشتهدر . شوندمی منشعب اطرافبه مرکز از شعاعی صورتبه

 در ،هاآن داخل در فشرده و متراکم صورتبه شهری هایهمحل و آوردندیم فراهم را ساکنان امنیت خود، باروی

 .گرفتندمی شکل زمین توپوگرافی با متناسب و طبیعی صورتبه بیشتر و معین محدوده

 اندرکاراندست و ریزانبرنامه موفقیت میزان در تأثیرگذار عوامل از یکی تواندیم شهر فضایی شکل از آگاهی

 مطالعات در مهم هایموضوع از یکی عنوانبهنماید.  شایانی کمک شهری هایمحیط به بهبود و بوده شهری

 مسائل لهیوسبه عمیقاً و است شهری مناطق در انسانی یهاتیفعال فضایی توزیع نحوه بیانگر شهر شکل شهری،

 .گیردمیقرار  تأثیرتحت جوامع دفاعی اجتماعی و اقتصادی، محیطی، خصوصیات و مدیریتی

 ممکن مفاهیم این عناصر است، شهر ساختار از متعددی عناصر و مفاهیم آمدن گرد هم ینتیجه شهری شکل

 فضاهای و هاپارک ،یبندشکل ،خیابان طراحی ،هابلوک شکل و اندازه ،خیابان الگوی مانند مواردی است

و دفاعی،  یطیمحستیز ،اجتماعی ،اقتصادی مختلف آثار دلیل به شهر شکل. باشد این مانند و عمومی

 .پیش ببرد ناپایداری یا پایداری یسوبه را شهر یک تواندیم

الگوی مبتنی بر  در توسعه شهر، بنابراینباز شهری در تخلیه و اسکان اضطراری نقش اساسی دارند،  هایشکل

تسهیل  برایباز،  شکلهای مرزی، استفاده از الگوی در نظر گرفته شود. البته در شهر بایدباز،  یهاشکل

 برای کهیطوربه. ردیگیمقرار  مدنظربسته و باز  یهاشکلبلکه ترکیبی از  ؛شودنمیدسترسی دشمن، توصیه 

متراکم  یهاشکلاز و برای ممانعت از تحرک دشمن،  شودمیباز در نظر گرفته  یهاشکلی خودی، هافعالیت

 .شودمی استفادهو بسته، 
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 حرعایت بند در طر -1

 یبافت و سازمان شهرموضوع: 

 17بند شماره 

ای در بیرون از بافت اختصاص مسیرهای ویژه جهتریزی و غیرمنظم، برنامه رینفوذناپذ هایبافتدر  -17

 امدادرسانی سریع در نظر گرفته شود. جهت

 تشریح:

طول  در را آن یریگشکل چگونگی و شهر کالبدی وضع که است تغییر حال در و پویا کمیتی شهر هر 1بافت

 را هاآن مقدار و خالی و پر فضاهای یعنی شهر کالبدی فضای یبنددانه شهر، هر بافت .سازدیم نمایان زمان

 دسترسی نحوه ،ارتباطات شبکه ،کندیم مشخص را هاآن بین نزدیکی حد و رابطه چگونگی و یکدیگربه  نسبت

 .داد تشخیص را فرعی و اصلی یهاراه توانمی آن با و دینمایم آشکار را هاکوچه و هاراه کلی خصوصیات و

 با ارتباط در یکدیگر با هاآن ترکیب و هاساختمان استقرار نحوه ،شدن تنیده هم به بافت شهر ،گریدعبارتبه

 است. محیطی شرایط بر اساس هاراه شبکه

به آن توجه نموده و با توجه به  ددارای مزایا و معایبی هستند که بای هابافتاز منظر پدافندغیرعامل، هر یک از 

و متراکم، امکان  رینفوذناپذ یهابافت، در نمونهعنوانبهآورد.  به عملالزم را  یهایزیربرنامهاین خصوصیات، 

و غیرمنظم، انجام  رینفوذناپذ یهابافتدر  ؛ بنابراینانجام عملیات امداد و نجات از داخل بافت وجود ندارد

در اقصی نقاط  ازآنجاکه. استهمچنین امدادرسانی با مشکل اساسی روبرو  ،عملیات تخلیه و اسکان اضطراری

برای انجام عملیات امدادرسانی، در خارج از بافت نفوذناپذیر و  دبای ،وجود دارد هاییبافتچنین کشور، 

 برای امدادرسانی سریع در نظر گرفته شود. ایویژهغیرمنظم، مسیرهای 

 ممکن که جاییالزم است تا  نفوذپذیریتقویت  برای

ها لبه اطرافرا در  استقرارقابل هایورودیباشد تعداد 

پذیری مستقیمی بر آسیب تأثیر. نفوذپذیری کرد زیاد

شبکه دارد. هر چه نفوذپذیری باالتر باشد 

تر و عملیات امداد و نجات راحت ،پذیری کمترآسیب

های بیشتری دسترسی چراکهپذیرد تر صورت میسریع

که دهد، ضمن اینقرار می امدادگرانرا در اختیار 

ز محدوده خطر در های بیشتری را برای خروج اراه

 
در میزان  هابلوکشکل و اندازه  تأثیر -11 لشک

 Cowan,2111:مأخذ یرینفوذپذ

                                                           
 

1 ( Texture 
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 دهد.اختیار ساکنان قرار می

در اختیار شهروندان و نیز  ازآنپسهای متعددی که در زمان سانحه و های جایگزین به دلیل انتخابوجود راه

 مسیر جایگزین موقعیت موارد، تمام دهد. درپذیری شبکه ارتباطی را ارتقا میدهد، انعطافامدادرسانان قرار می

اصلی ممکن است با فاصله از آن تعیین شوند  مسیرهایگرفته شود. جایگزین  نظر در دوراندیشی و دقت با باید

تواند از طریق مسیرهای موازی معابر صورت پذیرد، رار گیرند. این امر میی دشمن قتر در خطر حملهتا کم

معبر جایگزین  عنوانبهد. معابری که دارمعبری موازی که چندین تقاطع با معبر اصلی دارد و عرض مناسبی 

ت لزوم از به لحاظ فعالیتی بارگذاری چندانی نداشته باشند تا در مواقع بحرانی و در صور بایدشوند انتخاب می

ایجاد نماید. بدین  هاآنهای مختلف خللی در حرکت ترافیکی که وجود فعالیتاستفاده شود، بدون آن هاآن

 شهری هایشریان و بزرگ هایپل قبیل از مسیر کلیدی نقاط برای جاده ساخت و طراحی هنگام بایدترتیب 

، در دارندمسیرها و معابری که امکان داشتن مسیر جایگزین  ترتیبینابهشود.  تعیین جایگزین مسیرهای

 ند.هستتری دارای وضعیت مطلوب پدافندغیرعاملارتباط با 

  

در زمان بحران از داخل  یامدادرسان. شودمیو غیرمنظم دیده  رینفوذناپذاز بافت  یانمونهباال،  یهاشکلدر 

 .یستن ریپذامکاناین بافت، 
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 .رهش رینفوذناپذارائه نقشه بافت  -1

 .یدر طرح پیشنهاد مدنظررعایت بند و ارائه نقشه دسترسی  -2

نفوذ  هایبافتاز  اینمونه: 13 لشک

.ناپذیر  
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 لونقحملها و دسترسیموضوع: 

 18بند شماره 

باید امکان تخلیه سریع جمعیت در  هری، میزان نفوذپذیری و طراحی آنشبکه معابر شمراتب سلسله -11

 را تسهیل نماید. بحرانیمواقع 

خطرناک به علت تهدید یا وقوع یک حادثه  هایمحلافراد از  حرکت شتابان و اضطراریتخلیه اضطراری: 

و  سوزیآتشتهدید بمب یا  دلیلبهآن شامل تخلیه ساختمان  هاینمونهرا تخلیه اضطراری گویند.  آمیزفاجعه

 نیز تخلیه یک منطقه یا شهر به دلیل طوفان شدید یا بمباران است.

 .حتشری

انجام عملیات تخلیه  منظوربهدر مناطقی که در معرض خطر حوادث هستند، تهیه یا وجود یک طرح تخلیه 

عملیات و  سازیشبیه. در این راستا، است یضرورترس ناگهانی  و اجتناب از ایجاد اضطراب و کارآمد صورتبه

ارتقای آمادگی در برابر شرایط  منظوربهاضطراری، اقدامات مکمل  هایطرح یروزرسانبتحلیل و  ،تخلیه فرایند

 (.1932)حسینی،  .شوندمیاضطراری محسوب 

که در زمان بروز بحران، حداقل نقاط گره ترافیکی پدید باشد  یاگونهبهباید  یشهردرون یهاراهطراحی شبکه 

که تعداد تقاطع بیشتری  الگوهاییگفت  توانیم رونیازاتخلیه با حداکثر سرعت صورت پذیرد.  فرایندآید تا 

 ترمطلوب یهانمونهاز  عملکرد را در زمان تخلیه اضطراری دارند. ترینیفضعمانند الگوی شطرنجی دارند، 

شعاعی از مرکز به خارج،  صورتبهبه الگوی اقماری یا شعاعی اشاره کرد به این صورت که معابر اصلی  توانیم

در ادامه  شوند.کمربندی به یکدیگر متصل می صورتبهمعابر امتداد یافته و در فواصلی این  طور مستقیمبه

 .شودیممقوله طرح  جوانب موضوع تخلیه اضطراری، جزئیاتی از اینبیشتر  شدنروشن منظوربه

 اضطراری یتخلیه مراحل

 است: یرزمرحله به شرح  1مشتمل بر  یاضطرار ییهتخلمراحل 

 ؛یعمومآموزش  -1

 ؛و خطر یدتهد یصتشخ -2

 ؛و انتخاب اقدام مناسب گیرییمتصم -9

 ؛خطراعالمو  هشدار -4

 ؛الزم یداتتمهو انجام واکنش  -1

 ؛مناطق امن یا گاهت پناهمبه س حرکت -1

 ؛ونقلحمل -7

 .موقت اسکان -1
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 .است مرتبطتوسعه و عمران شهری  هایطرح، با حوزه 1و  1موارد باال، بندهای  بیناز 

 اضطراری یتخلیهسطوح مختلف 

 باشد: ازیموردنممکن است در دو سطح عمده  یاضطرار ییهتخل یطورکلبه

صورت ممکن است  یناتر؛ در به مناطق امن یدتهددر درون شهر از مناطق مورد  یتجمع ییهتخل -1

 یهاساختمانو ورزش و...(،  یباز هایینزمها، )پارک یعمومباز  یفضاها یسوبه شدههیتخل یتجمع

و  یعموم یمهن، یعمومها )پناهگاه یسوبهو مانند آن( و  ینماس یهاسالنها، مرکز تجمع )ورزشگاه

 یدادروبعد از  یطشرادر  یتجمع ییهتخلنوع  ینا( حرکت کنند. یعمود ییهتخل صورتبهو  یخصوص

نبود زمان  لیبه دلو  ینظام هایهقبل از وقوع حمل یا( یشهر)زلزله در مناطق  رانگریو یعیطب یایبال

 یا ییهوا هایهحمل ینحقبل و  یاضطرار یطشرا) یدتهدمورد  یشهرهاموقع به ییهتخل یبرا یکاف

 ( الزم است.یموشک

 یسطح یموتورریغو  یموتور ییهنقل یلوسااز:  عبارتند ازیموردن یابزارها ینترمهمحالت  ینادر 

 یطشرای و مترو(. البته در صورت خاتمه یلمونور) یرسطحیز، ون، اتوبوس و تراموا( و ینماش)موتور، 

 است. ریپذامکان یزنو دوچرخه  یادهپبحران، حرکات  ینح یاضطرار

از  عبارتند دهیدبیآسسطوح  یا یدتهدمناطق مورد  یاضطرار ییهتخل یبرا ازیموردن یفضاها ینترمهم

 .یشهردرون هاییدسترسو  هاراهی شبکه

حالت شدت  ینااز شهر. در  یرونبتر به مناطق امن یشهراز مناطق  یتجمع یاضطرار ییهتخل -2

فاقد مقاومت و  یاوجود نداشته  یدتهدمورد  یشهرهاامن در سطح  یفضاهااست که  یحدحادثه به 

ی گسترده هایهدر مواقع حمل یزنبزرگ و  یعیطب یایبال یدادروباشند. در مواقع بعد از  ازیموردن یمنیا

 یجهانآلمان به لندن در زمان جنگ  یموشک هایهارتش مهاجم )حمل ینیزم یروین یشرویپو  ینظام

 یاضطرار ییهتخلاز  اییوهش ینچن م( 2119در سال  یکاییآمر یروهاین از سویاشغال بغداد  یادوم 

 شهر الزم است.

 هاییدسترسی هاز: شبک عبارتند یدتهدمورد  یشهرها ییهتخل ازیموردن یفضاها ینترمهم ینهمچن

، حسینی) .بندرهاها و ، فرودگاهینیزم یمسافربر هاییانهپا، یشهربرون یهاراهه ، شبکیشهردرون

1932.) 

 :( 1932است )خاندان،  قرارنیازابرای طراحی مسیرهای تخلیه در نظر گرفته شود  ایدمعیارهایی که ب

 تحداقل زمان و حداکثر ظرفی (1

زمان کافی برای تخلیه افراد وجود  هابحران. در برخی از کندیمزمان تخلیه را شرایط مختلف بحران تعیین 

 حداقلکه تخلیه افراد در  دشوطراحی  طورید دارد و در برخی دیگر زمان بسیار کم است و مسیر تخلیه بای

 زمان ممکن انجام شود.
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 یترافیک یهاگرهحداقل امکان ایجاد برخورد و  (2

ترافیکی باشد یا اینکه ضریب تصادفات را باال برد یا اینکه ظرفیت  یهاگرهمسیر تخلیه دارای  کهیدرصورت

قرار گرفته و با ایجاد  تأثیرتحت شدتبهیه کنار کشیدن خودروهای معیوب را نداشته باشد، سرعت تخل برای

 یاگونهبه دطراحی مسیر بایبنابراین ؛ دهدافزایش میرا  هاگرهمضاعف بر رانندگان خطر تصادف و  یفشار روان

 برساند. حداقلباشد که این قبیل مشکالت را به 

 یو تداوم عملکرد یریپذمیترمقابلیت  (9

 سرعتبه برخورد موشک( بتوان آن را)با بحران  شدنمواجهباشد که در صورت  یاگونهبهطراحی مسیر باید 

کناره  یرهایمسکه پل تعبیه شده است  ییهامکاندر  توانیمنمونه  عنوانبه. نمودحفظ  ترمیم و عملکرد آن

 هایبا خطر شدنمواجهمسیر تخلیه باید آمادگی  هرحالبهجایگزین برای مواقع احتمالی در نظر گرفت. 

 احتمالی را داشته باشد و کارایی خود را در هر حالتی از دست ندهد.

 یداشتن توجیه اقتصاد (4

توجیه اقتصادی  دبای ،شودمیهزینه بیشتری  پدافندغیرعاملهر طرحی که برای آن در راستای اهداف 

قرار گیرد  مورداستفادهمسیر تخلیه در زمان بحران بتواند  عنوانبهطراحی و ساخت راهی که  باشد.داشته

در مقابل ارزش فواید مادی و  دبیشتری در بر خواهد داشت. این هزینه بیشتر بای یهانهیهز طورقطعبه

 و ...( طرح، قابل توجیه باشد. هاانسانجان ) یرمادیغ

 هدر آیند یافتگیتوسعهپویایی برای شرایط  (1

آینده مناطق جمعیتی همواره  یهاطرحدر  یافتگیتوسعهباشد که برای شرایط  طوریباید  شدهیطراحمسیر 

کارکرد خود را حفظ نماید. طراحی نباید طوری باشد که پس از مدتی راه تبدیل به شریانی فرعی شده و 

 در آینده از دست بدهد. افتهیتوسعهظرفیت خود را در مقابل شرایط 

 یامدادرسانامکان برقراری پشتیبانی و  1

لوازم، ملزومات و  تأمینایجاد امکانات پشتیبانی برای  برایطراحی شود که به مدیران بحران د طوری راه بای

به آسیب دیدگان،  امدادرسانیدر زمان بحران کمک کند. این موارد شامل انواع نیازهای  ازیموردنتجهیزات 

 یرسانخدماتانات همچنین امک ؛نیازهای اولیه اسکان موقت و ملزومات دفاعی در صورت وقوع جنگ تأمین

 .استدر طول مسیر  (سوخت و امکانات درمانی و ...)

 برنامه تخلیه اضطراری شهرها یینهدرزماز یکی از کشورهای موفق  یانمونهتشریح بیشتر موضوع،  منظوربه

 :شودبیان می

 هروسی

 یکهر شهروند،  یبراطبق آن  کهیطوربهاست.  یشهرمناطق  ییهتخل یبرا یی جامعبرنامه یدارا یهروس

، ینمعمحل  ینادر نظر گرفته شده است. در  یاشتراکدر درون مزارع  یهتخلزمان  یبراو مشخص  یژهو یجا
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مخصوص اسکان  ینزمدر آن قطعه  یدباکه  یکسان یاسامفهرست  یگرد یسوو از  ضروریلوازم  ییسواز 

 یک یاحتمالدر برابر انفجار  یکافحفاظت  تأمین ظورمنبهن قرار داده شده بود. ااز زارع یکهر  یاراختدر  یابند

قابلِ احداث در -سرعتبه یهاپناهگاه یجادا، یلومتریک 21حداکثر  یفاصلهدر  یمگاتن یک یاهستهبمب 

 شده بود. بینییشپاز شهر  یلومتریک 41 یفاصلهدرون مزارع و در 

، یتجمع ییهتخل یکاف فرصت تأمین برای خطراعالم ییشرفتهپ هاییستمس یتوسعهبه  سابق، یشورودر 

)در محل( و  یعمود صورتبه یهتخلتا وقوع حمله،  یماندهباقداده شد. طبق برآوردها، بسته به فرصت  یتاهم

 هاییدسترسی شهر، به وجود شبکه یافق ییهتخل یعتسر یبرا ینهمچنشد.  بینییشپ)خارج از محل(  یافق

بسیار عریض طراحی شدند تا در مواقع بحرانی تخلیه  اغلب هاابانیخدر شهر مسکو  رونیازابود.  یازن یضعر

 اجرا شود. سرعتبهجمعیت شهر 

 
 عریضهای خیابان یواسطهبهمردم شهر در مواقع بحران  یتخلیهبه  بخشیشتاب  :21 لشک

، نمایندیمرا که از درون شهر عبور  هایییدسترسد که شبه دور شهر احداث  یاجاده یشبکه یک ینهمچن

خروج از شهر را  امکاننحو،  ترینیعسراست تا به  یبزرگ یهابزرگراهمتصل نموده و مشتمل بر  یکدیگربه 

 یمجاربه  یدسترس کهینحوبهبه خود گرفت  یاستارهشکل  یشهر یارتباط یشبکه ین؛ بنابرایندنمافراهم 

 .شودیمسهولت ممکن به ییهرجاآن از  یاصل



 ی توسعه و عمران شهریهاطرحراهنمای دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در  11

 

 
 

 

 

 مسکوعریض و مناسب شهر  هایدسترسی:22 لشک مسکوشهر  هایدسترسی یشبکه ایستاره تصویر :21 لشک

 زیر توجه نمایند: هاینکتهبه  هاراه نامهآیینبا این تفاسیر، مشاوران محترم باید عالوه بر توجه کامل به 

 به حداقل رسانیده شود؛ هاخروجیدر مسیرهای منتهی به  هاتقاطع -

 ری صورت پذیرد؛اصلی شهر برای تخلیه اضطرا هایخروجیارزیابی از وضعیت کشش  -

 کنترل شده باشد. هاخروجیجمعیتی و فعالیتی در محدوده  هایبارگذاری -

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 تارتباطی با بند و ارائه راهکار با هدف بهبود وضعی هایشبکهانطباق وضع موجود  -1 

 یپیشنهاد شبکه معابررعایت بند در  -2

 مطالعه بیشتر: برایمنابع 

، )مبانی و تجارب( پدافندغیرعاملتخلیه و اسکان اضطراری در  (1932) دسید بهشی حسینی، .1

 .، تهراناشترصنعتی مالک انتشارات دانشگاه
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 لونقحملها و دسترسیموضوع: 

 19بند شماره 

ارتباطی شهر صورت  هایراهشبکه  مجاورتهای امداد و نجات دراستقرار زیرساخت برایتدابیر الزم  -13

 پذیرد.

 تشریح:

مراکز امداد و ناظر بر این مسئله بود که برای  مزبوربند  درواقع. است 14مکمل بند شماره  ینوعبهبند حاضر 

اما بند حاضر، ؛ دشو تأمینبند آمده(  حاتیتوضکه در  گونههمانمناسب شهری ) هایدسترسینجات موجود، 

. در جدید است غیرهو  نشانیآتش هایایستگاه، هادرمانگاه، هابیمارستان لیقب مربوط به مراکز امداد و نجات از

اصلی شهر  یهاه راهشبکدسترسی را به  ترینمطلوبباشد که  نحویبهچنین شرایطی، جانمایی این مراکز باید 

 داشته باشد.

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 یپیشنهاد و ارائه راهکار شهروضع موجود  بند با انطباق -1 

 یرعایت بند در طرح پیشنهاد -2
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 لونقحملها و دسترسیموضوع: 

 21بند شماره 

 .ردر حریم شه یشهرنیبنزدیکی معابر  مجاورت و امداد و نجات در هایسایت یابیمکان -21

 تشریح:

های یک شهر دانست که بازتاب کالبدی مفهوم ویژگی ترینمهمتوان از های ارتباطی شهر را میها و شبکهراه

زیرا اگر ؛ دشومی دوچندانعادی و بحرانی اهمیت دسترسی ند. در شرایط غیرهست «دسترسی نیاز به»

شود؛ در  یشرایط عادی جامعه باعث افزایش مطلوبیت و کیفیت سطح زندگبرقراری دسترسی بهینه در 

باعث نجات  یشهرنیبدر معابر  آمدوشدشرایط بحرانی پس از اعالم وضعیت خطر، حفظ و دسترسی و جریان 

های خطرناک و دسترسی به مناطق امن فراهم خواهد بود و امکان گریز از موقعیت شده و تداوم حیات انسانی

 صورت خواهد گرفت. یراحتبهر و مرور وسایط نقلیه امدادی و عبو

و در حریم شهر  یشهرنیبامداد و نجات در نزدیکی معابر  یهاتیساتجربه نشان داده است که استقرار 

برای انجام  تواندمیبه افراد قربانی حوادث و بالیا، کمک شایانی نماید. این امر  دهیسرویستواند به امر می

 ایجادهدر زمان جنگ و صلح کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر، اکثر حوادث  یاجادهعملیات امداد و نجات 

 امداد و نجات در حریم یهاتیساتقرار مکان برای اس ینیبشیپ، روازاین ،پیونددمیدر این محدوده به وقوع 

حتماً  دبای یابیمکاناین است که این  توجهقابلنکته امری ضروری است.  یشهرنیبنزدیکی معابر شهر و در 

از هر دو طرف جاده امکان دسترسی وجود داشته باشد.  کهیطوربه ،صورت گیرد یشهرنیبدر دو طرف معابر 

 موردقبول، یک طرف جادهدر  یابیمکانو ایمن وجود داشت،  سطحهمالبته چنانچه امکان دسترسی غیر 

 .است

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .رامداد و نجات و ارائه نقشه موردنظ هایسایت برای یابیمکان -1 
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 لونقحملها و دسترسیموضوع: 

 21بند شماره 

شهر نباید بیشتر از  یهاساختمانرسانی، حداکثر ارتفاع اهش خطر ریزش آوار در مسیر امدادک منظوربه -21

 سه برابر عرض معبر دسترسی باشد.

 :تشریح

بر عملیات  دهیدبیآس زیرا قطع دسترسی به نقاط، در مدیریت بحران برخوردارند یاژهیواز اهمیت  هاراه

 نیتریاتیحرا در  یادشدهو توقف عملیات  گذاردیممنفی  یریتأث هاتیفعالنجات و سایر ، جستجو، امداد

هیچ شرایطی ریزش آوار نباید موجب انسداد کامل  در لحظات پس از وقوع حادثه به دنبال خواهد داشت.

 دسترسی شود. این محدوده تابع نسبت ارتفاع توده به فضای باز بین آن است. یرهایمس

ت، این الزم است تا در محاسبا ،شهری یهاانیشرناشی از ریزش آوار و انسداد  هایخطربرای برطرف شدن  

 مانعی در مقابل دسترسی نباشد. ،قرار گرفته تا در هنگام خطر مدنظرمقوله 

 شدهاشغالمقررات ملی ساختمان، با توجه به اینکه میزان سطح  21در مبحث  شدهانجامبر اساس مطالعات 

عالوه بر میزان ، الزم است همچنین؛ شودیمارتفاع ساختمان در نظر گرفته  9/1در اثر ریزش آوار برابر با 

در زمان حادثه در نظر  امدادرسانیمتر از عرض گذر را برای بحث عبور و مرور و  9حداقل  محصور بودن

 گرفت.

جلوگیری از انسداد مسیر توسط آوار از طریق فرمول زیر انجام  منظوربهعرض مسیر محاسبه  بر این اساس

 :ردیپذیم

 
                                                  

 .استارتفاع بدنه محصورکننده معبر  دهندهنشان cو  bو  عرف عرض معبرم a، فرمولدر این 
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c 
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 ی توسعه و عمران شهریهاطرحراهنمای دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در  14

 

 
 

 
 معبرو عرض  هاساختمانمناسب از رعایت نسبت صحیح ارتفاع  اینمونه :29 لشک

  
اصلی  هایتقاطعدر یکی از  بلندمرتبهساختمانی  :24 لشک

 شهر

در حال سوختن در  «الف»ساختمان شکل  :21 لشک

 ساختمراحل 
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 ساختمانتصویری از انسداد معابر با فروریزش  :21 لشک

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 .یرعایت بند در طرح پیشنهاد -1 
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 لونقحملها و دسترسیموضوع: 

 22بند شماره 

عمود بر آن باید  هایشبکهالگوی توسعه شبکه معابر اصلی شهرهای مرزی باید موازی با مرز باشد و  -22

 کوتاه و غیر ممتد باشد.

 تشریح:

جایی کاال، مسافر و ... در هراه و خطوط مواصالتی اهمیت زیادی در توسعه و پیشرفت هر منطقه دارد. جاب

انجام  تربهینهصورت جایی بههباشد، این جاب ترمناسبگیرد و هرچه این بستر یمنجام ی مواصالتی اهاراهبستر 

های دارند. هم دشمن و هم نیرو یاژهیوو خطوط مواصالتی، اهمیت  هاراهخواهد گرفت. در ابعاد نظامی نیز 

در توسعه شبکه د بایبنابراین ؛ ندهستخودی، برای انجام عملیات نظامی، نیازمند لجستیک نفرات و تدارکات 

ایجادشده ممانعت برای تعرض دشمن  یهاراههای مرزی از الگویی استفاده نمود که معابر شهری در شهر

های زیادی وجود دارد برای نیل به این مقصود، راهکارایجاد نموده و در عوض، دفاع از شهر را تسهیل نماید. 

، به هنگام توسعه شهر خصوصبه کارهاراهاین  نیمؤثرترز یکی ا کنیول ،شاره شده استا هاآنبه  ادامهکه در 

 است. و جلوگیری از نفوذ دشمن های خودی به مرزمرز برای تدارک و تسلط نیرو موازاتبهدر نظر گرفتن راه 

 یهاراهبر ایجاد باید الگوی کار  هاراه گونهنیاد که در شوناحداث عمود بر مرز  بایدالزاماً  هاراهبرخی از 

 .باشد یمبتنعمودی کوتاه و غیر ممتد 

بایست بانک اطالعاتی جامع و کاملی یمو خطوط مواصالتی در نواحی مرزی، در ابتدا  هاراهبا توجه به اهمیت 

 درهرصورتتهیه نمود.  غیرهخطر و راه، نقاط پریسپلهای یستگاها، هاپلو اجزاء مرتبط با آن مانند  هاراهاز 

 باید متناسب با شرایط طبیعی و توپوگرافی منطقه صورت پذیرد. هاراهتوسعه 

ی مختلف و هاجنبهی مواصالتی از هاراهدر مرحله بعد با تحلیل اطالعات و وضع موجود، نقاط قوت و ضعف 

ها و ضعف شبکه مواصالتی، اقدامات الزم یلپتانسد. درنهایت با استخراج شویمویژه دفاعی امنیتی استخراج به

ی مواصالتی هاراه درارائه راهکارهای اساسی و کاربردی  ازآنجاکهگیرد. یمرفع نقاط ضعف شبکه صورت  ایبر

امنیتی  -راهکارهای کلی دفاعی است، پسنیازمند شناخت کامل از شبکه موردنظر و استخراج اطالعات 

 تواند شامل موارد زیر باشد:یمی مواصالتی هادرراه

  هاپشتیبانی نواحی داخلی از نواحی مرزی در شرایط بروز تهدید برایرزی ی مناطق مهاراهدرباره 

 قرار گیرد؛ موردتوجهنگری الزم یندهآ

 صورت مستقیم و بدون عبور از شوند، نباید بهیمیی که از نواحی مرزی به داخل کشور وارد هاراه

صورت یک تواند بهیمی اصلی از داخل مراکز جمعیتی هاراهند. عبور شومراکز جمعیتی ایجاد 
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پیشروی دشمن عمل نماید و امکان دفاع و درگیری در داخل مراکز جمعیتی فراهم  مانع در برابر

 د؛شویم

 
  د تا نموازی با مرز باش المقدورحتی هاراه های مرزی،الگوی توسعه شبکه معابر اصلی شهردر

همچنین امکان نفوذ  شود،هم های خودی فراوامکان پشتیبانی لجستیکی الزم از مرز، توسط نیر

 میسر نباشد؛ هاشبکهعمیق دشمن از طریق این 

 در مواجهنداز مرکز  یو دور یاییجغراف یانزوا یککشور در غرب و شرق با  یمرز مناطق .

مانع، ارتباط  یک عنوانبه یرانشمال غرب ا یهازاگرس و کوه یهاکوهرشته ی،غرب یهابخش

 یرکو یزن یکشور را با مشکل مواجه ساخته و در مناطق شرق یدرون یهابا بخش یغرب یمرزها

کشور  یداخل یهابا بخش یمرز یدر ارتباط نواح یمانع اساس عنوانبهلوت  یابانو ب یراننمک ا

و  یها و خروجراه بینییشپ یبزرگ مرز یتیشهرها و مراکز جمع یبرا روازاین. دشویمحسوب م

 ؛است یالزم و ضرور یدبروز تهد یطدر شرا یبانیتپش برایچندگانه  هاییورود

  شودمیی جایگزین در مناطق مستعد بروز تهدید توصیه هاپلایجاد. 

  افزایش  کشورنواحی مرزی به سمت داخل  خصوصبهی خطوط ریلی در کشور دهخدماتسطح

انسان و حتی جایی کاال و هتواند جابیمی مواصالتی هاجادهوجود خطوط ریلی در کنار ) ابدی

 ت در نواحی مرزی را تسهیل نماید(؛تخلیه جمعی

  در مناطق مرزی یکی از عوامل رضایت ساکنان و ترغیب پایداری  هاراهسهولت دسترسی به

ی طبیعی و غیرطبیعی، هابحراندر مواقع بروز  شودباعث می. همچنین این مسئله استجمعیت 

 د.شو ترسادهامدادرسانی به این مناطق 
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 مرزالگوی راه موازی با  :27 لشک

 
 مرزالگوی راه مستقیم از  :21 لشک

 توسعه و عمران: هایطرحخروجی مورد انتظار در 

 ؛وضع موجود شهر و ارائه راهکار با هدف بهبود وضعیتانطباق بند با  -1 

 .رعایت بند در طرح پیشنهادی -2

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 السالم.علیه نحسی، انتشارات دانشگاه جامع امامیابیمکانای بر آمایش و (؛ مقدمه1931) الهشمسایی، فتح -1

 

 .رمرز غربی کشو

 

 

 

 

راه غیرمستقیم و  

 .موازی با مرز

 

 مرز جنوب شرقی

 .رکشو

 

راه مستقیم به 

  .داخل
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 هچندمنظور هایکاربری -13بند  پیوست

 ومتر

یالدی دو بانک انگلیسی برای حفاظت از پول م 11اولین بار در قرن 

و اشیا قیمتی بین یکدیگر تونل زیرزمینی احداث کردند و دولت 

بعد به دنبال راهکاری بود که بتواند از این  هایدههانگلیس در 

بدین ترتیب فکر ایجاد مترو شکل  ،حرکت یک استفاده عمومی کند

گرفت. از حرکت اولین قطارهای شهری در غرب نزدیک به یک قرن 

اما ایده اولیه طراحی متروها و فضاهای زیرزمینی کنونی را ؛ گذردمی

آنتنیو سانت الیا، معمار ایتالیایی دهه دوم قرن  هایطرحدر  توانمی

احی معماری، شهر با وی در نمایشگاه طر هایطرحبیستم یافت. در 

زیرزمینی برای  هایراهای از ، روی شبکهبلندمرتبه هایخراشآسمان

 موردتوجه هاسالجسورانه هرچند در آن  هایطرحو متروها تصویر شده بود. این  هااتوبوستردد خودروها، 

 تبلور یافته است. کامالًاما آنچه در ذهن وی بود امروزه  ،قرار نگرفت

 عمق در متوسط طوربه سامانه این ده است.ش احداث و طراحی 1317 نیز در سال انگیونگیپ شهری قطار

 :است زیربه شرح  سامانه این چندمنظوره هایویژگی از برخی و شده احداث زمین متری 111

 زمان مدت برای شهروندان از نفر میلیون یک از بیش استقرار و اسکان قابلیت -

 ؛طوالنی

 وقوع هنگام به شهروندان ضروری مایحتاج نگهداری و ذخیره منظوربه انبارهایی احداث -

 ؛تهدید

 در که اییگونه به یادشده سامانه احداث در استحکامات و یسازمقاوم اصول به توجه -

 ؛ندیبینم آسیبی هیچ مترو سازه اییهسته انفجار صفر نقطه

 فضاهایی و کوهستان شهر، استادیوم مهم، حساس و مراکز به متعدد هایدسترسی وجود -

 .گیاهی پوشش با

قرار گیرند. در این رابطه دو نوع  مورداستفادهپناهگاه  عنوانبه توانندمیمتروها بسته به نوع تهویه خود نیز 

 .رودمیسیستم تهویه در متروها به کار رفته یا 

 عنوانبهحرکت قطار که  لهیوسبهو هوا  شودنمیدر روش قدیمی، سیستم تهویه برای تونل در نظر گرفته 

بزرگ که با سطح زمین  هایتهویهبه داخل تونل هدایت شده و با فشار از راه منافذ ، نمایدمیپیستون عمل 

در نظر گرفته  یسوزآتشکمی نیز برای خروج دود، در مواقع  در حالت تهویه شودمیارتباط دارند، خارج 

 
 مترو لندن در زمان جنگ -23شکل 
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د که مخارج استحکام این منافذ )سیستم مترو بزرگ و آن قدر زیادنذ تهویه چنان . در این حالت منافشودمی

مجهز به سیستم  ینیرزمیز. در روش جدید، متروهای پیشرفته نمایندمی یراقتصادیغرا  موجود در نیویورک(

شکل متروها نسبت  ایلولهند. مسیر شوتجهیز  ضد انفجار هایدریچه با یآسانبه توانندمیو  مطبوعندتهویه 

استفاده از  روازاین، سبب ایجاد مقاومت اضافی در برابر فشار ناشی از انفجار شده، ینیروزم هایایستگاه به

 ایلوله. سطح مقطعی از این مسیر نمایندمی ریپذامکانبزرگ را  هایپناهگاه، برای هاایستگاهفضای بین 

 .استمربع برای استفاده پناهگاه فوری مناسب فوت 11مساحت  شکل به

قرار  موردتوجه ینیرزمیز قطارهایسیستم  دومنظورهنیز باید در هنگام طراحی  ینیرزمیز هایآبسطح 

، در متروهای جدید برخی زیرزمینی یهاآبگیرد. چرا که به دلیل مشکالت ناشی از باال بودن سطح 

 .روندمیبه کار  رضد انفجا هایپناهگاه عنوانبه هاستگاهیاروتردام، فقط  مانندشهرهای اروپا 

که در آن  استاستکهلم  زیرزمینی، طرح مترو وستهیپهمبهضد انفجار  هایپناهگاهدیگر برای طرح  نمونه

 مورددیگر  زیرزمینی یهاتوقفگاهراه عبور برای رسیدن به  عنوانبه توانندمی زیرزمینیمترو  هایتونل

 .شوندتبدیل  Psi111پناهگاه با مقاومت  واقع و در مواقع اضطراری نیز به استفاده

، مترو زیرزمینی ایهسته هایبارشپیشرفته با قابلیت تبدیل پناهگاه  زیرزمینی آهنراهدیگر برای نمونه

احتماالً به  پناهگاهاما ظرفیت بالقوه ؛ ندهستاین طرح هنوز در مرحله تکمیل  هاینقشهواشنگتن است. 

 .رسدمینفر  111/971

 
 وقوسی شکل در متر یهاسازهو استفاده از  مترو عمیق زیرزمینی در مسکو -91شکل 

 هپناهگا عنوانبهمزایای استفاده از سیستم مترو 

بزرگی را  یهامجموعهمکمل تجاری و خدماتی مرتبط  یهایکاربرمترو در سراسر جهان، با  هایایستگاه

محیطی که مردم را  یانشانهکوچک، همچون  هاییبخشزیرزمین و  هاآنکه بخش عمده  دهندمیتشکیل 

توان پناهگاه را می عنوانبهاز مترو  چندمنظورهروی زمین قرار دارد. مزایای استفاده  ،کندیمبه درون دعوت 

 در قالب موارد زیر برشمرد.
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 نگیری ایستگاه به همراه فضاهای اصلی آن در زیرزمیقرار -1

ر زیرزمین موجب قرارگیری در سطح عمیقی د

خواهد  هامحافظت از ایستگاه مترو در برابر خطر

 نظرانصاحببسیاری از  کهینحوبهد. ش

راه و  نیترمنیاقطارهای شهری را  ونقلحمل

. در شرایط بحرانی جنگ دانندمیترابری 

ایمن  هاییپناهگاه عنوانبهمترو  هایایستگاه

قابلیت پذیرش تعداد زیادی از شهروندان را 

 خواهند داشت.

 

 دورودی ایستگاه مترو زیرزمینی مادری -91شکل 

 نبحرا یهازمانجایی افراد در هعمومی و تسریع در جاب ونقلحمل هایسیستمنزدیکی به دیگر -2

و از سوی دیگر  بخشدمیرا تسهیل و تسریع  هادسترسیعمومی از سویی  ونقلحمل هایسیستمنزدیکی به 

 توانندمیمترو  هایایستگاه. کندیموسایل و تسلیحات را میسر  ،جایی موادهجاب ،ونقلحملدر شرایط بحرانی 

ن باشند، با او مجروح مصدومانپناهگاه و نگهداری از  عنوانبهدر شرایط بحرانی عالوه بر اینکه مکانی 

 و یکپارچه وظیفه انتقال آسیب دیدگان و امدادرسانی را انجام دهند.سریع  ونقلحملسیستم 

 یپذیرآسیبموقعیت استقرار، حضور و ازدحام جمعیت، کاهش  -3

امدادی در این  یهاکمکو کافی به مواد غذایی و  موقعبهنزدیکی به مراکز خدمات عمومی و دستیابی 

باشد. از سوی دیگر، وجود جمعیت زیاد در کنار  مؤثر هاآسیبتا حد زیادی در کاهش  تواندمیشرایط 

سریع مسافران به داخل  و جذبمترو خود عاملی است که در شرایط اضطراری باعث پذیرش  هایایستگاه

 .شودمی هاآنپناه گرفتن و حفظ جان  ،ایستگاه

مهم شهری در مواقع  هایزیرساختکه نزدیکی به  دهدمیزیرزمینی نشان  هایایستگاهاستفاده از  هایتجربه

مجهز به  هایگالریبحران یکی دیگر از مزایای مهم در همسویی با اهداف پدافندغیرعامل است. استفاده از 

و استفاده از این  شوندمیمهم شهری ختم  تأسیساتشیمیایی که به  هایهمقابله با حمل هایسیستم

فضاهای زیرزمینی مترو است که در مواقع  هاییتقابلسریع از دیگر  امدادرسانی برایفضاهای زیرزمینی 

 .گیردمیقرار  موردتوجهبحران 
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 لمکم تأسیساتسازه پایدار در عمق زیاد و -4

که  هاستآنزیرزمینی در پدافندغیرعامل، پایداری و استحکام  هایایستگاهمهم  هایویژگییکی دیگر از 

نقاط عمومی شهری در بحران به شمار روند. قرارگیری در عمق خاک و  نیترامنیکی از  عنوانبهموجب شده 

را تبدیل به  هاایستگاهمقابله با فشار و رانش ناشی از حرکت قطار(،  برایمستحکم ) یهاسازهاستفاده از 

اشاره  شمالی در کره انگیونگیپبه مترو مسکو در روسیه یا مترو  توانیم نمونهعنوانبه. کندیممناطقی امن 

 کرد.

  
 گانیونگیپمترو  -92شکل 

 یشهر یاجاده هایتونل

 گونهنیا. ستدر شهرها ایجاده هایتونلاز فضاهای زیرزمینی،  چندمنظورهیکی دیگر از موارد استفاده 

 اشاره شده است. هاآن ترینمهمبه  زیرهستند که در جدول  هاییویژگیفضاها دارای 

 یشهر یاجاده یهاتونل یهایژگیو -4جدول 

 نهزینه تهیه زمی جوییصرفه -

 تشرایط آب و هوایی بر عملیات ساخ تأثیرعدم  -
 هاولی هایهزینه

 برداریبهرههزینه  تثابت دما و رطوب اًشرایط تقریب لیبه دلپایین بودن میزان مصرف انرژی  -

 تهوایی در سطح نمایان نیس هایپلمثل  تأسیساتنمای نازیبای  -

 تنیازی به طراحی نما نیس -
 یمعمار
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 یهوایی و موشک هایهایمنی نسبی در برابر حمل -

 یدسترس هایراهمحدود بودن  لیدلبهامنیت در مقابل سرقت و خرابکاری  – 

 ...و قهعطوفان، صا مانندطبیعی  هایایمنی در برابر خطر – 

دسترسی  هایراهمحدود بودن  دلیلبه یسوزآتشایمنی در مقابل سرایت  – 

 لسهولت کنتر و

 یایمن

 تثابت بودن تقریبی دما و رطوب -

 عدم جهیدرنتبرعکس و  ،عدم انتقال صوت از داخل فضا به محیط بیرون – 

 ریکدیگ نزدیکیگوناگون در  تأسیساتمحدودیت در ساخت 

انزوای نسبی از محیط 

 نبیرو

 طبقاتی هایپارکینگ

 .تاس طبقاتی هایپارکینگ گرفته، قرار پدافندغیرعامل طراحان موردتوجه که اماکنی و هاسازه از یکی امروزه

 شهری هایبخش سایر با سازه این ارتباط و طبقاتی یهانگیپارک طراحی در ترکیبی هایطرح از استفاده

 است. نموده معطوف خود پناهگاه به عنوانبه مناسب یهایکاربر از یکی عنوانبهرا  سازه این قابلیت

 

 مایستگاه و پارکینگ زیرزمینی شهر آمستردا -99شکل 

با کارکرد پناهگاه در زمان بحران باید  چندمنظورهطبقاتی  هایپارکینگمواردی که در طراحی  ترینمهماز 

 از: عبارتندتوجه کرد  هابدان

 با  عمیقمتر و  21-91عمق با  عمیق نیمه ،زیرزمینی صورتبه طبقاتی یهانگیپارک احداث و طراحی

 متر؛ 91از  بیشعمق 
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 هایپارکینگ احداث روش ترینمتداول) پرجمعیت مراکز نزدیکی در طبقاتی هایپارکینگ احداث 

 ؛(تاس شهری قطار هایسامانه نزدیک در هاآن احداث ،طبقاتی

 ؛طبقاتی یهانگیپارک به دسترسی مسیرهای با بزرگ هایفروشگاه اتصال 

 با طبقاتی هایپارکینگ احداث به عمومی خدمات اماکن و هافروشگاه زیرین هایبخش اختصاص 

 .پناهگاه کاربری

 

 .هنمونه پالن پارکینگ طبقاتی چندمنظور -94شکل 

 یعموم هایفروشگاه

 آنان امـنیت و ایـمنی تأمین برای مناسب مکانی شهروندان، به ارائه خدمات بر عالوه عمومی هایفروشگاه 

 اصول اساس بر هافروشگاهچندگانه  کاربری و ویژگی محل، نوع، تعیین، بنابراین محسوب شده نـیز

 شهروندان هاینیازمندی براساس پدافندی و مهندسی هایگروه، شهری بحران مدیریت با باید پدافندغیرعامل

 هایسازه زیرین طبقات در بزرگ هایفروشگاهگسترش  امروزه .بحران صورت پذیرد و عادی هایحالت در

 مترو، ،طبقاتی یهانگیپارک) شهری هایبخش سایر با ارتباط امکان با زیرزمینی هایبخش و بلندمرتبه

 به ،تهدید هنگام در افراد امنیت و ایمنی افزایش بر ( عالوه و... آموزشی ، مراکزهاومیاستادمهم،  زیرگذرهای

 هایفروشگاه از استفاده طرح .شودمیمنجر نیز  شهرها سطح در جمعیت ازدحام و ترافیک شدید کاهش
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 نوزدهم قرن) روسیه در بار اولین چندمنظوره هایکاربری و پدافندغیرعامل اصول مبنای بر زیرزمینی

 میدان حاشیه در زیرزمینی فروشگاه نیتربزرگ احداث شاهد مسکو درآمد و امروزه شهر اجرا به (میالدی

 مترو ایستگاه چندین با زیرزمینی ارتباط است که دارای نام تسوم با شدهطرح  اهداف اساس بر سرخ مسکو

 .است

به  اتصال قابل زیرزمینی فروشگاه 11 از بیش احداث و گسترش به اقدام اخیر هایسال در نیز آلمان

 ،پناهگاهی استفاده) چندمنظوره کاربری اصل هاآن تمامی در که نموده برلین شهر در مترو هایایستگاه

 شده رعایت کامل صورتبه( دیگر مشابه موارد و متعدد دسترسی مسیرهای ،عمومی مایحتاج سازیذخیره

 پرازدحام و وسیع زیرزمینی تفریحی و تجاری مراکز احداث هنگام به گفت توانمی بندیجمع عنوانبهاست. 

 است: ضروری زیر هاینکته به ..( توجه.و مترو ،طبقاتی هایپارکینگ) شهری ساتیتأس سایر با مرتبط

 و خطوط ،زیرزمینی هایبزرگراه مانند ونقلحمل مسیرهای به زیرزمینی هایفروشگاه اتصال -

 ؛آن نظایر و طبقاتی هایپارکینگمترو،  هایایستگاه

 ؛بحران مواقع در اماکن این پناهگاهی ظرفیت به توجه -

 مهم. و حساس نقاط برای پراکندگی و استحکامات ایجاد ،یسازمقاوم اصول به توجه -
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 یتوسعه و عمران شهر یهاطرحمالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در  و دستورالعمل الزامات

 همقدم

 هایکانون عنوان بهشهرها  ویژه بهمختلف برای کشور و  هایپذیریآسیبتهدیدات و  با توجه به وجود   

در  کهاست  ضروریاتیاز  غیرعاملاصول و ضوابط دفاع  رعایت، فعالیتو  جمعیت تمرکز اصلی

نظام  کلی هایسیاستشدن  اجرایی راستایرو و در  این. از گیردمد نظر قرار  باید ایتوسعه هایریزیبرنامه

پنج ساله چهارم و پنجم توسعه  هایبرنامه، قوانین مقام معظم رهبری( ابالغی) غیرعاملدافند در امور پ

و ضوابط ملی آمایش سرزمین، دستورالعمل الزامات و  ناقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا

مقابله با  جهت آمادگیبا هدف  شهریتوسعه و عمران  هایطرحمالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در 

 گردید.  تهیهبه شرح ذیل  ،پذیریآسیبمیزان  کاهشو  تهدیدات

 لحوزه شمو

جامع، تفصیلی، هادی  هایطرحتوسعه و عمران شهری شامل  هایطرححوزه شمول این دستورالعمل  

 خواهد بود. هاآنشهری و تغییرات 

 یواژگان کلید

 موجب افزایش بازدارندگی، کاهش مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که  :غیرعامل پدافند

های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل پذیری، تداوم فعالیتآسیب

های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل ابالغی توسط مقام )سیاست. باشدتهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می

   (.1913معظم رهبری، 

  :اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن قسمتی از حریم شهر

 ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری یعنی شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید.

  :حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور، در محدوده شهر

 باشد.می االجراالزمسازی طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر

  :اهداف دشمنان قرار داشته و  هایاولویتمراکزی که بنا به دالیل مختلف جزو مراکز کلیدی

. از باشدمیوابسته  هاآناز کشور، شهر، منطقه شهری و ناحیه شهری به  ایمنطقهعملکرد کشور، 

 جمله:

  صدا ایمنطقهز مدیریت بحران و مدیرت شهری، مراک گیریتصمیممراکز کالن سیاسی، مراکز ،

بزرگراهی، ساختمان  هایپلو مراکز تجاری بزرگ،  هافروشگاهو سیما و تأسیسات مرتبط، 

  و مراکز عمده حمل و نقل عمومی. هاایستگاه، صنایع دفاعی، هابانکاصلی 
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  :و عادی شرایط در معین فضای یک از متفاوت عملکردهای برداریبهره قابلیتفضای چندمنظوره 

از این این فضاها  ی)برای مثال فضای امن پناهگاهی، یک ندشم تهدیدهای از ناشی بحرانی

 (.باشدمی

  و اثر منفی بر  هاداراییمراکزی هستند که به صورت بالقوه پتانسیل ایجاد آسیب به  :خطرزامراکز

 منافع را دارند. در دستورالعمل حاضر، این مراکز به دو دسته تقسیم شده است.

  هایایستگاه، تقلیل فشار گاز هایایستگاه، پست و بنزینپمپ»نظیر  شهریمراکز خطرزای 

CNG تحت فشار، مراکز  هایکپسول، انبارهای توزیع خطرزا، انبارهای نگهداری مواد سمی و

  .«رتجاری حاوی مواد قابل اشتعال / انفجا هایمجتمعزیستی،  -تحقیقاتی درمانی حاوی مواد پرتوی

  زاغه مهمات، تأسیسات سازیاسلحه، مراکز سازیمهماتراکز م» نظیرمراکز خطرزای غیرشهری ،

 .«اسوخت و سده، پاالیشگاه، مخازن هانیروگاه، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ایهسته

 :مصوبه  دمتر دارن 1درصد معابر آن عرض کمتر از  11که بیش از  هاییبلوک بافت نفوذناپذیر(

 شناسایی بافت فرسوده(. هایشاخص، 11/2/11شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مورخه 

 است.باید و نبایدی که رعایت آن برای به ثمر رسیدن نتایج مطلوب، امری ضروری  :الزام 

 شود و جنبه می موضوع یک تحقق شدن و تراثربخش باعث آن رعایت ای کهتوصیه: مالحظه

 پیشنهادی دارد.

 هشهرها و ارائه الزامات به تفکیک هر گرو بندیگروه

هر یک از شهرها به لحاظ موقعیت سیاسی و حوزه نفوذ خود دارای اهمیت مختلف هستند و در صورت بروز 

. در این رابطه، شهرهای کشور را به لحاظ کنندمیتهدیدات و مخاطرات نیز راهکارهای مختلفی را طلب 

به  توانمیبا اهمیت و ...  هایدارایی، جمعیت، دوری یا نزدیکی از مرزها، وجود المللیبیناهمیت سیاسی و 

 نمود: بندیطبقهذیل  هایگروه

 هااستان: مراکز 1گروه 

 هااستاننفر جمعیت بجز مراکز  211111: شهرهای باالی 2گروه 

 ی: شهرهای مرز9گروه 

این نکته را مد نظر قرار  توانمی، باشدنمیبا توجه به اینکه معیار و تعریف دقیق از شهرهای مرزی در دست 

 لذا ؛تحت تأثیر قرار گیرد تواندمیکیلومتری  111داد که در حمالت اولیه زمینی به صورت تقریبی تا فاصله 

کیلومتری از مرز قرار دارند به عنوان شهرهای مرزی در نظر گرفته  111تا فاصله  هبه طور نسبی شهرهایی ک

 . شوندمی

 ا: سایر شهره4گروه 
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مختلف شهرها ارائه شده است. شایان ذکر  هایگروهمورد نظر برای  در جداول ذیل، الزامات و مالحظات

، اثرات ساختانساناست که موارد ارایه شده در جداول ذیل عالوه بر کاهش خسارات ناشی از تهدیدات 

 .دهدمیناشی از مخاطرات طبیعی را نیز کاهش 

 

 

 

 

 الزم به ذکر است در این دستورالعمل:

 به معنای الزام  عالمت  

 مالحظه  به معنای عالمت 

 باشد.به معنی شامل نبودن الزام یا مالحظه می  --عالمت 
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 شهریهای توسعه و عمران و پدافند غیرعامل در طرح دفاعیالزامات و مالحظات 

 بند موضوع

شمول شاخص  دایره

منطبق بر طبقه بندی 

 اسناد روش تهیه شهرها
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یابی مراکز مکاندر  -1

کلیدی، الزامات و 

مالحظات پدافند 

 غیرعامل رعایت گردد.

    

رجوع شود به دستورالعمل 

یابی مراکـز حیـاتی و مکان

حســــاس و همچنــــین 

 پیوست یک دستورالعمل

تعیــــین الزامــــات و 

 یابی مالحظات مکان

مراکز خطرزای  -2

ها شهری که وجود آن

در داخل محدودة شهر 

ی ریپذبیآسموجب 

ی هایکاربرشهر و 

مجاور در زمان تهدیدات 

، نباید در اماکن شودیم

پرجمعیت و متراکم 

شهری، مراکز کلیدی و 

یا در نزدیک یکدیگر 

 جانمایی شود.

    
ــته ــایی و دس ــدی شناس بن

 مراکز خطرزای شهری 

ــه  ــین ارائ ــات تعی الزام

ـــز  ـــرای مراک مکـــان ب

ــــد و  خطــــرزای جدی

الزامات جابجایی مراکـز 

خطرزای موجـود، ارائـه 

نقشه پراکندگی مراکـز 

 خطرزای شهری موجود

مراکــــز خطــــرزای  -9

ــــع در رشــــهریغ ی واق

محدوده شهر که باید به 

بیرون شهر انتقال یابند، 

هـای خـدماتی با کاربری

پشتیبانی سکونت مطابق 

ــورا ــوبه ش ــالی مص ی ع

ــــاهیم و  ــــف مف )تعری

هـــای شـــهر و کـــاربری

هــــا( تـــدقیق ســــرانه

 جایگزین شوند.

    
ــته ــایی و دس ــدی شناس بن

 مراکز خطرزای غیرشهری

ــین  ــات تعی ــه الزام ارائ

ـــز  ـــرای مراک مکـــان ب

ــــد و  خطــــرزای جدی

الزامات جابجایی مراکـز 

خطرزای موجـود، ارائـه 

نقشه پراکندگی مراکـز 

خطـــرزای غیرشـــهری 

 موجود

گیری توسعه جهت -4

شهر به سمت مراکز 

خطرزای غیرشهری 

    - 

ــار  ــزام در کن ــرای ال اج

ــا  ــاری ب ــوانین و همک ق

 مبادی ذیربط
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 نباشد.

تعیین جهات توسعه  -1

شهرهای مرزی که حریم 

ها با مرز تالقی دارند، آن

به سمت مرکز کشور 

 باشد.

-- --  -- 
هـای به کارگیری شـاخص

 انسانی و طبیعی

ارائــه الزامــات محیطــی  

ــی در  ــعه آت ــرای توس ب

تلفیــق بــا ســایر اســناد 

 طرح جامع

 بند موضوع

شمول شاخص  دایره

منطبق بر طبقه بندی 

 شهرها

 اسناد تهیهروش 
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از عوارض طبیعی موجود در  -1

یابی مراکز شهرها در مکان

کلیدی برای کاهش 

پذیری در برابر تهدیدات آسیب

 استفاده بهینه گردد.

    

ــین  ــه آی رجــوع ب

ـــابی  ـــه مکانی نام

ــاتی و  ــز حی مراک

و پیوست  حساس

 یک دستورالعمل 

تعیــین الزامــات و 

ــوه  ــات نح مالحظ

استفاده از عوارض 

ــب  ــه تناس ــرب  ه

مرکــــز توســــط 

 مهندسان مشاور

 

نواحی با امکان استقرار  -7

موقت جمعیت در حریم و 

محدوده شهر، منطبق با 

و پتانسیل  ازیموردنظرفیت 

 خدماتی شناسایی گردد.

    

توجـــــه بــــــه 

ـــــــهایی  شاخص

ــین،  ــون زم همچ

دسترســــــــیها، 

درمـانی و خدمات 

امدادی و غیره بـر 

اساس معیارهـای 

پدافند غیرعامل و 

 مدیریت بحران

ـــین  ـــت تعی جه

ــــــت الزم  ظرفی

جهـــت اســـتقرار 

ـــــه  ـــــت ب موق

ـــــتانداردهای  اس

ــــانی در  امدادرس

بحــــــــــــران 

-)کنسرسیوم بین

المللی پناهندگان 

( 1919در ایران )

ــــــــــــور  منش

ـــــتانه و  بشردوس

حــــــــــــداقل 

ـــــتانداردهای  اس

ــــانی در  امدادرس

ــه ــران( مراجع  بح

 شود

 

اختصــاص فضــای 

ــــــــت  الزم جه

اســـتقرار موقـــت 

جمعیت در اسناد 

طرح جامع و ارائه 

 نقشه مربوطه
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 مانند سیل، زلزله، رانش زمین، نشست زمین و ...( را دارا باشند.خطرات )که به لحاظ محیط طبیعی کمترین  ییهاعرصه -1 

یمز
 ن

اس
شن

 ی

 1های ایمندر انتخاب عرصه -1

برای استقرار مراکز کلیدی 

شناسی های زمینشهر، شاخص

)جنس، نفوذپذیری، تکتونیک، 

رانش، فرونشست و...( در نظر 

 گرفته شود.

    

ـــره ـــری از  به گی

ـــــه  ـــــین نام آی

ــز  ــابی مراک مکانی

حیاتی و حسـاس 

و معیارهای زمین 

شناسی و مکانیک 

 خاک  

 

 ارائه الزام

ب
ع آ

ناب
م

 

 

 اصل پراکنـدگی در توزیـع -3

خدمات مربـوط بـه تـأمین آب 

 درون شهر در نظر گرفته شود.

 

 

    

در نظــر گــرفتن 

جمعیــت، ارتبــاط 

ـــــک از  هـــــر ی

تأسیسات آبرسانی 

افزایــــی و هــــم 

 تهدید مورد نظر

 اجرای الزام

 

منابع تأمین آب متنوع با  -11

های موجود توجه به پتانسیل

درون و پیرامون شهر شناسایی 

 گردد.

 

    

شناخت منابع آب 

پیرامون منطقـه و 

قابل استفاده برای 

 شهر

نقشــه موقعیــت و 

های منـابع قابلیت

آب شــــرب بــــر 

هـای اساس برنامه

اخــــذ شــــده از 

 وزارت نیرو 

ت
یس

ط ز
حی

م
 

بــه جهــت وزش بــاد در  -11

 عنوانبه خطرسازاستقرار مراکز 

ی پیامدهای یدکنندهتشدعامل 

ــدها در  ــداد تهدی ــی از رخ ناش

 تأسیسات توجه شود.

    

تعیین بـاد غالـب 

منطقه و موقعیت 

ــر ــز خط زای مراک

ـــر  ـــهری و غی ش

 شهری

بانک اطالعـاتی از 

جریان های ویژگی

هوا، تهیه گلبـاد و 

ــت  ــین موقعی تعی

ــــه ایجــــاد  بهین

تأسیسات مشمول 

 بند

توسعه آتی شـهر نبایـد در  -12

ی سـطحی و روی هـاآبحریم 

 های شهر پیشنهاد شود.آبخوان

    

ــابع  ــایی من شناس

آب پیرامونی شهر  

بر اسـاس ضـوابط 

 وزارت نیرو

 اجرای الزام
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 بند موضوع

طبقه شمول شاخص منطبق بر 

 بندی شهرها
 اسناد روش تهیه

وه 
گر
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وه 
گر

2
 

وه 
گر

9
 

وه 
گر

4
 

ی
بد

کال
 

ــه -19 ــزی در برنام ری

ـــا  کـــاربری زمـــین ب

رویکـــــرد چنـــــد 

عملکردی بودن فضـا، 

ــهولت دسترســی و  س

ــه ــدد گزین های آن تع

)ماننــد دسترســی بــه 

ونقـل، های حملپایانه

ــابر  ــبکه مع ــرو، ش مت

ـــــرای  شـــــریانی( ب

ـــــــــــای کاربری ه

ــدمنظوره ــت  چن رعای

 شود.

    

ــا  شناســایی فضــاهای ب

کـاربری چنـدمنظوره و  

ســـنجش مطلوبیـــت 

  های پیرامونیدسترسی

 

هـــای ایجـــاد الیـــه کـــاربری

ــهر در  ــطح ش ــدمنظوره در س چن

 های پیشنهادی شهرسند کاربری

های دسترســــی -14

مناســب بــه مراکــز 

ــــی و  ــــأمین ایمن ت

ــود  ــانی موج امدادرس

هـــا و ماننـــد درمانگاه

ـــــــــتانیب ، هامارس

-هــای آتــشایســتگاه

ـــا، نشـــانی، پناهگاه ه

ــزرگ  ــاز ب ــاهای ب فض

عمــومی، در تمـــامی 

های شـــهری پهنـــه

 بینی شود.پیش

    

بررســی شــرایط فعلــی 

هــای مراکــز دسترســی

ایمنی و امدادرسـانی و 

-ارائه راهکارهای بهینه

 سازی

سـازی ارائه الزامات جهـت بهینـه

ها بـه مراکـز امـدادی و دسترسی

 غیره

اراضــی مناســب  -11

برای احـداث و ایجـاد 

ـــــــــــای کاربری ه

شــهری  اسیــمقبزرگ

های اصـلی در ورودی

ـــهرها پیش ـــی ش بین

 شود.

    ارائه الزامات مربوطه اجرای بند 
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 بند موضوع

شمول شاخص منطبق بر 

 طبقه بندی شهرها
 اسناد روش تهیه
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4
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باز های در الگوی توسعه، فرم -11

استثنای باشد. )به موردتوجهی شهر

شهرهای مرزی که باید در طراحی 

های باز و بسته ترکیبی از فرم

 قرار گیرد.( مدنظر)متراکم( 

    

با استفاده از 

الگوهای موجود 

 شهرسازی

ــر  ــنهادی ب ــات پیش الزام

 های منطقهاساس ویژگی

و  رینفوذناپذهای بافتدر  -17

ریزی جهت غیرمنظم، برنامه

ای در اختصاص مسیرهای ویژه

بیرون از بافت جهت امدادرسانی 

 سریع در نظر گرفته شود.

    

های شناسایی بافت

نفوذناپذیر و 

سنجش مطلوبیت 

 مسیرهای دسترسی

الزامات ایجاد و اختصاص 

 مسیرهای ویژه امدادی
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 بند موضوع

منطبق بر  شمول شاخص

 طبقه بندی شهرها
 اسناد روش تهیه
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گر
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ل
 نق
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مراتب شبکه معابر شهری، سلسله -11

میزان نفوذپذیری و طراحی آن باید 

امکان تخلیه سریع جمعیت در مواقع 

 بحرانی را تسهیل نماید.

    

رعایت آیین نامه 

طراحی راههای 

 شهری ایران 

رعایت الـزام در تهیـه 

ـــنهادی  ـــه  پیش نقش

ــبکه سلســله مراتب ش

معابر شهری در تلفیق 

با سـایر اسـناد طـرح 

 جامع

تدابیر الزم برای استقرار  -13

های امداد و نجات زیرساخت

های ارتباطی شهر درمجاورت شبکه راه

 صورت پذیرد.

    

الزام در اجرای 

هماهنگی با 

 های ذیربطسازمان

اجرای الـزام در سـند 

 ضوابط و مقررات

 

های امداد و یابی سایتمکان -21

نجات در مجاورت و نزدیکی معابر 

 ی در حریم شهرشهرنیب

    

اجرای الزام با 

هماهنگی دستگاه 

 مرتبط

اجرای الـزام در سـند 

ــریم  ــدی ح ــه بن پهن

 های جامعطرح

کاهش خطر ریزش آوار  منظوربه -21

در مسیر امدادرسانی، حداکثر ارتفاع 

ی شهر نباید بیشتر از سه هاساختمان

 برابر عرض معبر دسترسی باشد.

    
مقررات  21مبحث  

 ملی ساختمان.

اجرای الزام در سند 

 ضوابط و مقررات

الگوی توسعه شبکه معابر اصلی  -22

مرز باشد شهرهای مرزی باید موازی با 

های عمود بر آن باید کوتاه و و شبکه

 غیر ممتد باشد.

-- --  -- --- اجرای الزام 



 

 
 

 


