


سعید فرقانی

عمران و کارشناس ارشد پدافند غیرعامل دکترای •

نماینده سازمان پدافند غیرعامل در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران•

شورشورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کنماینده سازمان پدافند غیرعامل در کمیته فنی •

(200-94-58کد )مربی پدافند غیرعامل •



صفحه اصلی خروج

الزامات پدافند غیرعامل در 

طرح های توسعه و عمران شهری



واداريبازرگاني،صنعتي،مسكوني،حوزههايبهمربوطمنطقهبنديواراضيازاستفادهنحوهآندركهاستمدتيبلندطرح
خطانتهاييمراكزمحلوارتباطيكليخطوطشهري،عمومينيازمنديهايوشهريتسهيالتوتجهيزاتوتأسيساتوكشاورزي

وبهسازينوسازي،مناطقعموميتسهيالتوتجهيزاتوتأسيساتايجادبرايالزمسطحوبنادروفرودگاههاو(ترمينال)
نماهايوابنحفظبهمربوطضوابطهمچنينوفوقمواردكليهبهمربوطمقرراتوضوابطوميشودتعيينآنهابهمربوطاولويتهاي

.ميگرددتنظيموتهيهطبيعي،مناظروتاريخي

وشهرمختلفمحالتسطحدرشهريزمينهايازاستفادهنحوهشهرجامعطرحكليضوابطومعيارهااساسبركهاستطرحي
متراكوجمعيتتراكمميزانومروروعبورشبكهتفصيليودقيقوضعوآنهاازيكهربرايزميندقيقمساحتوموقعيت

كليهموقعيتوشهريمشكالتحلوتوسعهونوسازيوبهسازيمناطقبهمربوطاولويتهايوشهريواحدهايدرساختماني
.يگرددمتنظيموتهيهثبتيمداركاساسبرمالكيتبهمربوطمشخصاتونقشههاوميشودتعيينآندرشهريمختلفعوامل

طرح جامع

طرح تفصیلی



الزامات پدافند غیرعامل در  

طرح های توسعه و عمران شهری

(طرح های جامع و تفصیلی)



مراکز استان ها: 1گروه 

نفر جمعیت بجز مراکز استان ها200000شهرهای باالی : 2گروه 

شهرهای مرزی: 3گروه 

سایر شهرها: 4گروه 



1بند شماره 

در مکانیابی مراکز کلیدی، الزامات و مالحظات  

.پدافندغیرعامل رعایت گردد

شور، مراکزی که بنا به دالیل مختلف جزء اولویت های اهداف دشمنان قرار داشته و عملکرد ک
.  منطقه ای از کشور، شهر، منطقه شهری و ناحیه شهری به آنها وابسته است

، مراکز کالن سیاسی، تصمیمگیری و مدیرت شهری، مراکز مدیریت بحران منطقه ای
راهی، صداوسیما و تأسیسات مربوط به آن، فروشگاه ها و مراکز تجاری بزرگ، پل های بزرگ
ساختمان اصلی بانکها، صنایع دفاعی، ایستگاه ها و مراکز عمده حمل ونقل عمومی



معیارهای مکانیابی  

رد مراکز کلیدی با رویک

پدافند غیرعامل



عمرانخروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و 

؛و معرفی مراکز کلیدی شهر و تحلیل موقعیت آنها در تطبیق با بندشناسایی •

؛راهکار برای بهبود وضعیت مراکز کلیدی موجود که با این بند منطبق نیستندارائه •

.بند در مکانیابی کاربریهای کلیدی پیشنهادیرعایت •



6بند شماره 

اکز عوارض طبیعی موجود در شهرها در مکانیابی مر

دیدات کلیدی برای کاهش آسیب پذیری در برابر ته

.استفاده بهینه گردد



.داردصادق است و برای شهرهای دشتی و هموار کاربرد نبرای شهرهای ناهمواربند این •

کننید و  نقشهای محیطیی را در بحههیای مکانییابی ایفیا می    عمده ترین یکی از ارتفاعات •
ر مواقع جنگ دتقویت کننده و عمده طبیعی یا برعکس یک عامل مانع بزرگ میتوانند یک 
.قرار گیرند

.ودو بازدارندگی آنها مشخص میشتقویت کنندگی با مطالعه ارتفاعات دو جنبه •

مبیاران  اختفاء و پوشی  دیید و تییر، کیاه  ا یرات ب     : ، عبارتند ازتقویت کنندگیجنبه •
.شیمیایی

تگاههای تأ یر روی پرواز بالگردهای امداد، برد دسی : جنبه بازدارندگی نیز عبارت است از•
.مخابراتی و غیره



.هادیرعایت بند در مکانیابی مراکز کلیدی موردنیاز در طرح پیشن•

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



8بند شماره 

هر، در انتخاب عرصه های ایمن  برای استقرار مراکز کلیدی ش  

، جنس،نفوذپ ذیری، تکتونی    )شاخص های زمین شناس ی  

.در نظر گرفته شود...( رانش، فرونشست و

مانند )عرصه هایی که به لحاظ محیط طبیعی کمترین خطرات
.درا دارا باشن...( سیل، زلزله، رانش زمین، نشست زمین و 



.یشنهادیبند در مکانیابی مراکز کلیدی موردنیاز در طرح پبه کارگیری •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران

















2بند شماره 

مراکز خطرزای شهری که وج ود آنه ا در داخ ل    

محدودة شهر موجب آسیب پذیری ش هر و ک اربری  

های مجاور در زمان تهدیدات می ش ود، نبای د در   

و ی ا  مراکز کلیدی، متراکم شهریو اماکن پرجمعیت 

.جانمایی شوددر نزدی  یکدیگر 



رهبری  سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل ابالغی مقام معظم

(89/11/29)

نهمبند

نبيرووجمعيتيمراكزدرپرخطرتأسيساتايجادازممانعت

يمنياتمهيداتبينيپيشوشهرهاازتأسيساتاينگونهبردن

عتممانواستالزاميآنهاوجودكهتأسيساتيازدستهآنبراي

نتعييباپرخطرتأسيساتاطرافدرجمعيتيمراكزايجاداز

.الزمحريم



LOGO

مراکز خطرزا

.مراکزی که به صورت بالقوه پتانسیل ایجاد آسیب به دارایی ها و اثر منفی بر منافع را دارند

مراکز خطرزای غیرشهری

مراکز خطرزایی که در شهرها واقع شده اند ولی لزومی بر 
وجود آنها در شهرها نیست مانند صنایع شیمیایی و 

پتروشیمی، مخازن سوخت، نیروگاه ها، پالیشگاه ها، مراکز 
.مهمات سازی و زاغه ها، تأسیسات هسته ای و غیره

مراکز خطرزای شهری

مراکزی خطرزایی که وجود آن در شهر اجباری  
است و انتقال آن به خارج از شهر، به منظور 
مپ نیازمندی به عملکرد آن، ممکن نیست مانند پ

، پست و ایستگاه های CNGبنزین، ایستگاه 
.تقلیل فشار گاز



LOGO



در . ستآن، ممکن نیبه عملکرد نیازمندی به منظور وجود برخی از مراکز خطرزا درون شهر اجباری است و انتقال آن به خارج از شهر، •

. تهدید بر آن، پیشگیری نموداز وقوع مواجهه با این مراکز بایستی مالحظاتی را رعایت نمود تا از پیامدهای ناشی 

اصی را لیکن باید تمهیدات و مالحظات خ. شهر، الزم و ضروری استدر داخل هستند که وجود آنها پمپ بنزین ها از این مراکز یکی •

. به حداقل ممکن کاه  یابدتهدیدها، آسیب پذیری ها رعایت نمود تا در برابر 

سیت کیه   بدیهی ا. باالیی برخوردار استآسیب پذیری آن، از تراکمبه است یا با توجه پرجمعیتوجود دارد که مکان هایی شهر در •

. مجاز نیستاستقرار مراکز خطرزا در این موقعیتها، 

ین یکیی از  دهنید؛ بنیابرا  به صورت هم افزا، افزای  ، ا ر تهدید را میتوانند مراکز خطرزا نزدیک هم باشنددرصورتیکه این همچنین •

.موارد منع شده، نزدیکی این مراکز در کنار هم است



:که باید بررسی شودنکته هایی 

لزوم وجود این مراکز درون شهر؛: الف•

.هم جواری هاو نوع حریم ها رعایت : ب•



عمرانخروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و 

در مکانیابی کاربری تأسیسات شهری؛ گفته شده موارد رعایت •

وجود؛ همجواری کاربریهای خطرزای شهری با نواحی متراکم و مراکز کلیدی در وضع مشناسایی •

.راهکار برای ارتقاء ایمنیارائه •



در شکککل زیککر حککری  هککر •

پمککب بنککزین هککا یککا از 

ه نکتک . مشخص شده است

قابککل توجککه هکک  افزایککی  

قسککمت هککایی  خطککر در 

بکا هک    حری  ها که است 

.تداخل دارند







LOGO





3بند شماره 

مراکز خطرزای غیرشهری واقع در محدوده شهر که

ه ای  باید به بیرون شهر انتقال یابند، ب ا ک اربری  

ورای پشتیبانی سکونت مطابق مص وبه ش   -خدماتی

.عالی جایگزین شوند



ه ایین  هنگامیک. مراکز خطرزای غیرشهری باید به خارج از شهر و در جای مناسب منتقل شوند•

اربری ایین کی  . ، طبیعتاً در این مکان، کاربری دیگری جایگزین خواهد شدصورت می پذیردکار 

باشد؛چندمنظوره سازی قابلیت با و خدماتی رفاهی باید از نوع 



شهر واقع شیده و محدوده شناسایی مراکز خطرزای غیرشهری که در وضع موجود درون •

از شهر؛آنها پیشنهاد خروج 

ری چنیدمنظوره و انعکیاآ آن در نقشیه کیارب    کیاربری هیای   کاربری این مراکز به تغییر •

.پیشنهادی طرح

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



مراکز خطرزا
رشددوتوسدعهشدهرهاودربرگدرفتنزيرسداختهداي.باشدميشهرهادرونخطرزادرقرارگرفتنمراكزبيرويهشهرهاورشد•

زدرشدهرهامراكدخطرناكشهريكهقبالبيرونشهربودندودرحالحاضرداخلشهرقرارگرفتهاندمنتجبهاينشدهاستكده
.بوجودآيدبرعليهمردم(تأسيساتي،صنعتيونظامي)پرخطر

10كهقبالكارخانههاينظاميومهماتسازيبهطورمثال،
رها،كيلومترازشهرهافاصلهداشتند،باتوسعهشده15الي

نموندههدايديگدر،.سكونتگاههاباآنهاهمجوارشدهاندد
كارخاندههداي،تصفيهخانههايآببامخدازنگدازكلدر

غيرهوكارخانههايشيميايي،پتروشيميوسايررنگسازي
هستندكهبهعلتتوسعهورشدشدهريدرداخدلبافدت

ر،بنابراين،يكيازكانونهدايخطد.شهريقرارگرفتهاند
ااينتوسعهناهمگوناستكهبرايمردمتهديداتجددير

عتيتهديداتصنتوليدكردهاستكهميتوانيماسمآنرا
وتهديداتتوسعهايبناميمكدهحدوزههدايشديمياييو

.مهمترينآنهاهستندپرتوي



عۀ سريع ما به دليل نفت خيزبودن و توسكشور 
مي و صنايع مختلف، ازجملهه صهنايع رترو هي   
عرض صنايع توليد مواد  يميايي، همواره در م

اك حوادث عمدي مرتبط با نفت و مواد خطرن
. است

د ههمب بههه كارخانههه هههاي  ههيميايي تهههاج  
اطراف و درون  هرها و همچنيب تههاج  بهه   
لوله هاي نفت و گاز، آسهي ههاي جهدي بهه     

گاهي نيهز ممنهب اسهت   . كشور وارد مي كند
ايب حوادث را د منان داخلي سهازماندهي و  

. اجرايي كنند
خطرناك به هر مادۀ جامد، مايع يا گهاز  مادۀ 

يگهر  گفته مي  ود كه مي تواند به انسهان و د 
موجودات زنده، اموال و محيط زيست آسهي 

ايهب مهواد ممنهب اسهت راديهو اكتيهو،       . بزند
 ههعله ور  ههونده، منف ههره، سههمي، سههوزاننده،

ننهده،  خطردار بيولوژيک، اكسيدكننده، خفه ك
.آسي زا و حساسيت زا با ند















LOGO

















LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



4بند شماره 

جهتگیری توسعه شهر ب ه س مت مراک ز خط رزای     

.غیرشهری نباشد



و ه هکا  همچون وجکود عرصک  و این گسترش، بر اساس فاکتورها و پارامترهای تأثیرگذار، نمی پذیرد صورت جهت ها از تمامی گسترش شهرها اغلب •
.  شهر می شناسی جهتگیری توسعه به عنوان که آن را می نماید منابع مستعد، به سویی سوق پیدا 

ر یکا در  آینده شاهد وجود ایکن مراککز درون شکه   شهر، در مراکز خطرزای شهری باشد، بی  آن میرود که با توسعه به سمت ، جهت گیریاین چنانچه •
ستلزم صکرف منکابع   از این مراکز، آنها را به بیرون از شهر منتقل نمایی ؛ که این امر مخطرهای ناشی آنگاه باید برای پیشگیری از . حری  شهر باشی 
. سنگین است و اصل این موضوع یا دور و تسلسل باطل استو زیان های عظی  و ضرر 

بکه دالیکل   ا جهکت هک  توسعه شکهر، از دیگکر   درصورتی که . توجه قرار گیردباید مورد این مسئله ، محدودیتهای توسعه شهربخش بنابراین در •
. باشکد خطکرزا کز حداکثر توسعه حری  شهر، مماس با حری  مرمرکز خطرزا تنها با این شرط ممکن است که به سمت منطقی قابل انجام نبود، توسعه 

.مرکز خطرزا را رعایت نمایدباید حری  اگر مرکز خطرزا در حری  فعلی شهر بود، باید از حری  خارج و خط محدوده پیشنهادی مشاور 



ویژگی  شناسایی مراکز خطرزای غیرشهری که در خارج از محدوده شهر واقع شده و دارای •

این بند است؛های گفته شده در 

.توسعه موردتوجه قرار گیردمحدودیت های بند، در نقشه نکات •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



5بند شماره 

ها ب ا  تعیین جهات توسعه شهرهای مرزی که حریم آن

.مرز تالقی دارند، به سمت مرکز کشور باشد



هکر نکوع   ، در صکورت وقکوع  نداشته باشدچنانچه شهرهای مرزی در جهت مرز توسعه پیدا نماید به شکلی که بین مرز و شهر حری  شهر وجود •
.حمله نظامی، بالفاصله شهر درگیر شده و امکان دفاع از شهر میسر نمیشود

هر اسکتااده  جهکت دفکاع از شک   فاصکله در  مناسب بین شهر و مرز وجود داشته باشد، نیروهای دفاعی میتوانند از این فاصله ای درحالیکه چنانچه •
.ه وجود داشته باشدسمت مرکز کشور باشد تا همواره این فاصلدارند، به نمایند؛ بنابراین باید توسعه شهرهای مرزی که حری  آنها با مرز تالقی 

توضکی   . اسکت مشاغل ضکروری مانند توسعه در اجرای بند حاضر، توجه به شاخصهای جغرافیایی مانند عوارض توپوگرافی و شاخصهای انسانی •
که توسعه بکه سکمت   همچنین درصورتی. توسعه را مسدود نکرده باشدطبیعی راه بیشتر آنکه توسعه به سمت مرکز زمانی میسر است که عوارض 

.اظ شودپدید می آورد، مشابه چنین قابلیت هایی در زمان پیشنهاد توسعه شهر به سمت مرکز نیز لحرا برای شهر قابلیت هایی مرز، 

.مسیل هامی و ، شرایط اقلیعوارض طبیعی: مهمترین شاخصهای جغرافیایی که میتوانند مانع توسعه شهر به سمت مرکز شوند عبارتند از•





7بند شماره 

نواحی با امکان استقرار موقت جمعیت در ح ریم و 

نس یل  محدوده شهر، منطبق با ظرفیت موردنیاز و پتا

.خدماتی شناسایی گردد



در شرایط جنگی، اسکان جمعیت در بسیاری از موارد متااوت از وضعیت رویداد بالیای طبیعی است .

 جبهکه هکای   جابه جکایی که با به نحوی . باشدو سیار موردنیاز به صورت کوتاه مدت در شرایط جنگی ممکن است اسکان جمعیت

زم از دامنکه  حداقل فاصکله ال حاظ به منظورمجدد جمعیت به مناطق درون سرزمینی جابه جایی نبرد به سمت مراکز اسکان موقت، 

.  متعارف نیروهای مهاج  ضرورت یابدسالح های برد 

 بکا  ابکل حمکل   کانکس هکای ق کانتینرها و : خدمات موردنیاز برای اسکان بسیار موقت جمعیت عبارتند ازتمهیدات و این صورت در

.قابل حمل، چادر و هرگونه سرپناه موقت و وسایل نقلیه



بهره ) ایی محیط اطراف فضا برای کاهش اثرات حمله هکای هکو  گیری از عوارض زمین و توپوگرافی 1

به شهرها مانند موج اناجار، حریق و غیره؛

نزدیکی مکان به مسیرهای خروجی اصلی شهر ) ن مکان با به گونهای که دسترسی و ایجاد راه به آ2

چالش خاصی مواجه نباشد؛

حتی المقدور تعداد بیشتری فضا ) لحاظ شوند تا فضاهای متمرکز؛به صورت پراکنده 3

مکانهای اسکان موقت، ) یند؛را رعایت نماحریم های نقاط کلیدی و مراکز خطرزای برون شهری 4

امکان ایجاد فضای امن موقت یا جانپناه ) .در این مکانها در نظر گرفته شود5



و بزفضیای سی  ، پارکهیا ، باغیات ، کشیاورزی ، اراضیی بیایر  مراکز اسکان موقت ، بیشتر شامل کلیه •

.که مساحتی قابل توجهی دارند می باشندسالن های ورزشی همچنین 

جمعییت  حیداقل ییک سیوم   با توجه به دستورالعمل، نواحی با قابلیت اسکان موقت باید جوابگیوی  •

.باید الزاماتی در خصوص ایجاد فضاهای جدید ارائه گردداین صورت در غیر . باشد



دادن شناسایی نواحی مناسب برای استقرار موقت جمعیت در حریم محدوده شهر و نشیان •

.پیشنهادیآنها روی نقشه 

.تجهیز این اماکن برای استقرار موقت جمعیتبه منظور پیشنهاد ضابطه •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران







9بند شماره 

اصل پراکندگی در توزیع خ دمات مرب وب ب ه   

.تأمین آب درون شهر در نظر گرفته شود

اصل پراکندگی



رایکی هکای   شده، ازجملکه دا اقالم برشمرده . آبرسانی شهری مشاهده میشودسامانه های در شکل زیر، تأسیسات عمدة مرتبط با •

. کلیدی سامانه آبرسانی به شمار میروند

.موداست را رعایت ندارایی های گاته شده پراکندگی در رعایت اصل باید الزامات این بند که تأکید بر بنابراین •





.  تطبیق تأسیسات آبرسانی وضع موجود با بند•

.اصالح وضعیت موجود و متناسب با مقیاآ طرحبه منظور راهکار ارائه •

.بند در مکانیابی کاربری تأسیسات شهری در نقشه کاربری پیشنهادیرعایت •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران





10بند شماره 

ه ای  منابع تأمین آب متنوع با توجه ب ه پتانس یل  

.موجود درون و پیرامون شهر شناسایی گردد

اصل تنوع منابع



رای تنوع تأمین منابع آب، یکی از اقدامات پدافنید غیرعیاملی اسیت کیه بی     •

.کاربرد داردجایگزینی منابع در مواقع لزوم 

ارند، جوامع شهری، وابستگی شدیدی به آب دبه خصوص انسان و ازآنجاکه •

.از راهبردهای اساسی دشمن باشدمیتواند یکی اختالل در تأمین آب 



سیت منیابع   با توجه به اینکه مشاوران وضعیت طبیعی شهر و حریم آنها را بررسی مینماینید، الزم ا •

ایی و مینماید، شناسی امکان پذیر محدوده و حریم شهر که تأمین آب در مواقع بحرانی را در موجود 

.شودنقشه های طرح ارائه در 

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران





11بند شماره 

از به جهت وزش باد در استقرار مراکز خطرس

اش ی  به عنوان عامل تشدیدکننده پیامدهای ن

.از رخداد تهدیدها در تأسیسات توجه شود



.در تعیین مکان مناسب فعالیتها استبه سزایی باد یکی از مهمترین عناصر جوی است که دارای تأثیر و نقش •

. مثبت و منای متجلی میشودبه صورت اثرات باد ه  مانند سایر عناصر جوی •

. است بررسی شود، جهت باد غالب در محدوده موردنظر استباد الزم عاملی که در بخش مهمترین •

آالینده هکا  وهمچنین با کما این دو عامل میتوان وسعت و نحوه پراکنش دود . پراکنش هوا مؤثر استتعیین محدوده از جهت باد، سرعت آن نیز در پس •

.باد ازجمله مسائل بااهمیت در مکانیابی به لحاظ پدافند محسوب میشود. را در محیط برآورد نمود

ه اطیرا   را باحتمالی آت  سوزیناشی از انفجار و دود ناشی از آلودگی های حائز اهمیت است که میتواند ازآن جهت این معیار •

نماید؛جمعیتی منتقل را به درون مراکز کارخانه ها همچنین باد میتواند آلودگی ناشی از . کندجابه جا 



.رعایت بند در مکانیابی مراکز خطرساز•

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران







12بند شماره 

توسعه آتی شهر نبای د در ح ریم آب ه ای    

سطحی و روی آبخوان ه ای ش هر پیش نهاد    

.شود



گسترش و بارگذاری کاربری های شهری می تواند ا یرات مختلفیی همچیون آلیوده شیدن منیابع آب سیطحی،       •

.زیرزمینی یا تغییر در رژیم آب های زیرزمینی را به همراه داشته باشد

ات و رودخانه ها، مسیل ها، چشمه هیا، قنی  در طرح های آتی برای توسعه شهرها، نیاز است ابتدا منابع آب ازجمله •

ل بیه صیورت کامی   ... و چاه، سفره های آب زیرزمینی، دریاچه، مرداب ها و برکه ها، کانال های انتقال آب، زهکشها 

.  بررسی و تحلیل شود

ق حیریم  در مرحله بعد به منظور حفظ و حراست از این منابع، جهات توسعه شهر در طرح پیشنهادی نبایید منطبی  •

.آنها باشد



ر  دموجود در پیرامون شهر و توجه به آنها آبخوان های سطحی و آب های شناسایی •

.توسعهمحدودیت نقشه 

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران















13بند شماره 

در برنامه ریزی کاربری زم ین ب ا رویک رد  ن د     

گزینه عملکردی بودن فضا، سهولت دسترسی و تعدد

ل، مانند دسترسی به پایانه های حمل ونق  )های آن 

ب رای ک اربری ه ای   ( مترو، شبکه معابر ش ریانی 

. ندمنظوره رعایت شود

اصل چند منظوره سازی



احیدا  فضیاهای امین   و برنامکه ریکزی   دارد، مردم وجود یکی از راهکارهایی که برای کاهش آسیبپذیری •
.  شهر استدر چندمنظوره با کاربری پناهگاهی

رزمینیی بیودن   زیچنین فضاهایی باید داشته باشند، امنیت در برابر موج اناجار است که بکا  حداقل ویژگی که •
.  میسر میشودفضا 

یرزمینیی  شیهری و پارکینگهیای طبقیاتی ز   تونل های ایستگاههای مترو، کاربریهایی مانند پس •
.  به پناهگاه را دارندتبدیل شدن الزم برای حداقل شرط 

ارند که با این قابلیت را دبزرگ مراکز تجاری مدارآ، مساجد، فروشگاهها و دیگری مانند کاربریهای •

ه نمود؛  بروز تهدید و بحران استااددر زمان اختصاص فضای زیرزمینی برای آنها، از کاربری پناهگاهی آنها 

برای بررسی نموده و این فضاها راکاربری هایی را شناسایی در وضع موجود شهرها مشاوران باید چنین بنابراین •

.امکان تبدیل به فضای با کاربری ثانویه معرفی نمایند



در ری هکا  کارببرای رسیدن مردم به این ( مختلفدو دسترسی از جهات حداقل )دسترسیهای متعددی •

.  شودنظر گرفته 

اه هکای ایسکتگ ماننکد  عمیومی  سامانه های حمل ونقل امکان دسترسی به این مراکز از طریق همچنین •

.  به شکل مطلوبی فراه  باشداتوبوس های درون شهری و مترو 

فی برای انتقکا   که به هنگام هجوم دفعی افراد از ظرفیت کاشرایطی باشند این دسترسیها باید حائز همچنین •

منظوره برای معیابر منتهیی بیه فضیای چنید     عرض پیشکنهادی  ازاینرو . افراد به فضا برخوردار باشند

.توصیه میشودمتر 24پناهگاهی حداقل 



.ربوطهمدسترسی های چند عملکردی و کاربری های ارائه نقشه پراکندگی •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران





14بند شماره 

و مراک ز ت أمین ایمن ی   دسترسیهای مناسب ب ه  

موج  ود مانن  د درمانگ  اه ه  ا و امدادرس  انی

ناهگاه ها، بیمارستان ها، ایستگاههای آتشنشانی، پ

فضاهای باز بزرگ عمومی، در تمامی پهنه ه ای 

.شهری پیش بینی شود



ریع بیه  دسترسی سبه مردم در زمان بحران، سرویس دهی الزم و ضروری برای پیش بینی های یکی از •

این بایکد ایکن   ، با فاصله و زمان دسترسی مناسب است؛ بنکابر ایمنی و امدادرسانی موجودمراکز تأمین 

، فاصیله دسترسیی و زمیان   سیرویس دهیی  ظرفییت  بر اساس سه فکاکتور  تمامی شهر مراکز در 

.ایجاد شوددسترسی 

به بیمارستانها و مراکز درمانی؛دسترسی •

آتشنشانی؛ایستگاه های به دسترسی •

؛پناهگاه هابه دسترسی •

پشتیبانی و مدیریت بحران؛پایگاه های به دسترسی •

.استقرار موقتبه منظور به فضاهای باز بزرگ عمومی دسترسی •



دسترسی به مراکز درمانی

. داشته باشندقرارباریک یکطرفه خیابان های یا فرسوده بافت های نباید در اصلی مراکز درمانی دسترسی های •

تخلیکه سکریع   خودروهکای معمکولی و امککان   از مسیر تفکیک مسیر منتهی به بیمارستان برای آمبوالنس امکان •

. بیماران و بازگشت دوباره فراه  باشد

. عرض داشته باشدمتر24حداقل ، (اورژانساصلی و ورودی )ضلع اصلی زمین گذر مجاور •

.باشدعرض داشته متر 11حداقل ، (غیرهتدارکات و پشتیبانی، پارکینگ کارکنان و ورودی )زمین گذر بر فرعی •

شکرایط  است درالبته ممکن . فراه  باشد( غرب، جنوب، شرق و شما )امکان دسترسی از حداقل دو جهت مختلف•

.انجام شودیا جهت رفت وآمد عادی تنها از 



آتشنشانیدسترسی مناسب به ایستگاههای 

ایستگاه هکای  حت پوشش دهد؛ بنابراین الزم است شعاع تتهدیدات را بسیار کاهش آتشنشانی میتواند پیامد خسارتهای احتمالی ناشی از ایستگاه های به نزدیکی •

.  شودطرح ریزیآتشنشانی با توجه به این موضوع 

3شسکوزی را  پیشنهاد میکنند و زمان رسیدن بکه مککان آت  آتشنشانی سرویس دهی ایستگاه هایرا برای کیلومتر 1شعاع منابع و استانداردهای جهانی، اغلب •

.گرفته انددر نظر دقیقه 5الی 

تعیین شود و در حد متر 24عرض به ( 2و 1درجه )اصلی همچنین، محل ایستگاه برای سهولت ورود به جریان ترافیکی در کنار یا موازی شبکه معابر شریانی •

انهیای  خیابایجاد میکنکد و سکبب کنکدی حرککت میشکوند؛ همچنکین در       ترافیکیکه گره کوچک میدان های و چهارراه ها نب  یا مجاور امکان، 

.نشوندو کندرو از آن عبور میکنند، انتخاب وسایل نقلیه سنگین که خیابان هایییکطرفه یا 



؛نقشه پراکندگی مراکز تأمین ایمنی و امدادرسانی که در این بخ  به آنها اشاره شدارائه •

؛نقشه دسترسی به این مراکزارائه •

؛بند مکانیابی مراکز ایمنی و امدادرسانی پیشنهادیرعایت •

.مراکز امدادرسانی فعلی با بند و ارائه راهکار بهمنظور بهبود وضعیت موجودتطبیق •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران













15بند شماره 

اس اراضی مناسب برای احداث و ایجاد کاربری های بزرگ مقی

.شهری در ورودی های اصلی شهرها پیش بینی شود

ی منظور از کاربری های بزرگ مقیاس شهری کاربری هکایی هسکتند بکا اراضک    

.وسیع و تراک  جمعیتی و ساختمانی بسیار ک 



اشید،  داشیته ب شهر وجیود  در مواقعی که نیاز به تخلیه اضطراری . ورودی اصلی شهرها حلقه ارتباطی ورود و خروج جمعیت شهرند•

اصلی شهرها ؛ بنابراین باید برای ورودیهایمشکل مینمایدکاربریهای مزاحم که اغلب کوچکمقیاآ هستند، حرکت جمعیت را دچار 

. شودپی  بینی شهری کاربریهای بزرگمقیاآ اراضی مناسب برای احدا  و ایجاد 

یهیا در  باشیند؛ همچنیین بسییاری از ایین کاربر    حید متناسیبی   باعث میشود کیه تیراکم آن در   کاربری ها بودن این بزرگ مقیاآ •

. پدافندغیرعامل، کاربرد مؤ ری دارند

بزرگ مقییاآ  کاربریهای. ، برای تخلیه و اسکان اضطراری، بسیار مناسبندفضاهای سبز و باغهاهمچون بزرگ مقیاسی کاربریهای•

. میشوندپدافندغیرعامل محسوب نیز بهعنوان کاربریهای مفید و متناسب با اهدا  دانشگاههادیگر، همچون 

ظیر  ازنقطیه ن هسیتند؛ لییکن   گرچیه بزرگمقییاآ   ، صینعتی شهرک های ، همچون بزرگ مقیاآ، برخی از کاربریهای از طر  دیگر•

.خطرآفرین بودن، باید از آن اجتناب نمود

از ل تیوجهی  مواقیع، بخی  قابی   برخال  کاربریهای بزرگمقیاآ میتوان به تعمیرگاهها اشاره کرد که در بیشیتر  به عنوان نمونه ای •

.شمار میروندرا اشغال کرده و در زمان بحران مانعی برای خروج اضطراری از شهر به راه ها حاشیه 















16بند شماره 

در الگوی توسعه، فرم های باز ش هری موردتوج ه   

به استثنای ش هرهای م رزی ک ه بای د در     . )باشد

( طراحی ترکیبی از فرم های ب از و بس ته مت راکم   

.مدنظر قرار گیرد



عه شکهر،  نقش اساسی دارند، بنکابراین در توسک  باز شهری در تخلیه و اسکان اضطراری شکل های •

.  باز، باید در نظر گرفته شودبر شکل های الگوی مبتنی 

وصیه نمیشود؛ ، تدشمنتسهیل دسترسی ، استااده از الگوی شکل باز، برای شهرهای مرزیدر البته •

شککل  خکودی،  فعالیت هکای  برایبهطوریکه . مدنظر قرار میگیردبسته و بازشکل های بلکه ترکیبی از 

ااده بسکته، اسکت  شککل هکای متکراک  و    باز در نظر گرفته میشود و برای ممانعت از تحکر  دشکمن، از   های 

.میشود



شهریفرم 

شهراصليعملكردهايوعناصرتركيبعناصر،فضاييتوزيع•

.يندگوشهريفرمراميباشندشهرساختارتشكيلدهندۀكه

برابردرشهرآسيبپذيريميزاندرمهمينقششهرفرم•

.ميكندايفادشمننظاميحمالتخصوصاًمختلفحوادث



خطی یا کریدوریفرم 

طبيعيموانعحضورسبببهشهرهاازگروهي
مصنوعييا(غيرهودريارودخانه،كوه،نظير)
بهصورت(غيرهوديگرشهريحوزههايراهها،)

.مييابندتوسعهورشدخطي



معايبمزايافرم

خطي

تررراکج جمتیترری و کالبرردی   -
.متوازن در کل شهر

.در حمالت هوایی آسیب پذیری زیادی دارد-

انهدام و انسداد مسیرهای اصلی ایرن شرهرها سربب قطرع ارتبرا       -

.تمامی نقا  شهری می گردد

اجرررای عملیررات مرردیریت بحررران شررامل ا فررای حریرر ، انتقررال -

.مصدومان و غیره دشوار است

تتداد محدود راه ها در مواقع بحران سبب ایجراد ترافیرف فشررده و   -

.مسدود شدن متابر می شود

یهاحتمال سرایت و گسترش آتش سوزی ها، انفجارها و صدمات ثانو-

.بسیار زیاد است)پیامدهای حمله(

.شناسایی مراکز حیاتی و حساس به راحتی صورت می گیرد-

.ای استاجرای انشتابات تأسیسات به صورت شاخه-



فرم شطرنجی

حدودنهآنآلايدهحالتدرفرماين•
.مركزينهوداردثغوريو

ازاينقطههردرميتواندكاربريهر•
كنارههايبهجززيراگيرد؛قرارشهر

دارايآننقاطتمامشهراطراف
قطعاتهمۀوبودهبرابردسترسيهاي

.هستندهمشكلنيززمين

رااخيابانهسلسلهمراتبالگوايندر•
ارسيستمكلوكردهرعايتميتوان

.نمودمنطبقزمينعوارضبا



معايبمزايافرم

شطرنجي

.تمرکز در یف منطقه خاص از شهر ندارد-
رض سلسله مراتب خیابان ها را می توان رعایت کرده و کل سیسرتج را برا عروا   -

.زمین منطب  نمود
هر در داشتن گزینه های فراوان برای دستیابی از نقطه ای بره نقطرد دیگرر شر    -

.مواقع بحرانی و عملیات امداد و نجات
.ریبستر مناسب برای ایجاد پراکندگی کاربری های حیاتی و حساس شه-
تراکج جمتیتی و کالبردی در قسرمت هرای مختلرر شرهر متمروطو بره  رور         -

.متناسب صورت می گیرد
وجود سیمای یکنواخت شرهری و مشرابهت در سراختار شرهر مری توانرد در       -

.بسیاری از اوقات دشمن را در هدف گیری به خطا بیندازد
به دلیل قابلیت انطبرا  برر عروارض زمرین، امکران بهرره گیرری از شریب و        -

.توپوگرافی زمین برای مقاصد خاص دفاعی میسر است
بسته در تأسیسات زیربناییهای هحلقوجود -

.دارای اتالف فضا هستند-
ب در بتضی مواقع منجر به تخری-

.شوندعوارض  بیتی می
در صرررورت نیررراز بررره تخلیرررد  -

اضطراری و فروری شرهر، وجرود    
د تقا ع های زیاد عاملی برای کن
شدن و ایجراد ترافیرف سرنگین   

.است
سهولت اشغال پذیری بره سربب  -

و امکان شناسرایی، توزیرع نیررو   
.حملد سریع نیروهای دشمن



(ارگانیک)خودجوش شهرها فرم 
ارگانيك،بافتباشهرهايساختدر•

ت؛اسنگرفتهصورتقبليبرنامهريزي
.تاساتفاقيبهصورتآنتكوينبلكه

وهرشطبيعيمشخصاتكهبدينصورت
ساخت،مردمفرهنگيخصيصههاي

.ميكندمعلومراشهرطبيعيحوزۀ

،فرمكاملتابعمعموالًشهرهانوعاين•
ومسائلوهواييوآبخصوصيات

حقيقت،دروبودهاجتماعيعوامل
شهرگيريفرمدرانسانهاوطبيعت
.داشتهاندمستقيمدخالت



فرم
معايبمزايا

خودجوش
(ارگانيك)

نداشررتن هندسررد مررنظج و درر دشرروار آن -

.برای دشمن

مرین  مکان بهره گیری از شیب و توپوگرافی ز-

.جهت مقاصد خاص دفاعی

تشررخین نقررا  و بخررش هررای کلیرردی و    -

.پذیردحساس به دشواری صورت می

من از در برابر نفوذپذیری و اشغال توسط دش-

.وضتیت مطلوبی برخوردار است

.مشکالت دسترسی برای امداد و نجات-

.مشکالت در خدمات رسانی های شهری

.عرض کج متابر



(رادیوکنسانتریک)فرم شعاعی 
ايمركزيتوجودالگواينشكلگيرياساس•

مركزيهستۀبهعنوانكهاستقويقطبي
شكلآنپيرامونشهر،توسعۀوكردهعمل

زمركاستممكنقطبياهستهاين.مييابد
.دباشاقتصادييافرهنگيحكومتي،زيارتي،



معايبمزايافرم

شعاعي

وجود بزرگراه های کمربندی و شرتاعی مناسرب،   -

داد و فرصتی برای تخلید شهر و انجام عملیات ام

.نجات در مواقع بحران و جنگ هستند

هر گزینه های دسترسی به نواحی مختلر، در شر -

لری  شتاعی، در قیاس با الگوی شطرنجی کمتر و

.با الگوی خطی بسیار بیشتر است

کل  راحی شبکه ها و تأسیسات زیربنایی بره شر  -

.)لوپ(مدارهای شاخه ای پیوسته 

تخلید مرکز اصلی و مراکز خطری مسرتقر در امترداد راه هرای    -

.ارتبا ی دارای مشکل جدی خواهند بود

هررا دشرروار برروده و برره هنگررام بحررران و اضررطرار، دسترسرری-

.دسترسی شهر به ویژه در محدودۀ مرکزی آن مختل می شود

به دلیل شاخن شدن مرکزیرت آن بره عنروان هسرتد اصرلی     -

.شهر، در مترض تهدیدات بیشتری قرار دارد

ر تراکج جمتیتی و کالبدی پیرامون هستد مرکرزی، عرالوه بر   -

را تخریب گستردۀ محدودۀ مرکزی شهر، میزان تلفات جرانی 

.نیز افزایش خواهد داد



فرم اقماری
واصليمركزالگو،ايندر•

شعاعيشهر،كليشكل
هرشتوسعۀوليكناست؛
عۀتوسسبباينكهبهجاي
طولدرشهرمداوم
گردد،شعاعيخطوط

شهركهاييبهصورت
دراصليشهرازجدا

آنهابهكهميآيد
اقماريشهركهاي

.گويند



معايبمزايافرم

اقماري

.توزیع متناسب جمتیت و سکونت گاه های زیستی در پهند سرزمین-

.های اقماری از تجمع و تراکج جمتیت در مادرشهر جلوگیری خواهد کردوجود شهرر-

ری کررده و  با کنترل محدودۀ فیزیکی و کالبدی شهر از گسترش بیش ازاندازۀ شهر جلوگی-

از آن، درنتیجه، تخلیه، امدادرسانی و غیره شهر مرکزی هنگام بروز بحران و تبتات ناشری 

.با مشکالت کمتر و در زمان کوتاه تری به انجام خواهد رسید

.کوچف سازی و پراکندگی مناسب عملکردها در فضاهای پیرامونی-

.تبتات پیامد حملد دشمن مانند ا فای حری   و غیره با مشکل کمتری روبرو است-

ن تواننرد برا آ  هرای اقمراری مری   در صورت آسیب به تأسیسات زیربنایی مادر شهر، شهرر-

.خدمات ارائه دهند

های اقماری فضایی بسریار مناسرب بررای اسرکان اضرطراری شرهروندان مادرشرهر        شهرر-

.هستند

در صررورت وابسررته  -

هررای بررودن شررهرر

اقماری به مادر شهر 

مرکررزی، در صررورت 

انهرردام و صرردمه برره 

مادرشهر، این شهرها 

برای تأمین نیازهرای 

اولید خود با مشرکل 

.مواجه خواهند شد



17بند شماره 

زی جهت در بافتهای نفوذناپذیر و غیرمنظم، برنامه ری

ت اختصاص مسیرهای ویژهای در بیرون از بافت جه

.امدادرسانی سریع در نظر گرفته شود





بافکت  در عملیات امداد و نجات از داخل بافت وجکود نکدارد؛ بنکابراین   امکان انجام در بافتهای ناوذناپذیر و متراک ، •

شککل  بکا م امدادرسیانی ، همچنکین  تخلیه و اسکان اضیطراری انجام عملیات ناوذناپذیر و غیرمنظ ، های 

.  اساسی روبرو است

رج از بافت در خا، چنین بافتهایی وجود دارد، باید برای انجام عملیات امدادرسانی، نقاط کشوردر اقصی ازآنجاکه •

.در نظر گرفته شود، مسیرهای ویژهای برای امدادرسانی سریع و غیرمنظمنفوذناپذیر 

را در ر ورودی هیای قابیل اسیتقرا   تعیداد  ممکن باشد الزم است تا جایی که تقویت نفوذپذیری برای •

باشکد ذیری بکاالتر  هر چکه ناوذپک  . داردآسیبپذیری شبکه ناوذپذیری تأثیر مستقیمی بر . کردلبه ها زیاد اطرا  

در اختیار شتری را دسترسی های بیصورت میپذیرد چراکه و سریعتر کمتر، عملیات امداد و نجات راحتتر آسیبپذیری 

.دهددر اختیار ساکنان قرار میبیشتری را برای خروج از محدوده خطر اینکه راه های امدادگران قرار میدهد، ضمن 



.ارائه نقشه بافت ناوذناپذیر شهر•

.بند و ارائه نقشه دسترسی مدنظر در طرح پیشنهادیرعایت •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران







18بند شماره 

ذپذیری و سلسله مراتب شبکه معابر شهری، میزان نفو

طراحی آن باید امکان تخلی ه س ریع جمعی ت در    

.مواقع بحرانی را تسهیل نماید



دیکد آیکد تکا    پحداقل نقاط گره ترافیککی درون شهری باید به گونه ای باشد که در زمان بروز بحران، معابر •

.فرایند تخلیه با حداکثر سرعت صورت پذیرد

ملکیرد  دارای عالگیوی شیطرنجی   گات الگوهایی که تعداد تقاطع بیشتری دارنکد، ماننکد   می توان •

شیعاعی  الگوی اقماری ییا از نمونه های مطلوب تر می توان به . هستنداضطراری در تخلیه ضعیفی 

متداد یافته و اشاره کرد به این صورت که معابر اصلی به صورت شعاعی از مرکز به خارج، به طور مستقی  ا

.در فواصلی این معابر به صورت کمربندی به یکدیگر متصل می شوند





:شودعالوهبرتوجهكاملبهآييننامهراههابهنكتههايزيرتوجهبايد

درمسيرهايمنتهيبهخروجيهابهحداقلرسانيدهشود؛تقاطعها•

رد؛ازوضعيتكششخروجيهاياصليشهربرايتخليهاضطراريصورتپذيارزيابي•

.جمعيتيوفعاليتيدرمحدودهخروجيهاكنترلشدهباشدبارگذاريهاي•







ضعیتووضع موجود شبکه های ارتباطی با بند و ارائه راهکار با هدف بهبود انطباق •

بند در شبکه معابر پیشنهادیرعایت •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



19بند شماره 

تدابیر الزم جهت استقرار زیرساخت ه ای ام داد و   

نجات در مجاورت شبکه راه ه ای ارتب اطی ش هر    

.صورت پذیرد



پیشنهادیانطباق بند با وضع موجود شهر و ارائه راهکار •

طرح پیشنهادیبند در رعایت •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



20بند شماره 

مکانیابی سایت های امداد و نج ات در مج اورت و   

.نزدیکی معابر بین شهری در حریم شهر باشد



بکه امکر   شکهر مکی توانکد    استقرار سایت های امکداد و نجکات در نزدیککی معکابر بکین شکهری و در حکری         •

انجکام  رای این امر می تواند بک . ، کما شایانی نمایدسرویس دهی به افراد قربانی حواد  و بالیا

.  امداد و نجات جاده ای در زمان جنگ و صل  کاربرد داشته باشدعملیات 

ینکی  ازایکن رو، پکیش ب  . می پیوندداین محدوده به وقوع جاده ای در اکهر حواد  طرف دیگکر،  از •

روری و در نزدیکی معابر بین شهری امری ضک حری  شهر مکان برای استقرار سایت های امداد و نجات در 

.است



مارائه در سند پهنه بندی حریمکان یابی برای سایت های امداد و نجات و •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



21بند شماره 

به منظ ور ک اهش خط ر ری زش آوار در مس یر      

امدادرسانی، حداکثر ارتفاع ساختمان ه ای ش هر   

.ی باشدنباید بیشتر از سه برابر عرض معبر دسترس









رعایت بند در ضوابط و مقررات طرح پیشنهادی•

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران



22بند شماره 

بای د  الگوی توسعه شبکه معابر اصلی شهرهای مرزی

موازی با مرز باشد و شبکه های عمود ب ر آن بای د  

.کوتاه و غیرممتد باشد





.گیردرار درباره راه های مناطق مرزی برای پشتیبانی نواحی داخلی از نواحی مرزی در شرایط بروز تهدیدها آینده نگری الزم موردتوجه ق



عبور راه های . دراه هایی که از نواحی مرزی به داخل کشور وارد می شوند، نباید به صورت مستقیم و بدون عبور از مراکز جمعیتی ایجاد شون

ل مراکیز  اصلی از داخل مراکز جمعیتی می تواند به صورت یک  مانع در برابر پیشروی دشمن عمل نماید و امکان دفاع و درگییری در داخی  

.می شودجمعیتی فراهم 



عیت؛  انطباق بند با وضع موجود شهر و ارائه راهکار باهد  بهبود وض•

.بند در طرح پیشنهادیرعایت •

خروجی مورد انتظار در طرحهای توسعه و عمران




