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تاریخ پذیرش مقاله94/9/3 :

شهرها با توجه به اينکه اکثر جمعيت کشور را در خود جاي ميدهند و غالب ًا مراکز اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي

و مراکز حاکميتي در کشورها ميباشند ،همواره میبایست آمادگی شان در برابر بحرانها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصين

مربوطه قرار گیرد .ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند غیر
عامل ،به منظور مقابله با بحرانها (طبیعی و انسان ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از فنون جغرافیا و برنامهریزی
از اهداف این تحقیق است .از اینرو  ،محالت ناحیهی شش از منطقهی دو شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج
تحقیق ارائه شد تا بدینوسیله امکان تعمیم بررسیها و مطالعات مشابه در سایر نواحی شهری فراهم گردد.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق معیاری  -تحلیلی است .مبانی علمی این تحقیق مبتنی بر مفاهیم مدیریت

بحران شهری با تأکید بر دانش جغرافیا و برنامهریزی شهری میباشد .در این تحقیق ،پس از شناخت وارزیابی وضع موجود،

ابعاد آسیب پذیری محالت در زمان وقوع بحران ،نقاط قوت و ضعف ،و همچنین تهدیدها و فرصتهای هر محله با رویکرد

پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نتیجه گیری مربوطه صورت پذیرفته است.گردآوری دادهها بر اساس
روش کتابخانهای و مطالعات میدانی صورت گرفته و از روش مقایسهای جهت ارائه جمع بندیها استفاده شده است .در این

پژوهش ،تکنیک تحلیلی  SWOTبه منظور تعیین نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و فرصت ها ،و نیز ارائه راهبردها ،سیاستها و

پیشنهاد اقدامات الزم ،بکار رفته و نرم افزار  ArcGisجهت نمایش و همچنین ،تجریه و تحلیل دادههای توصیفی مورد استفاده
قرارگرفته است .نتایج حاصل از تحقیق ،مبین این حقیقت است که توجه به مؤلفه هايی از قبيل ساختار شهر ،بافت شهر ،فرم

شهر ،كاربري اراضي شهري و باالخره ،مشارکتهای اجتماعی ساکنین هر محله ،میتواند ساماندهی محالت شهری را بر اساس
الزامات پدافندغیرعامل امکان پذیر سازد.

واژههای کلیدی :ساماندهی  -مح ّله  -شهر  -پدافند غیرعامل  -تهران  -بحران -

.SWOT
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 - 2دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) aazimirany@ut.ac.ir
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مقدمه

هویت شهری ،نوعی هویت جمعی به حساب میآید.
موقعیت جغرافیایی ،شرایط اقلیمی و همچنین کارکرد شهر
(سیاسی ،تجاری ،صنعتی و  )...از عوامل مهم هویت دهندهی
شهرها به حساب میآیند (فکوهی .)1385 :لیکن آنچه مسلم
است اینکه ،ما با گامهایی بزرگ به سوی بیهویت شدن
شهر و ساکنانش میرویم به خصوص زمانی که مؤلفههایی
استوار برای ایجاد هویت شهری وجود نداشته باشد .برای
مثال ،یک شهر سیاسی(مانند تهران) ،مؤلفههای اندکی برای
ایجاد هویت شهری دارد و در چنین حالتی با خطر بزرگتری
برای ایجاد بیهویتی در شهروندان خود مواجه میشود.
ایجاد محالت ،از جمله تالشهای صورت گرفته برای ایجاد
دوباره هویت شهر است اما این تالشها به خودی خود
نمیتوانند به نتیجهای برسند ،زیرا بدست آوردن حداقل
کارایی با سیاستگذاریهای فضایی در سطوح کالنتر،
از جمله در حوزه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری
و اداری امکان پذیر است که امروزه ابدا ً چنین وضعیتی
وجود ندارد .با این وجود ،استفاده از ظرفیّت مشارکت و
توجه به اولویّتها و نیازهای مح ّلی
همکاری شهروندان و ّ
از نکات مثبت در ایجاد محالت شهری میباشد .مشارکت
شهروندی ساکنان محالت در طرحهای مدیریت محلهای

نگاره  : 1نقشه موقعیت منطقه  ۲در تهران
(مأخذ :شهرداری تهران)

تابعی از حس تع ّلقی است که ساکنان محلهها به محله خود
دارند (معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.)1392 ،
معضل عدم انسجام اجتماعی در شهر و کاهش نگران
کنندهی پیوندهای اجتماعی شهروندان که بدنبال توسعه و
گسترش بی رویهی شهرگرایی و شهرنشینی بوجود آمده و
به یکی از ویژگیهای عمدهی کالنشهرهای کنونی تبدیل
شده است ،میتواند از طریق همین حس تعلق ،همبستگی
و مشارکت جمعی در محالت شهری قابل تعدیل کردن
باشد .چرا که پایداری و استمرار حیات اجتماعی و فرهنگی
یک جامعه در گرو همبستگی بین اجزاء و عناصر سازندهی
ساختار اجتماعی آن جامعه است.
ساماندهی هر محیط اجتماعی به معنای بسترسازی برای
ارتقاء شرایط محیطی به نحو پایدار در جهت رشد سالمت،
امنیت ،امید ،ایمان و کرامت انسانی میباشد .با تعاریفی
که گذشت و با آنچه که در خصوص پدافند غیرعامل بیان
خواهد شد ،ضرورت ساماندهی محالت شهری بر اساس
الزامات پدافند غیرعامل معنا مییابد.
پدافند غيرعامل در كليه فرهنگها و سرزمینها از ديرباز
مطرح بوده است و بر اساس راهبردها ،سیاستهای ملی
و سازوکارهای قانونی ،همواره بر رعايت اصول پدافند
غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس ،مهم،
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تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانات مهم و جمعيتي شهرهاي بزرگ ،مسائل فوق الذکر را پيچيدهتر
كشور به منظور پيشگيري از مخاطرات و ساير امور تأكيد ميکند.
شده است.
پدافند غيرعامل مربوط به جنگ يا صلح نيست بلكه
يك آمادگي براي مقابله با حوادث و بالياي مختلف طبيعي
و غيرطبيعي است .در واقع ،پدافند غیر عامل بیشتر تأکید
نگاره  :2موقعیت
بر روی «مدیریت پیش از بحران» دارد؛ و به طور کلی هر
اقدام غیر مسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذیری نیروی ناحیه  6در منطقه دو
تهران
انسانی ،ساختمانها ،تأسیسات ،تجهیزات ،اسناد و شریانهای
کشور در مقابل بحران هایی با «عامل طبیعی» (خشکسالی،
(مأخذ :معاونت اجتماعی
سیل ،زلزله ،طوفان ،رانش و لغزش زمین و  )...و «عامل
شهرداری منطقه  2تهران-
انسانی» (جنگ ،تحریم ،شورشهای داخلی و  )...گردد،
واحد مطالعات و برنامه
«پدافند غیرعامل» خوانده میشود.
ریزی)
این در حالی است که در کشور ایران در دید کالن،
به مدیریت بحران به صورت مجزا و نه یک فرآیند پویا
نگریسته میشود و در غالب موارد ،مدیریت بحران را در
مرحلهی بعد از وقوع بحران خالصه میکنند و تنها بعد از
وقوع بحران به تشکیل ستاد بحران میپردازند (حاتمینژاد و
جانبابانژاد.)63:1385 ،

غالب ًا هدف اصلي در جنگها و درگيريها ،شهرها هستند
و پيوسته بايد فشارهاي ناشي از جنگ را تحمل نمايند.
ازسوي ديگر اهدافي درون شهرها وجود دارد كه حمالت
دشمن به شهر را توجيه ميسازند .از آن جمله ميتوان
به وجود پادگانهاي نظامي درشهرها ،صنايع ،نيروگاهها،
پااليشگاهها و پستهاي فشارقوي ،تصفيه خانهها ،مخازن
ذخيره سوخت و آب ،فرودگاهها ،پايانهها ،راه آهن ،بنادر،
جادهها ،پلها و شبكه مخابراتي اشاره كرد (فرزاد شام و عراقی

نگاره  :3محلههای
ناحیه شش منطقه
دو تهران

زاده.)1391 ،

شهرها با توجه به اينکه اکثر جمعيت کشور را در خود
جاي ميدهند و غالب ًا مراکز اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي،
اجتماعي و مراکز حاکميتي در کشورها ميباشند ،پرداختن
به آنها همواره میبایست مد نظر متخصصين علوم مختلف
قرار گیرد .جمعيت بيشتر ،فشردگي و تراکم باالي ساختماني

بررسی روشهای ساماندهی محالت شهری (بعنوان
کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات
پدافند غیر عامل ،به منظور مقابله با بحرانها (طبیعی و
انسان ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از
فنون جغرافیا و برنامهریزی شهری از اهداف این تحقیق
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است که پس از شناخت ،تجزیه و تحلیل ،وارزیابی وضع
موجود ،امکان پذیر میشود .از اینرو به منظور اجرایی
نمودن تحقیق ،محالت یکی از نواحی (ناحیهی شش از
منطقهی دو) شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و پس
از ارائه تحلیل از ابعاد آسیبپذیری محالت فوق در زمان
وقوع بحران ،نقاط قوت و ضعف ،و همچنین تهدیدها و
فرصتهای هر محله با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT
و با رویکرد پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر
همین اساس ،نتایج تحقیق در مقالهی حاضر ارائه شد تا
بدینوسیله امکان تعمیم بررسیها و انجام مطالعات مشابه
در سایر نواحی شهری نیز فراهم گردد .گردآوری دادهها
نیز بر اساس روش کتابخانهای و مطالعات میدانی صورت
گرفته و اطالعات مورد نیاز از شهرداری منطقه  2تهران و
مرکز آمار ایران تأمین گردیده است .با تحلیل وضع موجود
محلههای مورد مطالعه درمییابیم؛ راهکارهای مشابهی در
خصوص این محالت وجود دارد که به ساماندهی آنها
برمبنای الزامات پدافند غیرعامل کمک میکند.
تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص مح ّلههای شهری،
مح ّلههای کالن شهر تهران  ،مدیریت بحران در شهر ،برنامه
ریزی پدافندغیرعامل و  ...انجام شده است؛ لیکن هیچیک
از پژوهشهای جستجو شده ،به بررسی محلههای شهری با
رویکرد الزامات پدافند غیر عامل نپرداخته اند.
از جمله تحقیقات صورت گرفته عبارتند از؛ دکتر جمیله
توکلی و آقای منصور استادی در مقالهی « تحلیل پایداری
محلههای کالن شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاریها
(مطالعه موردی :محلههای اوین ،درکه ،ولنجک) (،)1388
ضمن توجه ویژه بر معرفهای توسعهی پایدار ،به ارزیابی
سطوح پایدار در محلههای نامبرده پرداخته اند و سعی
نموده اند با مقایسهی تطبیقی ،عوامل مؤثر بر پایداری یا
ناپایداری را شناسایی و نقش شورایاریها را در بهبود
روند پایداری ارزیابی کنند .یا در مقالهی « تبیین معیارها
و شاخصهای پایداری در محلهی مسکونی» ،دکتر فرشاد
نوریان و آقای محمدمهدی عبدالهی ،تالش کردهاند ضمن

پرداختن به ابعاد محلهی پایدار و شناسایی معیارهای
پایداری در مقیاس محلهی مسکونی ،به یک جمع بندی
ک ّلی در خصوص پایداری مح ّلی و معیارها و شاخصهای
مح ّلهی پایدار دست یابند.
در مقالهی «زلزله و مدیریت بحران شهری (مطالعه
موردی :شهر بابل)» )1388( ،نویسندگان (دکتر امین فرجی و
دکتر مهدی قرخلو) شناسایی روشهای کاهش آسیبپذیری
از زلزله را با استفاده از فنون جغرافیا و برنامهریزی شهری و
رویکرد مدیریت شهری ،هدف پژوهش خود قرار داده و در
این خصوص ،سیاستها و راهبردهایی را ارائه نموده اند.
آقای عبداله ابوالحسنی ( ،)1389تحقیقی با عنوان «پدافند
غیرعامل -معماری و طراحی شهری در ایران» انجام داده
و ضمن آن ،به بررسی عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری
شهری و ارائه راهکارهایی در طراحی شهری و معماری با
رویکرد پدافندغیرعامل پرداخته است.
دکتر اصغر نظریان و آقای محمد رحیمی در پژوهشی
( )1390با این استدالل که مدل ادارهی شهر رابطهی نزدیکی
با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد ،الگوی مدیریتی شهر
تهران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
در تحقیقی دیگر که نتایج آن منجر به تألیف مقالهای
تحت عنوان «ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامهریزی
پدافند غیرعامل» گردید ( ،)1389آقای حسن حسینی امینی
و همکاران ،با توجه به موقعیت استراتژیک این شهر،
راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر و متناسب
با نیازهای دفاعی  -امنیتی آن و ویژگیهای جغرافیایی شهر
لنگرود ارائه کرده اند.
دکتر حسن کامران ،آقای داود امینی و آقای حسن حسینی
امینی ،در تحقیق خود ( ،)1391نقش پدافند غیرعامل در
برنامه ریزی مسکن شهری را مورد بررسی قرار داده و به
این نتیجه رسیده اند که عواقب ک ّلی آن ،در راستای ایجاد
شهر ایمن ،شهر قدرت و شهر بازدارنده است.
آقای محمدمهدی عزیزی و همکاران ( ،)1391در
تحقیقی با عنوان « ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از
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نگاره  :4تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
( ArcGISمحلههای ناحیه شش از منطقه دو
تهران)

حمالت هوایی -ناحیهی  1از منطقهی  11شهر تهران» آسیب مفاهیم

پذیری بلوکهای ساختمانی این محدوده را با استفاده از مح ّله

تکنیک تحلیل سلسله مراتبی( 1)AHPارزیابی و با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISتجزیه و تحلیل نمودند.
فرض اساسی در این تحقیق بر شباهت بسیار باالی
مدلسازی آسیب پذیری ناشی از زلزله و حمالت هوایی
بوده است.
آقای ابراهیم سنگ سفیدی ( ،)1393در مقالهای تحت
عنوان « مدلسازی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل شهری
ناشی از موشک باران با استفاده از  ،»GISآسیب پذیری
شبکه حمل و نقل را به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در
نظر گرفته و عالوه بر طراحی پایگاه داده مکانی شبکه حمل
و نقل ،عوامل و شاخصهای آسیب پذیری شبکه حمل و
نقل را استخراج نموده و نقشههای آسیب پذیری شبکهی
حمل و نقل را با کمک نرم افزار  ArcGISتولید نموده است.
در تحقیق فوق ،از تکنیک  AHPبرای وزندهی پارامترها
استفاده شده است.
عالوه بر پروژهها و مقاالت فوق الذکر ،نوشتارها و کتب
بسیاری در ارتباط با موضوع تحقیق ،تألیف و ترجمه شده
است که اکثر آنها نتایج تحقیقات نویسندگان بوده است و
شماری از آنها در پیشبرد اهداف این تحقیق مؤثر بودهاند
(رجوع شود به منابع و مآخذ).

)1 - Analytic Hierarchical Process (AHP

«محله» مفهومی است که هر یک از حوزههای مختلف
علمی بنا به زمینههای نظری خاص خود ،به تعریف و
کاربست آن پرداختهاند .دارا بودن مرز و محدوده مشخص،
حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان ،هویت جمعی
و اشتراک اهداف ،یکپارچگی فضا و فعالیت ،خودکفایی
نسبی و جمعیت متناسب ،از مضامین مشترک در تعریف
محله بوده است .برمبنای ویژگیها و معیارهای مورد انتظار،
مفاهیم جمعیتی ،زیرساختی ،سیاسی ،حسی ،اجتماعی و
محیطی به عنوان اصول پایه در تعریف محله محسوب
میشود.
ساماندهی

«ساماندهی» یا آمایش یعنی:
 -1عمل سازمان دادن و مرتب کردن یک محل ،مثل مرتب
کردن یک دفتر کار،
 -2تغییر شکل دادن یک چیز به منظور اصالح آن؛
طی روز.
مثل تغییر شکل استفاده از اوقات خود در ّ
وقتی در زبان فارسی از سر و سامان دادن یک نفر گفتگو
میکنیم یعنی اینکه به وی زن ( سر -همسر ) و نیز مح ٌلی
مجه ٌز به جهیزیه (سامان) بدهیم که بتوانند در آنجا زندگی
کنند .پس واژه ساماندهی در زبان فارسی مفهوم تر و متداول
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تر از واژه آمایش است.

كمكهای بعدي را فراهم میآورد.

توزيع فضایي عناصر ،تركيب عناصر و عملكردهاي
اصلي شهر كه تشكيل دهنده ساختار شهر هستند ،نقش
مهمي در ميزان آسيبپذيري شهر در برابر حوادث مختلف
دارند .تقسيمات كالبدي شهر ،مانند كوي ،محله ،ناحيه،
برزن و منطقه ،تك مركزي يا چند مركزي بودن و ...نيز
وجوه ديگري از ساختار شهر محسوب میشوند كه هر يك
به لحاظ مقابله در برابر حوادث داراي استعداد خاص خود
است .مث ً
ال در ساختار تك مركزي شهر و تمركز امكانات
اقتصادي و انساني در يك قسمت از شهر نسبت به شهرهاي
داراي چند مركز ،امكان آسيبپذيري بيشتر میشود.

برنامهريزي بهينه كاربري زمينهای شهري نقش مهمي
در كاهش آسيبپذيري در برابر حوادث مختلف بويژه
تهديدات نظامي دارد .رعايت همجواريها وعدم وجود
كاربريهای خطرساز در مناطق مختلف شهري موجب
كاهش اثرات تهديدات مذكور میشود .كاربريهای صنعتي
يا تأسيسات راهبردي بعد از فرايند صنعتي شدن شهرها،
درصد زيادي از كاربري شهري را آگاهانه و يا ناآگاهانه به
خود اختصاص داده است كه در صورت وقوع حوادث و
سوانح ،عواقبي مانند انفجار ،آتش سوزي و حوادث مرتبط
ديگري را با كاربريهای همجوار ايجاد كرده و موجب
افزايش دامنه تخريب شهري و تلفات انساني میشود؛ بويژه
اين كه اين كاربري با مراكز امدادرساني ،بيمارستان ها،
مدارس ،دانشگاهها و ...نيز همجواري داشته باشد.

ساختار شهر

بافت شهر

بافت هر شهر يا همان شكل ،اندازه و چگونگي تركيب
كوچك ترين اجزاي تشكيل دهنده شهر نيز در ميزان
مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامي و ديگر بالياي شهري
مؤثر خواهد بود.
به عنوان مثال میتوان گفت بافت منظم و نامنظم بسته
به نوع تهديد ،از آسيب پذيري متفاوتي برخوردارند .به هر
حال واكنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع حوادث
مختلف شهري در قابليتهای گريز و پناهگيري ساكنان ،در
امكانات امدادرساني ،در چگونگي پاكسازي وحتي اسكان
موقت ،دخالت مستقيم دارد .دامنه تأثير اين ويژگيها نه تنها
در طراحي ساختمان بلكه در طراحي شهري و در مديريت
بحران نيز توسعه يافته و حائز اهميت فراوان است.
فرم شهر

فرمهای باز در مقابل تهديدات نظامي داراي آسيب
پذيري كمتري هستند و قابليت تغيير آنها به منظور فريب
دشمن نيز بيشتر است؛ در حالي كه فرمهای متراكم ضمن
عدم انعطافپذيري ،آسيبپذيري بااليي در برابر تهديدات
نظامي دارند و در آنها امكان تخليه سريع اماكن و خروج
از شهر وجود ندارد.
از سويي فضاهاي باز امكان اسكان موقت و جمع آوري

كاربرد اراضي شهري

پدافند غيرعامل

1

مجموعه اقدامات ،فعاليتها و روش هايي كه به منظور
كاهش مخاطرات ،خسارتها ،پايدارسازي و ايمن سازي
محيطي و مديريتي به اجرا گذاشته ميشود و شامل سوانح
طبيعي و غير طبيعي و دفاع غير نظامي است ،مفهوم پدافند
غيرعامل را تشكيل ميدهد.

برخی اقدامات سيستمي در پدافند غیر عامل

اقدامات پيش بيني شده خاص در مرکز براي مواجهه
با شرايط بحراني شامل شرح وظايف و فعاليتها در زمان
قبل ،حين و بعد ،از جمله:
 -1مكانيابي :يكي از اقدامات اساسي و عمده پدافند
غيرعامل ،انتخاب محل مناسب ميباشد .به عنوان نمونه
ايجاد تأسيسات حياتي و حساس در كنار بزرگراهها،
جادههاي اصلي ،كنار سواحل دريا ،رودخانهها و نزديكي
مرزها موجب سهولت شناسايي و هدفيابي آسان آنها
توسط دشمن ميگردد .زيرا تأسيسات احداث شده در چنين
محلهايي را نميتوان از ديد دشمن مخفي نگاهداشت و
1 – Passive Defence
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آسيبپذيري آنها در برابر تهديدات افزايش ميیابد.
 - ۲آمايش سرزميني :تنظيم و برنامهريزي ك ّمي و كيفي يك
موضع نظیر تأسیسات مختلف شهری ،یا مكان (واحدهاي
خرد و كالن) با در نظر داشتن شرايط و عوامل سياسي نظامي،
امنيتي ،اقتصادي ،اجتماعي ،اقليمي در سطح كالن و وسيع
ميباشد .از مهمترين ويژگيهاي آن نگرش همه جانبه به
مسائل ،آيندهنگري و دورانديشي و نتيجهگيريهاي مكاني از
محتويات استراتژي توسعه ملي ميباشد.
آمايش سرزميني ،بهترين ،دقيقترين و ظريفترين طرز انتقال
عاقبتانديشي منطقي و ملي حكومت بر سرزمين يا فضاي
حياتي (واحدهاي خرد و كالن) در چارچوب عدالت است.
در كشورهاي اروپايي مفهوم آمايش سرزميني ابتدا مفهوم
دفاعي دارد و سپس مفهوم توسعهاي پيدا ميكند؛ قبل از
ساخت بزرگراه ،نيروگاه ،سد و زيرساختهاي كليدي
موضوع در كميتههاي نظامي و دفاعي مطرح ميگردد و پس
از بررسي الزم و اعمال مالحظات دفاعي و امنيتي نسبت به
ساخت آنها اقدام ميگردد.
 - ۳اعالم خبر  :آگاهي و هشدار به نيروهاي خودي مبني بر
اينكه عمليات تعرضي قريب الوقوع دشمن ،نزديك ميباشد،
اين هشدار كه براي آماده شدن است چند دقيقه ،چند ساعت،
چند روز و يا زمان طوالنيتر از آغاز مخاصمات اعالم ميگردد.
 - ۴قابليت بقاء :توانائي يك شهر به نحوي كه در مقابل
حمله استقامت كند و ضمن تحمل آن قادر باشد به نحو
مؤثري به وظايف محوله خود عمل نمايد؛ اين توانايي
عمدت ًا در نتيجه دفاع عامل و غيرعامل به دست ميآيد.
 - ۵استحكامات :ايجاد هرگونه حفاظي كه در مقابل اصابت
مستقيم بمب ،راكت ،موشك ،گلوله ،توپخانه ،خمپاره و يا
تركش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به نفرات،
تجهيزات يا تأسيسات گرديده و اثرات تركش و موج انفجار
را بطور نسبي خنثي نمايد.
 - ۶دسترسيها :دسترسيها به معني راهها و فضاهاي
عبوري و ارتباطي است و در انواع و مقياسهاي مختلف
قابل طرح است .خطوط ارتباطي يک موقعيت حساس

به محيط بيروني بايد تابع ضوابطي باشد که خصوصيات
تهديدات ،منجر به اختالل در تردد و يا حذف تردد شود.
 - ۷آموزش و فرهنگسازي :مسئولين ،تصميمگيرندگان و
کليه افرادي که به نحوي در سياستگذاري تهيه و اجراي
طرحهاي پدافندي غيرعامل سهيم ميباشند ،الزم است
متناسب با نياز ،از آموزشهاي الزم برخوردار گردند .ارائه
آموزش با تشکيل دورههاي آموزشي مختلف ،در مراکز
ميسر ميباشد.
آموزش نظامي و غيرنظامي ّ

نگاره  :5تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار ArcGIS
(تراکم جمعیت در محلههای ناحیه شش از منطقه دو تهران)

دفاع غير عامل شهری

دفاع غيرعامل شهری در واقع مجموعه تمهيدات،
اقدامات و طرحهايي است كه با استفاده از ابزار ،شرايط و
حتيالمقدور بدون نياز به نيروي انساني در شهر به صورت
خود اتكاء صورت گيرد.
چنين اقداماتي از يك سو توان دفاعي مجموعه را در
زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر پيامدهاي بحران
را كاسته و امكان بازسازي مناطق آسيبديده شهری را با
كمترين هزينه فراهم ميسازد .در حقيقت طرحهاي پدافند
غيرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهيه
و اجرا ميگردند.
با توجه به فرصتي كه در زمان صلح جهت تهيه چنين
طرحهايي فراهم ميگردد ،ضروري است اين قبيل تمهيدات
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در متن طراحيها لحاظ گردند .بهكارگيري تمهيدات و و ارتقاء عملکرد شهر بر مبنای الزامات پدافندغیرعامل،
مالحظات پدافند غيرعامل عالوه بركاهش شديد هزينهها ،ترجیح ًا از مقیاس محلهای که کوچکترین واحد در تقسیم
كارآيي دفاعي طرحها ،اهداف و پروژهها را در زمان تهاجم بندیهای شهری محسوب میشود ،استفاده شود.
دشمن بسيار افزايش خواهد داد.
با پيچيدهتر شدن جنگها و بكارگيري تكنولوژي و بحث و بررسی پیرامون وضعیت موجود
فنآوري در جنگهاي نوين ،پدافند غير عامل نيز چهرههاي محدودهی مورد مطالعه
در این تحقیق ،محالت ناحیهی شش از منطقهی دو شهر
متفاوتي را به خود گرفته است .امروزه مردم براي ادامه
زندگي نيازمند خدمات متفاوتي هستند و احتياج به محيط تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.
شهرداری تهران از دیدگاه تأمین نیازمندیها و اداره بهتر،
آرام و قابل سكونت درون شهرها دارند و بايستي ايمني
و آسايش كافي داشته باشند .درحال حاضر عمدهترين سطح شهر را به  ۲۲منطقه شهرداری و  ۱۱۲ناحیه تقسیم
هدف پدافند غيرعامل ،ايمنسازي و كاهش آسيبپذيري نموده که هر ناحیه نیز شامل تعدادی محله است .منطقه
زيرساختهاي مورد نياز مردم است تا بتدريج شرايطي را  ۲تهران یکی از مناطق  22گانهی شهری تهران است که با
 64کیلومتر مربع مساحت (شهرداری تهران ،معاونت شهرسازی
براي امنيت ايجاد نمايد.
تأسیسات شهری با توجه به نقش و اهمیت ،به عنوان و معماری) ،در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمال
نماد و شاخص شهری ،بیش از سایر بخشهای شهر بر مبنای غرب تهران ادامه دارد .این منطقه از جنوب به خیابان آزادی،
نظریه واردن در معرض تهدید قرار دارند (مدیری .)146، 1389 ،از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی
مهم جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است.
اقدامات ایمن سازی زیرساختها و تأسیسات ّ
شهری در اكثر كشورهاي دنيا يا انجام شده و يا در حال منطقه  ۲شهر تهران شامل  9ناحیه و  33محله میباشد.
انجام است .چنانچه اقدامات فوق بصورت برنامه ريزي شده (شهرداری منطقه دو تهران)
ناحیه  6یکی از نواحی  9گانهی منطقه دو شهر تهران
و با طراحي در توسعه کشور (توسعه پايدار) نهادينه شوند،
بسياري از زير ساختهايي كه در آینده ايجاد ميشوند ،در است که در جنوب شرقی این منطقه واقع شده و متشکل از
سه محله میباشد:
ذات خود ايمني خواهند داشت.
 - 1محلهی توحید
ح و مستحکم سازی زيرساختهاي فعلي هم
براي اصال 
 - 2محلهی شادمهر
ميتوان با ارائه راهكارهايي مثل مهندسي مجدد ،اقدام نمود.
 - 3محلهی زنجان
با عنایت به موارد فوق الذکر ،مالحظه میشود که ساماندهی
شهرجهت مقابله با تهدیدات محتمل جزء الزامات مدیریت
شهری محسوب میشود .چنانچه دو بند از بندهای هفده محلهی توحید
این محله از شمال به خیابان ستارخان ،از جنوب به
گانهی « راهبردهای توسعه شهر تهران » نیز به همین مهم
خیابان آزادی ،از شرق به خیابان توحید و از غرب به خیابان
اشاره دارد:
بند هشتم :ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی (زلزله ،سیل بهبودی محدود میشود (نگاره  .)7محله توحید از شمال
و  .)...بند نهم :بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت با محله شهر آرا ،از سمت جنوب با محله کارون شمالی،
از سمت شرق با محله نصرت و از سمت غرب با محله
دفاع غیرعامل شهر تهران( .شهرداری تهران)1389 ،
لذا مناسب است که جهت ساماندهی مطلوب تر شهر شادمهر همسایه است .مساحت محله  0/89کیلومتر مربع
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و جمعیت آن  30247نفر میباشد

(دفتر مطالعات اجتماعي و

فرهنگي ،شهرداري تهران ،شهریور .)1392

نگاره  :6تجزیه و تحلیل دسترسیها با استفاده از نرمافزار
( ARCGISسطوح دسترسی ناحیه شش از منطقه دو تهران)

محله توحید را به چند دلیل میتوان یکی از محالت
مهم پایتخت شمرد ،محصور شدن توسط برخی از مهمترین
خطوط حمل و نقل شهری ،اجتماع ادارات عمومی و دولتی
و همجواری با مهمترین پروژه کشور یعنی تونل توحید را
میتوان از علل این اهمیت دانست.
از اوایل دهه چهل همزمان با برنامه اصالحات اراضی
و تزریق درآمد نفت ضمن دگرگونی نظام اقتصادی و
اجتماعی ،جذب جمعیت و افزایش مهاجرتها به تهران
آغاز شد و منطقه دو نیز از این اتفاقات مبرا نبوده و مشابه
سایر نقاط در معرض توسعه و ساخت و ساز قرار میگیرد.
چنانچه اتفاقات فوق در محورهای آزادی  ،بهبودی  ،شهرآرا
و ستارخان مشهود میباشد .در این دوره ساخت و سازها
اکثرا ً توسط بخش خصوصی و معمارهای یزدی و اصفهانی
انجام میگرفت.
از اتفاقات این دوره جدا از احداث واحدهای مسکونی
در مرز بال فصل شهر  ،توسعه مکانیابی و جایگیری برخی
عناصر شهری بزرگ در منطقه  2است .از جمله وزارت کار
و امور اجتماعی(در جنوب محله توحید) در محور آزادی

شکل میگیرد .هسته اوليه توحيد در كنار خيابان ستارخان
شكل گرفته است .محلهی توحید قب ً
ال (زمانی که روسها
در ایران بوده اند) محل کمپ روسها بوده است که هم
اکنون نیز تا حدودی ،تعدادی از این مردم در اینجا زندگی
میکنند .پس از این دوران در دورهی حکومت پهلوی چون
بیشتر آن باغ بود به باغ شاه معروف شد .کم کم بخصوص
از دورهی انقالب به بعد این باغات واگذار شد و ساخت
وساز آغاز گردید.
عواملی که در شکلگیری این محله ًتأثیر داشتهاند
بیشتر عوامل اجتماعی و فرهنگی شامل تحوالت جمعیتی،
همگونی قومی و مذهبی و خویشاوندی بودهاند .ساکنان
اولیه و کنونی محله اکثرا ً دارای مذهب شیعه بوده ولی
اندکی یهودی نیز در محله زندگی میکنند .بیشتر ساکنین از
قوم ترک بوده و هستند .از نظر قشربندی اجتماعی ساکنان
توحید بیشتر کارمندان دولت هستند .تنها مرکز اقتصادی این
محله بازار روز میباشد.
از نظر سیاسی نیز وزارت کار و امور اجتماعی ،سازمان
تأمین اجتماعی ،سازمان حج و زیارت و سازمان ایرانگردی
و جهان گردی در این محله مستقر شده اند .نماد و شاخص
محله مسجد و کانون توحید است .در این محله یک جایگاه
پمپ بنزین وجود دارد (خیابان آزادی ،نبش خیابان خوش
شمالی) ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری کل
استان تهران در این محله قرار دارد .تنها مرکز نظامی منطقه،
کالنتری  108نواب میباشد.
با توجه به برداشتها و بازديدهاي ميداني انجام شده،
و آنچه موجود است (حاوي نقاط قوت و ضعف ) و آنچه
در حال اتفاق افتادن است (حاوي فرصتها و تهديدها)
مهمترین مسائل و مشكالت محله توحید را با رویکرد
پدافند غیرعامل در موارد زير میتوان خالصه نمود:
 نبود مرز مشخص براي محله بافت متراکم شهری ريزدانه بودن كاربريها از لحاظ قطعات تفكيكي(بیش از 50درصد مساکن کمتر از  200متر مربع مساحت دارند و
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نگاره  :7نقشه محله توحید

(مأخذ :معاونت اجتماعی شهرداری
منطقه  2تهران -واحد مطالعات و
برنامهریزی)

بیش از  50درصد معابر دارای عرض کمتر از  6متر هستند)
قدمت زیاد تعداد قابل توجهی از بناها (بیش از  30سال)
 وجود مشكالت ترافيكي در كليت محله تراكم باالي جمعيتي به دليل كوچك بودن اكثر قطعات كهمشكالتي چندي را ايجاد نموده است
 فقدان فضاهاي سبز و باز باال بودن سرانه كاربريهای فرامحلهاي -مسايل مربوط به محيط رفت و آمد

محلهی شادمهر

این محله از شمال به خیابان ستارخان ،از جنوب به
خیابان آزادی ،از شرق به خیابان بهبودی و از غرب به بزرگراه
یادگارامام(ره) حبیب اهلل محدود میشود (نگاره شماره .)8
محله شادمهر  1/8کیلو متر مربع مساحت و  29982نفر جمعیت
دارد( .دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،شهرداري تهران ،شهریور )1392
سابقه شکل گیری محله شادمهر به سال  1335میرسد.
همان سالی که فردی به اسم دریانی از تبریز به تهران میآید
و زمینهای منطقه را بلوک بندی کرده و میفروشد .ایشان
غالب این زمینها را به روستاییان دریانی  -روستایی در
اطراف تبریز  -واگذار نمود(.آقای غفارزاده،مصاحبه شفاهی)
در سال  1335خیابان زنجان به صورت خاکی احداث
میشود و در حد فاصل سالهای  1335تا  1348محله
دریان نو کام ً
ال شکل گرفته و مسکونی میشود .در همین

سالها خیابان ستارخان در شمال محله بر روی راههای
خاکی احداث میشود .هم زمان با شکلگیری محله،
خیابانهای بهبودی و شادمان نیز شکل میگیرند.
بانیان اولیه محله و ساکنان کنونی آن نیز شیعه هستند
و تعدادی از پیروان فرقه بهایی نیز در محله زندگی میکنند.
ساکنان اولیه محله آذری زبانانی بودند که تبریز را به قصد
تهران ترک نمودند .بعد از آذری ها ،یزدیها دومین قومی
هستند که در محله ساکن شدند .تحوالت جمعیتی و
مهاجرت قومی عواملی بودند که موجب شکل گیری محله
شادمهر شدند (مصاحبه شفاهی با اهالی محله).
قب ً
ال در مرز شرقی محله نهری به اسم قلقلی وجود داشته
که در دهه شصت با پوشاندن آن خیابان حبیب اهلل بر روی
آن احداث میشود.
پاساژ تجاری مفید مرکز مهم تجاری محله محسوب میشود.
انبار بانک کشاورزی ،اداره گاز سازمانی منطقه  3تهران ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،شرکت نیروی برق تهران بزرگ
معاونت اجرائی شمال غرب (منطقه برق دانشگاه) ،مرکز
تلفن شهید چمران ،مجتمع مخابراتی شهید یگانه از مراکز
مهمی هستند که در محله واقع شده اند .یگان آماد مهندسی
سپاه ،پلیس راهنمایی رانندگی ستاد ترخیص خودرو ،پلیس
اگاهی تهران بزرگ پایگاه دوم ،کالنتری  118مراکز نظامی
موجود در محله میباشند.
با توجه به برداشتها و بازديدهاي ميداني انجام شده ،
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و آنچه موجود است ( حاوي نقاط قوت و ضعف) و آنچه
در حال اتفاق افتادن است (حاوي فرصتها و تهديدها)
مسائل و مشكالت محله شادمهر را با رویکرد پدافند
غیرعامل در موارد زير میتوان خالصه نمود:
 نبود مرز مشخص براي محله بافت متراکم شهری ريزدانه بودن كاربريها از لحاظ قطعات تفكيكي(بیش از 50درصد مساکن کمتر از  200متر مربع مساحت دارند و
بیش از  50درصد معابر دارای عرض کمتر از  6متر هستند)
 وجود مشكالت ترافيكي در كليت محله تراكم باالي جمعيتي به دليل كوچك بودن اكثر قطعات كهمشكالتي چندي را ايجاد نموده است
 كمبود فضاهاي سبز و باز باال بودن سرانه كاربريهای فرامحله اي مسايل مربوط به محيط رفت و آمد نبود سيماي واضح شهري در سطح بافت -تجمع كاربريهای خدمات اتومبيل

محلهی زنجان

محله زنجان با  0/28کیلومتر مربع مساحت و 4994
نفر جمعیت ،از شمال و شرق به بزرگراه یادگار امام ،از

نگاره  : 8نقشه محله شادمهر

(مأخذ :معاونت اجتماعی شهرداری منطقه  2تهران-
واحد مطالعات و برنامه ریزی)

جنوب یه خیابان آزادی و از غرب به خیابان شهید حبیب
اهلل محدود میشود(نگاره شماره .)9
این محله مدتی به اسم کمپ معروف بوده سپس تحت
عنوان جاویدآباد از آن اسم میبردند .در اوایل انقالب مدتی
تحت عنوان نورزاد و در آخر چون ضلع شرقی این محله
خیابان زنجان است ،در عرف به محله زنجان شهره گردید.
با سقوط دولت پهلوی اول و اشغال نظامی تهران توسط
ارتش متفقین در شهریور  ،1320نیروی نظامی ارتش شوروی
در اراضی طرشت مستقر شدند و اردوگاه و کمپ نظامی
خود را بر پا داشتند (این کمپ نظامی در حاشیه خیابان
آزادی و در محل فعلی شرکت پارس الکتریک یا فرماندهی
بسیج غرب تهران قرار داشت) .اضمحالل حاکمیت مستبدانه
رضا شاه و از هم گسیختگی شیرازه امور پس از اشغال ایران
در شهریور  ، 1320سیل مهاجرین روستایی را که تا آن
زمان از ورود آنان به تهران جلوگیری میشد ،روانه این
شهرکرد .طی مدت کمتر از یک سال ،یعنی از سال 1321
تا  1322بیش از  150هزار نفر به جمعیت تهران اضافه
گردید .بخش کوچکی از این مهاجرین در غرب تهران و
در اراضی طرشت زندگی حاشیه نشینی را آغاز کردند .از
جمله آنها گروهی از طایفه ایل شاهسون به نام ساریخان
بگلو بودند که خشکسالیهای پیاپی دشت مغان و اوضاع
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نگاره  : 9نقشه محله زنجان

(مأخذ :معاونت اجتماعی شهرداری منطقه  2تهران-
واحد مطالعات و برنامه ریزی)

مربوطه ،مسائل اصلي محله زنجان با رویکرد پدافند
غیرعامل به این شرح میباشند:
 بي توجهي به حركت پياده در مقابل تأكيد بيش از حدبر حركت سواره به گونه اي كه اكثر تصميمات بر تعريض
معابر و اتصال آنها با شريانهای اصلي درون و دور بافت
تأكيد مینمايند
 ناسازگاري كاربريهای همجوار در بسياري از نقاط مطلوبيت كم كاربريها در مكان قرار گرفته شده تجمع بيش از حدّ كاربريهای خدمات اتومبيل در شمال،غرب و جنوب بافت
 تغيير كاربري باغات به خدمات اتومبيل و مسكوني مسائل و مشكالت حول محور موضوعي ساختار كالبديو عملكردي
 حذف تدريجي پهنه باغات از ساختار موجود بيتوجهي به ايجاد انواع مختلف ارتباط ما بين پهنهها بهغير از ارتباط سواره
 تأكيد بر عبوري نمودن برخي معابر محلي -توجه كم به آسايش محيطهای مسكوني

آشفته کشور آنها را مجبور به ترک دیار خود کرده بود .این
پیش قراوالن مهاجر در کنار کمپ ارتش شوروی و بر روی
اراضی زراعی طرشت اسکان یافتند .مکانی که این گروه
در آنجا اسقرار یافتند ،امروز به محله جاوید آباد یا کامپ
شهرت یافته و یکی از پر مسئله ترین محالت ناحیه را
بوجود آورده است  .در دهه  60با تعریض خیابان سهرورد
محله به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود .بیشتر
اراضی نیمه جنوبی اختصاص به شرکت ایران خودرو دارد
که سابقه تأسیس آن در محله به دهه پنجاه میرسد.
هسته اولیه محله توسط طایفهای از ایل شاهسون به
نام ساریخان بگلو که ترک زبان هستند ،شکل گرفت.
خشکسالیهای پیاپی دشت مغان اردبیل این طایفه را مجبور
به ترک دیار اجدادی خود نمود .بعدها از قومیتهای دیگر
از جمله فارس،کرد و شمال در این محله ساکن شدند.
اردبیلیها ،زنجانیها ،همدانیها و شمالیهای ساکن محله
در طول دهههای گذشته با هم خویشاوند شده اند .در ضلع
غربی محله زنجان نهر قلقلی جاری بوده که در دهه شصت
خیابان شهید حبیب اهلل بر روی آن احداث میشود.
بیشتر ساکنان محله در مشاغلی چون رانندگی ،حمل
و نقل و راه سازی اشتغال دارند .از کاربریهای عمده و یافتههای تحقیق
بررسی ،تجزیه و تحلیل ،و جمع بندی وضع موجود در
بزرگ محله باید از دفتر مرکزی ایران خودرو ،شرکت پارس
محالت مورد مطالعه ،ما را به یافته هایی در قالب پروفایل
الکتریک و فرماندهی بسیج غرب تهران(مقداد) نام برد.
با توجه به ريز مسائل عنوان شده در جداول تحلیلی  SWOTاز دیدگاه پدافند غیرعامل میرسانند( :جداول  1تا )9
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جدول  : 1نقاط قوت و ضعف محله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل
فعلیت

ماهیت

بالفعل

نقاط قوت (  )Strengthsمثبت

نقاط ضعف ( ) Weaknessesمنفي

دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل عمومی ( BRTو
خطوط مترو)

کمبود پارکینگ و مشکل تراکم خودرو

وجود امنیت اجتماعی باال و نبود آسیب های اجتماعی
نسبت به سایر محله های منطقه 2

فقدان بوستان و فضای سبز به اندازه کافی

وسعت کمتر محله و وجود خطوط مرزی مشخص مثل
خیابان ستارخان و خیابان آزادی

فقدان مراکز فرهنگی و تفریحی و امکانات ورزشی در سطح محله مثل
فرهنگسرا  ،استخر ،کتابخانه و سینما

وجود مراکز درمانی مانند مرکز درمانی بهگر و مرکز
درمانی عمار

عدم وجود پیادروهای مطمئن و مناسب

وجود سه مسجد فعال که  2تا از آنها دارای قدمت
باالیی هستند

عرض بسيار كم خيابانها كه امدادرساني را با مشكل مواجه خواهد ساخت

همگن بودن جمعیت محله از لحاظ سطح اقتصادی و
درآمدی

ريزدانه بودن بافت به همراه تراكم باال و قدمت زياد بناها
فقدان مركز آتش نشاني و خدمات ايمني

جدول  : 2فرصتها و تهدیدهای محله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل
فعليت

ماهيت

فرصتها ( )Opportunitiesمثبت

تهديدها ( )Threatsمنفي

وجود  3خط مترو در حوالی محله (ایستگاه مترو
آزادی ،توحید و نواب)

ضعف در نظام رفت و آمد به دلیل قدمت و تراكم زياد شبكه موجود
خصوص ًا در اطراف خيابان هاي شادمان و بهبودي

وجود فضای سبز و پارک در محله مجاور شادمهر

بي توجهي به معابر پياده و عرض مناسب براي آنها

وجود استخر در محله های مجاور چون همایونشهر و...

تراكم باالي جمعيتي و ساختماني و باال بودن ميزان سطح اشغال

نزدیکی به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

بالقوه

كل ناحيه در اين زمينه در محدوده خطر قرار دارد( .تحت پوشش قرار
نگرفتن آتش نشاني و خدمات ايمني)
گسترش بیش از حد عملکردهای ناسازگار با محیط های مسکونی در داخل
بافت های محله ای مجاور .مانند  :تعمیرگاه ها و فروشگاه های لوازم یدکی
اتومبیل در خیابان ستارخان
وجود مترو و  BRTکه اگرچه سبب سهولت رفت و آمد ساکنین می گردد
اما از سوی دیگر سبب شلوغی بیشتر محله می گردد

وجود مراکز خرید در محله های مجاور

آسیب پذیری ساختمان ها (ريزدانه بودن بافت به همراه تراكم باال و قدمت
زياد بناها)
شكلگيري عملكردهاي فرامحلي در مجاورت محله که سبب افزایش حجم
ترافیکی محله می گردد مانند وجود مراکز خرید درمحله های مجاور که
سبب شلوغی مضاعف محله می شوند
یک طرفه بودن اکثر خیابان ها موجود در اطراف محل به دلیل کم عرض و
غیر استاندارد بودن آنها
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جدول  : 3نقاط قوت و ضعف محله شادمهر از دیدگاه پدافند غیرعامل
فعلیت

ماهیت

بالفعل

نقاط قوت (  )Strengthsمثبت

نقاط ضعف ( ) Weaknessesمنفي

وجــود ورزشــگاه شوشــتری و ســرای محلــه مناســب و عــدم وجــود زیرســاخت هــای فرهنگــی ورزشــی مناســب ماننــد اســتخر
و ...
فعــال در طبقــه بــاالی آن
وجــود نیــروی انســانی تحصیــل کــرده و طبقــه کمبود فضای سبز نسبت به مساحت و جمعیت محله
عدم امنیت محله درمعابر خلوت
متوســط در محلــه
همجواری با مترو آزادی

وجــود کارگاه هــای آالینــده در زمینــه خدمــات و اتومبیــل بخصــوص در
خیابــان زنجــان

وجود زمین چمن در محله

وجود حیوانات موذی در جوی های آب در سطح محله

وجود کتابخانه مسجد النبی در محله

ترافیک و کمبود پارکینگ ناشی از وجود مجتمع تجاری مفید

وجود دو مسجد فعال و تأثیر گذار در محله

افزایــش ســرقت و روابــط غیــر اخالقــی ناشــی از وجــود مجتمــع تجــاری
مفیــد

مجتمع تجاری مفید

ريزدانه بودن بافت به همراه تراكم باال و قدمت زياد بناها

امکانات آموزشی و تجاری مناسب

كل ناحيه تحت پوشش خدمات آتش نشاني قرار ندارد

جدول  :4فرصتها و تهدیدهای محله شادمهر از دیدگاه پدافند غیرعامل
فعليت

ماهيت

بالقوه

فرصتها ( )Opportunitiesمثبت

تهديدها ( )Threatsمنفي

همجواری با مجموعه ورزشی توحید در محله
همایونشهر

كل ناحيه در اين زمينه در محدوده خطر قرار دارد( .تحت پوشش
قرار نگرفتن آتش نشاني و خدمات ايمني)

دردسترس بودن بخش شمالی محله به پارک
ستارخان

آسیب پذیری ساختمان ها (ريزدانه بودن بافت به همراه تراكم باال و
قدمت زياد بناها)

تجزیه و تحلیل برخی دادههای توصیفی با استفاده از نرم
افزار  ،ArcGisبه تولید نقشه هایی منجر شد که ما را در رسیدن
به هدف تحقیق کمک مینمایند.
این روش در مورد کلیه دادهها قابلیت تعمیم دارند ،لیکن
به منظورجلوگیری از طوالنی شدن بحث ،به دادههای مربوط
به تجزیه و تحلیل جمعیتی و سطوح دسترسی ناحیه شش
(نگارههای  4و  5و  )6فضای سبز محالت مورد مطالعه بطور
نمونه اکتفاء شده است( .نگارههای  10و  11و )12

نتیجهگیری

ساماندهی «محالت شهری» به عنوان کوچکترین و

مؤثرترین واحد شهری بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل ،از
این نظر حائز اهمیت است که اساسیترین طرح برای دفاع
از شهر در برابر هر نوع تهدیدی محسوب میشود .چرا كه
بنیادیترین مؤلفههای اين طرح رابطه بين انسانها ،فضا و
فعاليتهای آنان است كه به تثبيت و پايداري توسعه هم
میانجامد و در واقع عالوه بر محتواي نظامي و سياسي دفاع
در مقياس شهري ،ملي و منطقهاي ،دفاع از موجوديتهای
تثبيت يافته فضا نيز مورد استفاده قرار میگیرد.
ساماندهی در ابعاد محلهای و متناسب با پدافند غیر عامل،
به ما کمک میکند مجموعه اقدامات ،فعاليتها و روش هايي
را كه به منظور كاهش مخاطرات ،خسارتها ،پايدارسازي
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جدول  :5نقاط قوت و ضعف محله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل
فعلیت

ماهیت

بالفعل

نقاط قوت ( )Strengthsمثبت

نقاط ضعف ( ) Weaknessesمنفي

دسترسی آسان به سیستم حمل و نقل عمومی و وجود
ایستگاه مترو در محله

نداشتن ساختمان مناسب سرای محله متناسب باکاربری های آموزشی
فرهنگی و برنامه های اجرایی مدیریت محله

قدمت و سابقه طوالنی محله

آمار باالی اعتیاد در بین ساکنین(مأخذ :شورایاری محله)

باال بودن اشتراکات فرهنگی بسیار در بین ساکنین محله

وجود تعداد باالی زنان سرپرست خانوار(مأخذ :شورایاری محله)

وجود مراکز مذهبی و خیریه ،و فعال بودن دو مسجد
در محله

وجود مرکز ترک اعتیاد در محله که باعث رفت و آمد معتادان می شود

محدود بودن وسعت محله

وجود بافت فرسوده و آسیب پذیر بودن در برابر بالیای طبیعی محتمل

همبستگی محلی باال در بین ساکنین

وجود فعالیت های ناسازگار با بافت مسکونی در محله(تعمیرگاههای
اتومبیل)

وجود فضای سبز ،برخورداري از باغات وسيع

ایجاد محیط های غیر مطلوب جهت سکونت به سبب وجود کاربری های
صنعتی محله

مجاورت با دسترسي عمده شهري

نامناسب بودن معابر پیاده

وجود عناصر عملكردي ارزشمند مانند دانشگاه شريف
در سطح محله

کمبود مراکز ورزشی و تفریحی
نامناسب بودن امنیت اجتماعی و باال بودن سرقت
امكان تخريب باغات با توجه به گرايشات كنوني توسعه

جدول  :6فرصت ها و تهدیدهای محله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل
ماهيت
فعليت

فرصت ها ( )Opportunitiesمثبت

تهديدها ( )Threatsمنفي

نزدیک بودن به مراکز علمی و فرهنگی

وجود مکان های آسیب خیز در محله طرشت

وجود مراکز درمانی در مجاورت محله

بالقوه

حضور و تردد افراد غیر بومی و مسافر در محله های مجاور

نزدیک بودن به پایانه مسافربری غرب

ترافیک و آلودگی هوا

وجود سیستم حمل و نقل  BRTدر مجاورت محله

آلودگی صوتی

وجود مجموعه های ورزشی شهید تیموری

تراکم جمعیتی باال

و ايمن سازي محيطي و مديريتي به اجرا گذاشته ميشود،
در سطحی کوچک و ملموس در مقیاسهای شهری ،به
منصه ظهور رسانیده و سپس آن را با ریسک پذیری کمتر و
احتمال موفقیت بیشتر در سطوح باالتر و مقیاسهای وسیع
تر شهری به اجرا درآوریم .توجه به مؤلفههايی از قبيل
ساختار شهر ،بافت شهر ،فرم شهر ،كاربري اراضي شهري،
ساماندهی را امکان پذیر میسازد.

در این پژوهش ضمن مورد مطالعه قرار دادن محالت
ناحیه شش از منطقه دو تهران ،نتایج ذیل حاصل گردید:
 - 1محالت شهری ،به عنوان کوچکترین واحد تقسیم بندی
رسمی شهرها ،میتوانند در به حداقل رساندن آسیبهای
ناشی از بحرانها و حوادث در شهرها بطور مؤثر عمل نمایند.
 - 2هر محله از محالت مورد مطالعه ،در برگیرندهی حداقل
یک یا چند مرکز حساس و حیاتی خاص بوده و در معرض

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،24شماره  ،96زمستان 94

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.24,No.96, Winter 2016 / 106

جدول  : 7پروفایل  SWOTمحله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل
نقاط قوت S :

اثر احتمالي

احتمال وقوع

فرصتها O:

 دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل عمومی ( BRTو خطوط مترو)فعال بودن سرای محله و کارگروه ها و عضویت تعداد باالییاز ساکنین محل در سرای محله.
وجود امنیت اجتماعی باال و نبود آسیب های اجتماعی نسبت بهسایر محله های منطقه 2
وجود سه مسجد فعال که  2تا از آنها قدمت باالیی دارندوسعت کمتر محله و وجود خطوط مرزی مشخص مثل خیابانستارخان و آزادی
همگن بودن جمعیت محله از لحاظ سطح اقتصادی و درآمدیوجود مراکز درمانی مانند مرکز درمانی بهگر و مرکز درمانیعمار

استراتژي هاي (تهاجمي)SO :

نقاط ضعف W :

کمبودپارکینگ و مشکل تراکم خودرو فقدان مركز آتش نشاني و خدمات ايمنيفقــدان مراکــز فرهنگــی و تفریحــی و امکانــات ورزشــیدر ســطح محلــه مثــل فرهنگســرا  ،اســتخر ،کتابخانــه و
ســینما
 عــدم وجــود پیادروهــای مطمئــن و بوســتان و فضــایسـ�بز مـ�ورد نیـ�از محلـ�ه

استراتژي هاي (انطباقي)WO :

 وجــود  3خــط متــرو در حوالــی محلــه  -1اســتفاده از خانــه ســامت بــرای برگــزاری کالس هــا و دوره -1فرهنــگ ســازی بــرای اســتفاده از وســایل نقلیــهعمومــی بجــای اســتفاده از خودروهــای شــخصی
هــای آموزشــی و مهارتــی
(ایســتگاه متــرو آزادی ،توحیــد و نــواب)
 -2اســتفاده از پتانســیل و فضــای مســجد محلــه بــرای برنامــه  -2نشســت مشــارکتی مدیــر محلــه توحیــد بــا مدیــران
 وجود مراکز خرید در محله های مجاورمحلــه هــای همجــوار درراســتای آمــوزش هــای مــورد
 نزدیکــی بــه مراکــز درمانــی و بهداشــتی مثــل هــای مــورد نیــاز محلــه -3اسـ�تفاده از وسـ�ایل حمـ�ل نقـ�ل عمومـ�ی ازقبیـ�ل متـ�رو و نیــاز
بیمارســتان امــام خمینــی (ره)
-3آگاه سازی افراد محلی
...BRT
 -4اســتفاده از افــراد تحصیلکــرده و نخبــگان محلــی بــا هــدف
مشــارکت دادن شــهروندان محلــه در امــور محلــه و ایجــاد
همبســتگی اجتماعــی
 -5اســتفاده از بیمارســتان امــام خمینــی و درمانــگاه هــای
موجــود

تهديدها T :

 ضعــف در نظــام رفــت و آمــد بــه دلیــلقدمــت و تراكــم زيــاد شــبكه ارتباطــی موجــود
خصوصــ ًا در اطــراف خيابــان هــاي شــادمان و
بهبــودي -بــي توجهــي بــه معابــر پيــاده و عــرض
نامناســب بــراي آنهــا
 گســترش بیــش از حــد عملکردهــای ناســازگاربــا محیــط هــای مســکونی در داخــل بافــت
هــای محلــه ای مجــاور ماننــد تعمیــرگاه هــا و
فروشــگاه هــای لــوازم یدکــی اتومبیــل در خیابان
ســتارخان
 شــكلگيري عملكردهــاي فرامحلــي درمجــاورت محلــه کــه ســبب افزایــش حجــم
ترافیکــی محلــه مــی گــردد ماننــد وجــود مراکــز
خریــد در محلــه هــای مجــاور کــه ســبب
شــلوغی مضاعــف محلــه مــی شــوند
 تراكــم بــاالي جمعيتــي و ســاختماني و بــاالبــودن ميــزان ســطح اشــغال
 وجــود متــرو و  BRTکــه اگرچــه ســببســهولت رفــت و آمــد ســاکنین مــی گــردد امــا
از ســوی دیگــر ســبب شــلوغی بیشــتر محلــه
مــی گــردد
 یــک طرفــه بــودن اکثــر خیابــان هــا موجــوددر اطــراف محــل بــه دلیــل کــم عــرض و غیــر
اســتاندارد آنهــا

استراتژي هاي (اقتضايي/رقابتي):

ST

 - 1آمــوزش وآ گاهــی مــردم محلــه از طریــق ســرا و مســاجد
محلــه درخصــوص رانندگــی و عبــور از ســطح ســواره رو ،
پیــاده رو و پــارک خودروهــا و نصــب عالیــم ترافیکــی توقــف
ممنــوع از طریــق شــهرداری ناحیــه 6و منطقـ�ه.
 - 2برنامــه ریــزی و تعــادل کاربــری هــا در ســطح محلــه،
بــه لحــاظ ایجــاد انســجام بیــن کاربــری هــای مختلــف
و تقســیم فضــای شــهری محلــه متناســب بانیــاز واقعــی
مــردم بــرای جابجایــی ایمــن و کاهــش طــول ســفرها ،
از عوام��ل مه��م در حم��ل و نق��ل ش��هری در محل��ه اس��ت .
اگــر موقعیــت کاربــری هــای مختلــف درســت هماهنگ نشــود ،
موج��ب افزای��ش تعداد و طول س��فرها در س��طح محله می ش��ود .

استراتژي هاي (دفاعي):

WT

 -1فرهنــگ ســازی بــرای اســتفاده از وســایل نقلیــه
عمومــی بجــای اســتفاده از خودروهــای شــخصی
 -2همــکاری ســاکنین محلــه بــا ســرای محلــه و
مش�اـرکت مردمـ�ی در تصمی��م گیـ�ر ی هـ�ا و سیاســت
گزــار ی هــا
 -3بهســازی و مناســب ســازی معابــر عمومــی بــا
همــکاری معاونــت فنــی عمــران منطقــه
 – 4ایجاد و یا افزایش مراکز امداد و نجات
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جدول  : 8پروفایل  SWOTمحله شادمهر از دیدگاه پدافند غیر عامل
نقاط قوت S :

اثر احتمالي

احتمال وقوع

فرصتها O:

 دردسترس بودن بخش شمالی محله به پارکستارخان
 قرار گرفتن محله در منطقه ای استراتژیک درجغرافیای شهری
 همجواری با مجموعه ورزشی توحید در محلههمایونشهر
 -همجواری با سرای محله توحید

تهديدها T:

 وجود کتابخانه مسجد النبی در محله وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و طبقه متوسط در محله مجتمع تجاری مفید به منظور دسترسی آسان به منبع خرید وجود ورزشگاه شوشتری و سرای محله مناسب و فعال در طبقهباالی آن
 وجود دو مسجد فعال و تأثیر گذار در محله کارآفرینی سرای محله بخصوص در زمینه آموزش مهارت هایهنری
 همجواری با مترو آزادیامکانات آموزشی و تجاری مناسب
 -وجود زمین چمن در محله

استراتژي هاي (تهاجمي)SO :

 - 1برنامه ريزي جهت تبديل نقاط ضعف به قوت مجتمع تجاري
مفيد
 - 2ارتقاء امكانات محله در جوار مجتمع تجاري مفيد

استراتژي هاي (اقتضايي/رقابتي)ST :

نقاط ضعف W :

 کمبود فضای سبز نسبت به مساحت و جمعیت محله فقدان خدمات آتش نشاني افزایش سرقت و روابط غیر اخالقی ناشی از وجودمجتمع تجاری مفید
 عدم وجود زیرساخت های فرهنگی ورزشی مناسبمانند استخر و ...
 عدم امنیت محله درمعابر خلوت وجود کارگاه های آالینده در زمینه خدمات و اتومبیلبخصوص در خیابان زنجان
 ترافیک و کمبود پارکینگ ناشی از وجود مجتمع تجاریمفید
وجود خانه فرهنگ با توجه به وجود سرای محلهوفعالیت همزمان از لحاظ شیوه و محور های فعالیتی
همزمان و موازی کاری ناشی از آن با سرای محله

استراتژي هاي (انطباقي)WO :

 - 1برنامه ريزي با محله توحيد جهت بهره برداري بيشتر
در محله
 - 2ارتقاء سطح سالمت و كيفيت محيط زيست خيابان
زنجان جهت حركت به سمت توسعه پايدار محله
 - 3برنامــه ريــزي جهــت اســتفاده شــهروندان ســاكن
محلــه بــراي اســتفاده از مجموعــه ورزشــي توحيــد

استراتژي هاي (دفاعي)WT :

 - 1برنامه ريزي جهت ارگان هاي زير مجموعه شهرداري
در زمينه هاي فرهنگي و هنري
 –2ایجاد و یا افزایش مراکز امداد و نجات

خطرات غیر مترقبه قرار دارند که با اجرای طرحها و اقدامات مییابیم که راهکارهای مشابهی در خصوص هر سه محله
مناسب از قبیل انتقال ،تغییر کاربری ،مقاوم سازی و  ...میتوان وجود دارد که به ساماندهی محالت مذکور بر مبنای الزامات
پدافند غیرعامل ،جهت مقابله با بحرانها (طبیعی و انسان
خطرات محتمل را در خصوص آنها به حداقل رساند.
 - 3مراکز حیاتی و آسیبپذیر محالت بر اساس الزامات ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات کمک مینماید:
پدافندغیرعامل ایجاد نشده اند و عمدت ًا نیاز به ساماندهی دارند .پایدارسازی و تقویت محالت
 -4در صورت وقوع بحران ،احتمال دسترسی سطوح آسیب ریز دانه بودن بافت شهری ،تراکم باال و قدمت زیاد
تعداد قابل توجهی از سکونتگاهها؛ میطلبد که تمهیداتی
پذیر محالت به امکانات امدادی بسیار اندک است.
 - 5حس تعاون و همکاری و همدلی ،بصورت بالقوه در بین جهت پایدارسازی و تقویت محالت مورد مطالعه در برابر
ساکنینمحالتشهری،مناسباستولیکنمیبایستجهتبهره تهدیدات احتمالی اندیشیده شود.
برداری مناسب از این نقطه قوت در زمان بحران ،حس تعاون و تبدیل فرمهای متراکم شهری به فرمهای باز
الزم است پایدارسازی و تقویت محالت مورد مطالعه در برابر
همکاری ساکنین مورد حمایت قرار گرفته و تقویت شود.
تهدیدات احتمالی ،به سمتی باشد که در سیاستگذاریهای
ارائه راهکارها
ساخت و ساز ،فرمهای متراکم موجود به فرمهای باز تبدیل
با تحلیل وضع موجود محلههای مورد مطالعه در این
شوند ،چرا که فرمهای باز دارای آسیبپذیری کمتری
پژوهش(محله توحید ،محله شادمهر و محله زنجان) ،در
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جدول  : 9پروفایل  SWOTمحله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل
نقاط قوت S :
اثر احتمالي
احتمال وقوع

فرصتها O:

 دسترسی آسان به سیستم حمل و نقل عمومی و وجود ایستگاهمترو در محله
 باال بودن اشتراکات فرهنگی بسیار در بین ساکنین محله وجود مراکز مذهبی و خیریه و فعال بودن دو مسجد در محله وجود حوزه بسیج مقداد -همبستگی محلی باال در بین ساکنین

استراتژيهاي (تهاجمي)SO :

 - 1برنامــه ریــزی جهــت مدیریــت محلــه توســط مــردم بــرای
 نزدیک بودن به مراکز علمی و فرهنگیکاهــش آســیب هــا و افزایــش کیفیــت زندگــی
 وجود مراکز درمانی در مجاورت محله - 2تشــکیل ســاختار مدیریــت منســجم و حکمرانــی خــوب
 نزدیک بودن به پایانه مسافربری غربشــهری
 وجود سرای محالت اطراف محله - 3بــا توجــه بــه امکانــات اطــراف محلــه برنامــه ریــزی جهــت
 وجود مجموعه ورزشی شهید تیموریآمادگــی مــردم جهــت مواقــع بحرانــی
 وجود مجموعه ورزشی شهید شوشتری وجــود سیســتم حمــل و نقــل  BRTدر  - 4همــکاری بــا بســیج مقــداد بــا مشــارکت مــردم جهــتافزایــش امنیــت در محلــه
مجــاورت محلــه
 - 5ایجاد تشکل های غیردولتی

تهديدها T:
 تراکم جمعیتی باال وجود مکان های آسیب خیز در محله طرشت ترافیک و آلودگی هوا حضور و تردد افراد غیر بومی و مسافر در محلههای مجاور
 -آلودگی صوتی

نقاط ضعف W :
 بی اعتمادی به شهرداری نداشتن ساختمان مناسب کاربری های آموزشی و برنامههای اجرایی مدیریت محله
 آمار باالی اعتیاد در بین ساکنین(مأخذ :شورایاری محله) وجود تعداد باالی زنان سرپرست خانوار(مأخذ :شورایاریمحله)

 وجود مرکز ترک اعتیاد در محله که باعث رفت و آمدمعتادان می شود
 نامناسب بودن امنیت اجتماعی و باال بودن سرقت وجود بافت فرسوده و آسیب پذیر بودن در برابر بالیایطبیعی محتمل
 وجود فعالیت های ناسازگار (کارگاه های آالینده) بابافت مسکونی در محله
 نامناسب بودن معابر پیاده -کمبود مراکز ورزشی و تفریحی

استراتژيهاي (انطباقي)WO :
 - 1برنامه ریزی جهت ارائه به موقع خدمات شهرداری
 - 2ارائه خدمات حمايتي به بانوان سرپرست خانوار سطح
منطقه كه تحت پوشش هيچ ارگاني نيستند
 - 3امكان سنجي ايجاد و تجهيز بازارچه هاي خوداشتغالي
(دائمي  ،فصلي  ،مناسبتي و موقت ) ويژه بانوان سرپرست
خانوار در سطح منطقه
 - 4برنامه ریزی مشترک بین سرای محالت هم جوار
جهت عدم ارائه برنامه های غیر موازی و ارائه برنامه
متناسب نیازهای فرهنگی و وضعیت جمعیت جوان و یا
سالخورده محله
 - 5برنامه ریزی جهت استفاده از مجموعه های ورزشی
هم جوار
 - 6برنامه ریزی جهت جلب مشارکت های مردمی در
راستای جلوگیری از آسیب ها ی اجتماعی

استراتژي هاي (اقتضايي/رقابتي)ST :

استراتژي هاي (دفاعي)WT :

 - 1ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون محله و در صورت
امکان با توجه به وسعت کم محله پیاده راه سازی محله
 - 2برنامه ریزی و هماهنگی با اداره آموزش های شهروندی جهت
افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و وظایف شهروندان
 - 3برنامه ریزی فرهنگی بلند مدت در راستای ایجاد هویت
منسجم محله زنجان و افزایش امنیت روانی و شهری

 - 1بررسی ریسک نسبی ترافیک اطراف محله و برنامه
ریزی جهت کاهش آن
 - 2بررسی وضعیت کارگاه های آالینده و ارائه راهکار با
همکاری شهرداری جهت انتقال آنان به خارج از محدود
های سکونتی
 - 3برنامه ریزی بین محله ای جهت بررسی وضعیت زمین
های طرشت و کاهش مکان های آلوده بین دو محله
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هستند و قابلیت ایجاد تغییر در آنها به منظور فریب دشمن
بیشتر است .بعالوه ،فضاهاي باز امكان اسكان موقت و جمع
آوري كمكهای بعدي را در مواقع بحران فراهم میآورند.
احداث عناصر شهری جدید

با توجه به کلیه ابعاد تهدیدات ممکن ( از جمله استحکام
و مقاوم سازی ساختمانها ) احداث عناصر شهری جدید
ضروری به نظر میرسد .به منظور تحقق اهداف فوق ،الزم
است اقداماتی در محورهای ذیل صورت پذیرد:
ساختار شهری

 ساختار شهری محالت مورد مطالعه تحت تأثیر نوع و میزانروابطی است که با محیط طبیعی یا مصنوعی پیرامونی دارند.
لذا در طراحیها میبایست از عوارض طبیعی و مصنوعی
موجود حداکثر استفاده را نمود.
بطور نمونه ،ضمن بررسی موانع و محدودیتهای امنیتی،
تونل توحید (با سازههای بسیار مقاوم در برابر زلزلههای
بزرگ مقیاس) که در مجاورت محالت مورد مطالعه قرار
دارد و یا کانالهای موجود در محالت ،میتوانند در برنامه
ریزی مواقع بحرانی ،بعنوان پناهگاه ،معبر و یا پارکینگ
مورد استفاده قرار گیرند.
 چنانچه نیاز به احداث عناصر شهری حساس و راهبردیدر این محالت وجود دارد ،به درجه باالی استحکام آنها در
هنگام ساخت و ساز توجه شود.
 با توجه به مشکل کمبود پارکینگ و تراکم خودرو ،احداثپارکینگهای مناسب در فضای تعیین شده برای ساخت و
سازهای جدید ،مدّ نظر قرار گیرد.
 جهت سرعت عمل در مواقع بحرانی ،با توجه به نقش وکارکرد هر محله که ناشی از استعدادهای موجود در محله
میباشد ،تقسیم وظایف صورت پذیرد .به عنوان مثال در
محلهی توحید به دلیل امکان دسترسی بیشتر به مراکز
درمانی (از جمله ،بیمارستان امام خمینی) ،در این زمینه
تمرکز صورت پذیرد.

توحید ،شادمهر و زنجان ،حتیاالمکان کاربریهای حساس
صنعتی یا تأسیسات راهبردی جدید احداث نگردند و یا اگر
الزامی در احداث آنها وجود دارد ،در نقاطی واقع شوند که
کمترین تهدیدات را به کاربریهای مجاور خود وارد نمایند.
 از ایجاد کاربریهای نامناسب (مانند خدمات اتومبیلدر هر سه محله که به سرعت در حال ازدیاد میباشند)
ممانعت به عمل آید و کاربریهای نامناسب موجود ،از
محالت خارج شوند.
 در مکانیابی بهینهی کاربریها ،از عوارض طبیعی حداکثراستفاده به عمل آید .به عنوان مثال ،در محلهی زنجان،
ساخت و ساز جان پناهها یا پناهگاه ها ،حتیاالمکان در
مجاورت باغات موجود احداث شوند.
مهم موجود
 مکانیابی کاربریهای جدید با توجه به عناصر ّدر محالت (مراکز نظامی و پادگان ها ،مراکز و ارگانهای
دولتی ،عناصر بحران زا مانند پمپ بنزین ها) انجام شود.
 در خصوص احداث مراکز امدادی (از جمله ایستگاههایآتش نشانی که هر سه محله فاقد آن میباشند) تمهیدات
جدّ ی اندیشیده شود.
شبکه دسترسی

 با توجه به مجاورت تونل  2136متری توحید با محلهتوحید و نزدیک بودن این تونل پر ترافیک به دو محلهی
دیگر ،خطر ایجاد گرهی کور ترافیکی در زمان بحران،
تأثیرات منفی بسیار زیادی از نظر دسترسی بر این ّ
محلت
خواهد داشت .لذا با دید پدافند غیر عامل ،میبایست در این
خصوص تصمیمات مناسب و جدّ ی اتخاذ گردد.
 در خصوص افزایش و تعریض معابر پیاده ،اصالح نظامرفت و آمد ،بهبود وضعیت دسترسیها و ساماندهی ترافیک
محالت ،اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
 ترافیک مستمر در میدان توحید ،محالت مجاور را تحتتأثیر دائمی قرار داده و با وجود احداث تونل توحید از
حجم ترافیک منطقه کاسته نشده است .لذا اتخاذ تصمیمات
خاص در این موضوع مورد نیاز میباشد.
کاربری اراضی شهری
 -با توجه به تراکم جمعیت و بافت متراکم شهری در محالت  -تجمع تعداد قابل توجهی از مراکز خرید در محالت مورد
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مطالعه و نزدیکی محالت به شبکه دسترسی عمومی(خطوط
 ،BRTایستگاههای مترو و شبکههای بزرگراهی تهران)
موجب شلوغی و ازدحام مضاف بر جمعیت ثابت محالت
شده است که با پراکنده نمودن دسترسیها و مراکز پرتجمع
میبایست از حجم اضافی جمعیت کاسته شود.
آموزش و فرهنگسازی

مفاهيم پدافند غيرعامل بايد در اذهان جامعه نهادينه
شود .پدافند غيرعامل واژهاي فرهنگي است به معناي
انديشيدن در مقابل حادثهاي كه ممكن است اتفاق بيافتد يا
برای پيشبيني و پيشگيري از آن است .بنابراين معادلي كه
براي اين واژه ديده شده است ،پايداري ملي است.
لذا آحاد جامعه بايد به گونهاي از لحاظ فرهنگي رشد
كنند كه در مقابل سوانح و حوادث طبيعي و يا جنگ ،مقاوم
شده و آموزش ببيند .همچنين بايد سعي شود تا از بروز
اتفاقات جلوگيري شده و در زمان وقوع نيز از خسارت
جلوگيري كنند و در صورت ديدن خسارت آن را به حداقل
برسانند چراكه ترويج اين نوع نگاه و آموزش تنها از طريق
فرهنگسازي صورت ميپذيرد.
بنابراین الزم است مسئولين ،تصميمگيرندگان و کليه
افرادي که به نحوي در سياستگذاري تهيه و اجراي طرحهاي
پدافندي غيرعامل سهيم ميباشند ،متناسب با نياز ،از
آموزشهاي الزم برخوردار گردند .ارائه آموزش با تشکيل
دورههاي آموزشي مختلف ،در مراکز آموزش نظامي و
ميسر ميباشد.
غيرنظامي ّ
آموزش ساکنین محالت نیز از طریق شورایاریهای
محالت و در اماکن عمومی مورد وثوق مردم (مساجد)
امکان پذیر میباشد.
با توجه به اینکه بحران ،بطور ک ّلی وضعيتي است غير
عادي كه در اثر رخدادهاي طبيعي يا عملكردهاي انساني به
طور ناگهاني در جامعه بوجود میآيد و مشقت ،سختي و
خسارتهای عمدهاي را به يك مجموعه يا جامعه انساني
تحميل میكند؛ برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات
اضطراري ،فوقالعاده و سريع دارد.

نگاره  : 10تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
(فضای سبز محله توحید)

ArcGIS

نگاره :11تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
(فضای سبز محله شادمهر)

ArcGIS

نگاره  : 12تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
(فضای سبز محله زنجان)

ArcGIS
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ساماندهی محالت شهری برمبنای الزامات پدافند غیرعامل111 / ...

مديريت بحران

مدیریت نمودن بحران به معنای برنامهريزي و
عملكرد مسئولین و دستگاههای اجرايي دولتي ،غير
دولتي ،شهرداري و عمومي است كه با مشاهده ،تجزيه
و تحليل بحرانها به صورت يكپارچه ،جامع و هماهنگ
با استفاده از ابزارهاي موجود تالش نمایند تا از وقوع
بحرانها پيشگيري شود يا در صورت وقوع ،اقدامات الزم
را در جهت كاهش آثار ،ايجاد آمادگي الزم ،مقابله ،امداد
رساني سريع و بهبود اوضاع تا رسيدن به وضعيت عادي
و بازسازي معمول نمايند.

آمادگي

مجموعه اقداماتي كه توانايي ساکنین محالت ،مديريت
شهري و مردم را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران
افزايش میدهد.
آمادگي شامل مطالعه ،تحقيق ،جمع آوري اطالعات،
برنامهريزي ،سازماندهي ،طراحي ،تأمين منابع و امكانات،
آموزش ،مانور و تمرينات است .آموزشهای همگاني و
تخصصي براي شهروندان ،مسئولين و دست اندركاران
ذيربط ،از جمله مصادیق آموزش میباشد كه از طريق
رسانههای گروهي ،صدا وسيما يا به طرق مقتضي ديگر
ارائه میشود.
پيشگيري

مجموعه تمهيدات و اقداماتي كه عمدت ًا پيش از وقوع
بحران و لزوم ًا در حين يا پس از وقوع بحران با هدف
جلوگيري از بروز خطر يا كاهش آثار زيان بار آن انجام
میشود.
مقابله
اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران
است كه با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و
اموال عمومي و دولتي و جلوگيري از گسترش خسارات
انجام میگيرد.
مقابله شامل هشدار ،اطفاء حريق ،آب ،برق،گاز ،مواد
سوختني ،انفجار ،تأمين امنيت ،اطالع رساني و  ...میباشد.
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