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 80/80/7931تاریخ دریافت: 

 77/83/7931تاریخ پذیرش: 
 

 غیرعامل پدافند رویکرد با شهری پناهگاه گزینیمکان

 تبریز( 4منطقه  ) مطالعه موردی: 
 

  2امیر جداری،  7وحید حسین حقی

 

 چکیده
ها و خسارات، آمادگی در برابر توجه و پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل شهری جهت کاهش آسیب

هری های شگزینی پناهگاهترتیب پژوهش حاضر با هدف مکانباشد. بدینها بسیار مهم میسوانح و بحران

تحلیلی انجام گرفته است. اطلاعات  -یفی شهر تبریز با روش توص 4با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 

ای و مشاهدات میدانی جمع آوری گردید. کتابخانه -های اولیه موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و داده

ارها در ضریب معی این استفاده شد و شبکه تحلیل تکنیک ازها شاخص اهمیت ضرایب تعیین به منظور

 ترینارجح اطلاعاتی،های لایه همپوشانی و ا استفاده از منطق فازینهایت ب در اعمال شد. overlayمحیط 

دهد نقاطی از منطقه با هدف پژوهش شناسایی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می تناسب درها مکان

، نشانی، نزدیک به مراکز درمانیهای آتشتبریز که دارای تراکم جمعیتی بیشتر، نزدیک به ایستگاه 4

زا، دارای مصالح استاندارد در های اشتعالی و بحرانبه شبکه ارتباطی، دوری از کاربری دسترسی مناسب

 ها اراضیساخت و ساز، نزدیک به مراکز نظامی و از شیب مناسب برخوردار هستند، برای احداث پناهگاه

 باشند. نسبتاً مطلوب و مناسب می

 امل. یابی، پناهگاه شهری، دفاع غیرع: مکانکلیدیهای واژه
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 مقدمه

را  یادیز بسیار جانی تلفات ها، هموارهانسان زندگیی تهدیدکننده عامل ترینمهم عنوان به طبیعی بلایای وها جنگ

اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی های و هزینه کرده ویران را هاساختمان و تجهیزات و موجب شده است. تأسیسات

 این از ار آسیب بیشترین تجمع انسانی مراکز عنوان به شهرها همواره تاریخ طول در. اندبار آورده به را ناپذیریجبران

ها از همان دوران آغازین آفرینش، خود را به (. از سوی دیگر انسان27: 7932گوهری، اند )خمر و صالحدیده لحاظ

های دفع بلا یا مخاطره ه کرده و راهکارهای احتمالی، تهدیدات محیط پیرامون، تهاجم حیوانات و ... آمادای با خطرگونه

 بالای و غارها گرفتند؛ مانند: پناه بردن بههای هر چند ساده، ابتدائی و سنتی فرا میرا به صورت فطری و یا به روش

 زندگی گیریشکل و بشری جوامع تدریجی متمدن شدن (. در واقع با7931)نویسندگان،  طبیعیهای مأمن دیگر و درختان

 ایجاد برای شهری جوامع و گردید بیشتر امنیت و تأمین آن در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی به نیاز احساس شهری،

 موانع و هادژها، قلعه، حصار، خندق، دیوارها، پناهگاه احداث و ساخت به دشمنان، اقدام تهاجم از شهر و حفاظت امنیت

 نیز دفاعی اقدامات آن تبع به و تهاجمی بشری، تسلیحات تاریخ طول در راستا این در نمودند. شهرها پیرامون در دفاعی

 خود به ناپذیراجتناب روندی و فرآیند و یافته ادامه کماکان فناوری و این پیشرفت و بوده گیریچشم تحول و تغییر شاهد

 دیگری و نظامی اعتواند صورت گیرد؛ یکی دف(. حال این دفاع به دو صورت عمده می7: 7934است )ریحانی : گرفته

 این و شدهدنبال می و داشته وجود تاریخ ابتدای از دوم نوع دفاع گیرد، کهصورت می اسلحه از استفاده بدون که دفاعی

 شرایط ضروری در خدمات تداوم و کشور یهازیرساخت پذیری آن، کاهش آسیب اساسی است. مأموریت دفاع، غیرعامل

 جنگ از ناشی حوادث نجات عملیات و امدادرسانی نیز تهدید و برابر کشور در یهاتزیرساخ در پایداری ایجاد و بحران

 قرار رابطه جبری یک در را دو این اگر است. عامل دفاع غیرعامل، مکمل شود. دفاعمی دنبال و شده تعیین دارد. برعهده را

بینی غیرعامل پیش دفاع از کمبود باید میزان همان به اجبار برخوردار نباشد، به کافی ظرفیت از عامل دفاع گاه دهیم، هر

ن به ترین زمان ممک(. از سوی دیگر با پیشرفت علم و تکنولوژی بشر توانسته در کوتاه7: 7939شود )جلالی فراهانی:

 یاهعات جغرافیایی به عنوان ابزاری مهم در مدیریت دادهلاهای اطدر این رابطه سیستمهای خود پاسخ منطقی دهد. نیاز

ی حاصل از منابع مختلف، امکان هادادهبندی و طبقهسازی باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچهزمین مطرح می

یابی مکان .نمایندهای مختلف را فراهم میعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و ناپیدای ما بین پدیدهلااستخراج اط

اشد؛ چراکه بهای شهری میاطلاعات جغرافیایی در مطلعات مربوط به پناهگاهنیز یکی از ابزارهای مهم بکارگیری سیستم 

 داشت. خواهد دنبال به ناپذیریجبران های موردنیاز، ضررهایمحل کاربری تعیین در اشتباه

های دفاع در مقابل تهدیدات همواره مدنظر اکثر پدافند غیر عامل به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش

های که از توان بالای نظامی برخوردارند به این موضوع به صورت ویژه های جهان قرار داشته است و حتی کشورورکش

های عظیم نفت و گاز، نظام توجه داشته اند. در کشور ما با وجود موقعیت خاص از نظر ژئوپولوتیک، دارا بودن ثروت

های تحمیلی، موضوع دات استکبار جهانی و همچنین جنگآوری نوین و تهدیهای فنضد استکبار و ورود به عرصه

و توجه  هاپذیریپدافند غیرعامل به میزان کافی مورد توجه قرار گرفت و موجب ایجاد هوشیاری لازم برای کاهش آسیب

ن اهای پایداری توسعه از نطر امنیت و دفاع، نقش قابل قبولی ایفا نمود. پدافند غیرعامل سبب افزایش توبه محور

سازی صحیح، خواهد های نظامی داشته و در صورت پیادهبازدارندگی، نقش ممتازی در کاهش احتمال آغاز درگیری

برخوردار  های کلیدیذاته از برخی قابلیترو را تقلیل دهد. راهبرد پدافند غیرعامل فیهای پیشتوانست آثار مخرب جنگ

رین تآمیزترین و اثربخشدفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل صلحتواند ضامن توسعه امن محسوب گردند. است که می
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های ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهم و پایداری ملی را بدنبال پذیری زیرساختروش دفاعی است که کاهش آسیب

دگی نهای دفاعی و ارتقاء آستانه تحمل عمومی، ضمن افزایش توان بازداردارد. پدافند غیرعامل از طریق توسعه ظرفیت

نماید )اسکندری، ملی و مقاومت مردمی، با افزایش هزینه تهاجم، تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجاد می

ترین مناطق شهری تبریز به تبریز یکی از پرتراکم 4(. با توجه به مطالب گفته شده، با توجه به اینکه منطقه 781: 7934

های شهری مناسب، خدمات شهری داری فضای کافی، زیرساخت شود ولحاظ جمعیتی و ساختمانی محسوب می

جا هایی که در اینهای سازگار و غیره است برای ایجاد پناهگاه شهری انتخاب گردید. بنابراین سوالمطلوب و کاربری

 ینترباشند؟ و مناسبهای شهری چه مواردی میهای مناسب برای مکان یابی پناهگاهمطرح است این است که معیار

 باشند؟ تبریز چه نواحی می 4ها برای مکان یابی پناهگاه شهری در منطقه گزینه

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 به که ستا پیشوندی پد یا پاد فارسی ادب و فرهنگ در است. شده تشکیل آفند و پد جز دو از پدافند واژه: پدافند

 معکوس را آن قرارگیرد، معنایای واژه از قبل (. و هرگاه41: 7937دهخدا، ) بوده هم دنبال و پی در پی متضاد معانی

  .(همان)است  دشمنی و پیکار جدال جنگ معنای به نیز آفند واژه .نمایدمی

 کاربرد به نیاز بدون که است اقداماتی مجموعه غیرعامل، پدافند از منظورمهم  این به پدافند غیرعامل: با عنایت

 عملکردهای و فرم و شکل بعد دو از فضا مشخصات و ساختار طراحی برمبنای صرفاً  و گرم هایسلاح و نظامی تجهیزات

 شهروندان جان از حفاظت تأمین منظور به باز فضای هایقابلیت بهبود جنگ، از ناشی هایآسیب نمودن محدود پی در آن،

 .(Lacina, 2006: 276است ) جنگ سانحه از ناشی جانی لطمات رسانیدن حداقل به و

گردد که به خاطر طراحی تخصصی و پناهگاه به مکانی اطلاق می»شود پناهگاه شهری:در تعریف پناهگاه گفته می

های متعارف از درجه حفاظت و ضریب ایمنی بالاتری کاربری خاص در مقابل انواع تهدیدات، نسبت به ساختمان

(. همچنین مکانی است 3: 7937زاده دلیر و همکاران، )حسین« برخوردار باشد و امنیت بیشتری برای افراد فراهم نماید

های معمولی و یا فضای باز از امنیت موشکی( و یا تهدیدها نسبت به ساختمان –که در مقابل اثرات حملات )هوایی 

 (. 38: 7932بیشتری برخوردار باشد )کامیابی و همکاران، 

 نسبتاً  زمان مدت در زندگی برای لازم زیستی انداردهایاست حداقل دارای که هستند هاییمکانهای شهری پناهگاه

 با بتوانند افراد که باشد طوری آنها به دسترسی فاصله و بوده شده شناخته کاملاً  مردم برای باید فضاها این .باشندمی طولانی

 سکونت محل از کیلومتر 2 حدود ایمنطقه اسکان فضاهای تا مناسب فاصله .کنند مراجعه آنها به زیاد چندان نه مسافتی طی

 (.0: 7937همکاران،  و زادهامین) باشند موجود شهری هایزیرساخت و امکانات به نزدیک باید فضاها این ترجیحاً  و است

 جاده، شامل مساحت این .است مترمربع 43 تا 28 نفر هر ازای به نیاز مورد زمین ناخالص مساحت میزان فضاها این در

 Theشود )می  ...و انبارها ها،سرپناه آب، منابع ها،آشپزخانه مسئولین، به مربوط کار دفاتر وزشی،آم و درمانی امکانات

Sphere project, 2004: 156.) 

 

 پیشینه پژوهش

هایی با رویکرد پدافند غیرعامل های مهم شهری پژوهشهای شهری و سایر کاربریگزینی پناهگاهدر زمینه مکان

 شود:برخی از آنها اشاره می صورت گرفته است که به
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ده های پشتیبانی مدیریت بحران با استفامکانیابی بهینه پایگاه» ای با عنوان ( در مقاله7938عراقی و همکاران )شجاع

 چهار اعمال بابه این نتایج دست یافتند که « شهرداری تهران( 0از سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعه موردی: منطقه 

 بخش آنها، بین از که شدند معرفی مطلوب، مکان عنوان به هاییگزینه فازی اجتماع و فازی اشتراك ضرب، جمع، عملیات

 اطلاعات سیستم قابلیت به توجه با .شد پیشنهاد برتر گزینه عنوان به گمنام شهید و کردستان بزرگراه تقاطع شرقی شمال

 آماده جهت سیستم این هایتوانایی از مکانی، آنالیزهای و تحلیل در سهولت و شهری پیچیده مسائل حل در جغرافیایی

 . است شده گرفته بهره هالایه تحلیل و تلفیق سازی،

پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تأکید بر »ای تحت عنوان ( در مقاله7937زاده دلیر و همکاران )حسین

ی شهر و های مرکزین نتیجه دست یافتند که مناطق و محدودهبه ا« های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگکاربری

های خطرزا و تهدیدپذیر نامناسب و بحرانی تشخصی حواشی جنوب غربی و شمال غربی شهر با توجه به تجمیع کاربری

 داده شدند. 

بر  دیبا تأک لرعامیمتناسب با پدافند غ یشهر یزیربرنامه»ای تحت عنوان ( در مقاله7937پورمحمدی و همکاران )

 مهمترین زا، به این نتایج دست یافتند که («شهر سنندج ینمونه موردی )اراضی شهر یریزی بهینه کاربرارزیابی و برنامه

 مکانیابی مدلسازی، برای هاداده تلفیق توانایی کندمی مجزا انحصاری و ویژه سیستمی عنوان به را آن که GIS هایتوانایی

 پرمخاطره نقاط معیارها، ترکیب و تلفیق از استفاده با که است سرزمین پهنه گذاریارزش طریق از اراضی تناسب تعیین و

 ارزیابی و ریزیبرنامه بویژه شهری، ریزیبرنامه با غیرعامل پدافند بین رابطه سازیشفاف به مقاله این .کندمی مشخص را

 با سنندج شهر سطح در شهری، هایزیرساخت و نشهروندا امنیت حفظ در آن نقش همچنین شهری، اراضی کاربری

 هاینسبت و اراضی سازگاری و تناسب میزان AHP تحلیل نتایج به توجه با.پردازدمی AHP و Arc GIS10 افزار نرم از استفاده

 هک ... و محدوده از خارج هایکاربری مسکونی، و نظامی کاربری شهری، تجهیزات و تأسیسات تجمیع همچنین و مذکور

 آمیزمخاطره پهنه و بحرانی نقطه و ناسازگار را شهر از قسمت این اند، شده واقع سنندج شهر شرقی جنوب و شرقی اضلاع در

 عالی، آموزش نظامی، هایکاربری غالباً  نتایج به توجه با بنابراین اند.کرده استراتژیک و حساس هایکاربری تجمیع محل و

 هایکاربری جایگزینی به نسبت باید که اندشده واقع پرمخاطره هایمحدوده در یشهر تجهیزات و تأسیسات و مسکونی

 این در سبز بیشتر و باز فضاهای ایجاد و شهر دیگر نقاط به برانگیز تهدید و خطرزا هایکاربری انتقال و حیاتی و حساس

 چون اهدافی به بتوان تا شود اجرایی و اعمال لازم اقدامات نواحی این در شهر توسعه از جلوگیری همچنین و هامحدوده

 . یافت دست نظامی و مرزی شهر این در شهری توسعه پایدار و شهروندان امنیت و حفظ

ا بی شهر یهاپناهگاه یابیو مکان  رعاملیپدافند غ یزیربرنامه»ای با عنوان ( در مقاله7932خمر و صالح گوهری )

 کالبدی ارساختبه این نتیجه دست یافتند که به علت (« کرمان یشهر کیقه : منطیمطالعه موردی )استفاده از منطق فاز

 مطلوب وضع ریزیبرنامه در و منطقه سطح در پناهگاه وجود عدم شاهد موجود وضع در شهری، ناهماهنگ رشد و ناموزون

  .هستیم ترمربعی،م 48 استاندارد سرانه به توجه با نفر، هر برای پناهگاهی فضای مترمربع 91 کمبود شاهد نیز،

نشانی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه های آتشگزینی ایستگاهمکان»ای با عنوان ( در مقاله7933فنی و روشن )

 در دیگری و شرق در یکی نشانی،آتش ایستگاه دو دارای بهبهان، شهر کهبه این نتیجه دست یافتند « موردی: شهر بهبهان

 پژوهش رو،از این .دارند قرار نها آ پوشش سطح از خارج شهر، غرب شمال و شرق لشما هایبخش و است غرب جنوب

 سوانح بروز هنگام در هاآن رسانیخدمات وضعیت و موجود هایایستگاه تحلیل و تجزیه به AHP مدل از استفاده با حاضر
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 به که نشانیآتش جدید هایایستگاه داثاح بهینه گزینیمکان به غیرعامل، پدافند اصول بر تأکید با نهایت در و پرداخته

 . است شده اقدام دهند، قرار پوشش تحت را منطقه کل بود خواهند قادر موجود، هایایستگاه کمک

های شهری با رویکرد پدافند گزینی پناهگاهمکان»( در پژوهشی تحت عنوان 7930دوست )سعیدپور و کاشفی

 حال عین در و کافی باز فضاهای دارای که شهر از نقاطینتیجه دست یافتند که به این « غیرعامل مطالعه موردی: شهر سقز

-کاربری مختلف هایلایه تلفیق با. هستند دیدگانآسیب استقرار برای بهتری باشند، نهاییمی اطراف هایکاربری با سازگار

 بسیار از دسته 3  در شهری هایپناهگاه احداث جهت بهینه فضاهای پیشنهادی پتانسیل دارای نسبتاً  نقشه تأثیرگذار، های

 سبز، فضاهای میان این در که است شده گرفته نظر در امر این برای موقت مکان 3 و بندی تقسیم ضعیف بسیار تا خوب

 مابقی و مدرسه 7 شهر، سطح در پارك 4 لذا باشند؛ می دارا اسکان موقت را جهت امتیاز بیشترین مدارس، و بایر اراضی

 اند. یافته اولویت منظور بدین بایر و ازب فضاهای

 «های شهری با رویکرد پدافند غیرعاملیابی ساخت پناهگاهمکان»ای با عنوان ( در مقاله7930سعیدی و همکاران )

به این نتایج دست یافتند که اکثر مناطق شرق و شمال و تا حدودی مرکز شهر برای احداث پناهگاه نامناسب هستند، 

نی های زیرزمیهای سطحی، آبی شهر، مراکز خطرناك صنعتی، گسل، آبین عامل منفی مانند بافت فرسودهچرا که چند

ند و او بخشی از خطوط انتقال فشار قوی برق همگی در شرق و شمال شهر متمرکز شده و باعث تشدید یکدیگر شده

قی شهر( برای احداث پناهگاه مناسب باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر )و منطقه کوچک در شرق و جنوب شر

 تشخیص داده شوند. 

 کردیدشمن با رو داتیدر برابر تهد یشهر تیاز جمع انتیص»( در پژوهشی تحت عنوان 7930ارشادمنش )

قوانین و مقررات »متغیر مکنون  4، به این نتیجه دست یافت که از بین («تهران مورد مطالعه کلانشهر) رعاملیپدافندغ

بیشترین متغیری که در « مدیریت شهری»و « های پدافند غیرعامل و بحرانمؤلفه»، «های دیگرقش دستگاهن»، «شهری

نقش دارد ضرورت برخورداری از قوانین و مقررات شهری، آمایش « صیانت از مردم کلان شهر تهران در برابر تهدیدات»

 باشد.اماندهی جمعیت میهای تخلیه و سهای جامع و تفصیلی شهری با پیوستسرزمینی و طرح

ای هآید توجه به رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی کاربریهای سایر پژوهشگران برمیچنانچه از نتایج پژوهش

های شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که به هنگام وقوع تهدیدات ناشی از جنگ و شهری به ویژه پناهگاه

هایی برای حفظ جان ساکنان شهر لازم و ضروری است. در این میان شهر ارد چنین مکانحملات هوایی مکانیابی استاند

تبریز از این قاعده مستثنی نیست و بایستی در انتخاب مکان مناسب برای احداث این کاربری مطالعه و بررسی دقیق 

شهر تبریز  4امل در منطقه های شهری با رویکرد پدافند غیرعصورت پذیرد. این پژوهش با هدف مکانیابی پناهگاه

 صورت گرفته است.

 

 محدوده مورد مطالعه

شهر تبریز در بخش مرکزی شهرستان تبریز واقع شده است و از شمال به اهر، هریس، ورزقان و شبستر، از جنوب 

ر و از هششود. تبریز یکی از هفت کلانشیر و از غرب به شبستر و دریاچه ارومیه محدود میبه مراغه و اسکو و عجب

هکتار وسعت داشته و مطابق با نتایج سرشماری  74888باشد. این شهر حدود بزرگترین شهر شمال غرب کشور می

نفر است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  7330039دارای جمعیتی برابر با  7933عمومی نفوس و مسکن در سال 

ارهای زهای هموار دشت تبریز و شورهت غرب به زمین(. تبریز از سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سم7933
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جای( محدود شده و به شکل یک چاله نسبتًا بزرگ یا یک جلگه بین کوهی درآمده است. ارتفاع این رود )آجیتلخه

های متر در محله زعفرانیه متغیر بوده و شیب عمومی زمین 7307متر در سه راهی مرند تا  7940شهر از سطح دریا از 

 (. 99: 7903ریز به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است )اطلس جامع گیتاشناسی، تب

 

 
 شهر تبریز 4(:  موقعیت جغرافیایی منطقه 7شکل )

 .7931منبع: نگارندگان، 

 

 پژوهش مواد و روش

د. اشبتحلیلی می -پژوهش حاضر جزو تحقیقات کاربردی و روش به کار گرفته شده جهت تدوین آن، توصیفی 

 فادهاست با آوری گردید. اطلاعاتای و مشاهدات میدانی جمعاطلاعات اولیه موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی کتابخانه

اعمال شد. در  overlayدر محیط ها شاخص اهمیت ضرایب تجزیه و تحلیل شد وای شبکه تحلیل فرآیند تکنیک از

 زارهایافبا هدف شناسایی شد. همچنین از نرم تناسب درها مکان ترینارجح اطلاعاتیهای لایه همپوشانی طریق از نهایت

ARC/GIS و Excel ابی یهای دخیل در مکانها و همچنین تحلیل و نشان دادن نتایج بهره گرفته شد. معیارجهت ترسیم لایه

ی(، کیفیت، انی، درمانی، نظامپناهگاه شهری عبارتند از: تراکم جمعیت، نزدیکی به مراکزی با عملکرد پشتیبانی )آتش نش

له ها، دسترسی به شبکه ارتباطی، فاصها و فضاهای سبز جهت اسکان موقت، سازگاری کاربریعمر و مصالح ابنیه، پارك

 های پمپ بنزین( و شیب مناسب. های اشتعالی )ایستگاهاز مراکز آموزشی، دوری از کاربری

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 تراکم جمعیت

های مهم و عمومی جهان، افزایش جمعیت و به تبع آن رشد سریع حاضر تراکم جمعیت یکی از پدیده در عصر

های بارز این کشورها شود. از ویژگیشهرنشینی است که این پدیده در کشورهای در حال توسعه به وضوح دیده می

اخت؛ حتی در جایی که تأثیرات تمرکز شدید جمعیت در ابر شهرهاست که در صورت وقوع سانحه طبیعی و انسان س

طقی خصوص در مناتواند به فاجعه بینجامد. در زمان بحران است که این تلفات، بهاولیه آن چندان جدی نبوده است، می

زان گردد. هرچه تراکم جمعیتی بیشتر باشد؛ میای هستند، بیشتر میکه از جمعیت زیاد برخوردارند و دارای بافت فشرده

ز بیشتر خواهد بود. روشن است در هنگام وقوع بحران در مناطقی که دارای تراکم جمعیتی بالاتری باشند، پذیری نیآسیب

(. 91:7903روند )زیاری و دارب خانی، تعداد بیشتری از مردم بر اثر فروریختن آوار و مسدود شدن معابر از بین می
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انسانی و حادثه دیده است؛ لذا بر اساس معیار جمعیت، در های رسانی به گروهها،  خدماتاصولا هدف از ایجاد پناهگاه

ها بیشتر باشد به همان نسبت نیاز ساکنان به خدمات امدادرسانی بیشتر خواهد شد. در هر کجا تعداد و تراکم انسان

بیش  نمناطقی از شهر که تراکم جمعیتی در سطح بالایی قرار دارد، احتمال وقوع آسیب و خسارات ناشی از وقوع بحرا

از مناطق کم تراکم است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه هرچه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور 

متعادل در سطح شهر تویع شده باشد، میزان خسارت کمتر خواهد بود. برعکس تراکم جمعیتی بالا در شهر به معنای 

 (.  38:7909ن است )عبداللهی، های بیشتر به هنگام وقوع بحراتلفات و خسارت

 
 دهی معیار تراکم(: وزن7جدول )

 لایه نامطلوب نسبتاً نامطلوب متوسط نسبتاً مطلوب مطلوب

 تراکم )نفر در هکتار( 98-8 08-98 38-08 728-38 +721

 وزن 7 9 3 1 3

 

 
 (: نقشه تراکم جمعیت2شکل )

 

 فاصله از ایستگاه آتش نشانی

رسانی هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش نی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدماتهای آتش نشاایستگاه

ها، ستگاهگزینی این ایکنند. لذا اتخاذ فرایندی صحیح برای مکانکالبدی شهرها، ایفا می -شهروندان و توسعه اقتصادی 

نشانی در جهت کاهش های آتشایستگاهرسانی به موقع (. خدمات38: 7930رسد )فنی و روشن، ضروری به نظر می

کیلومتر را برای  3های جهانی شعاع باشد. استانداردها مییابی مناسب آنخسارت و تلفات در زمان بحران، متسلزم مکان

اند. این شعاع از دقیقه در نظر گرفته 9-3سوزی کنند و از طرف دیگر زمان رسیدن به مکان آتشبینی میایستگاه پیش

 ها بایستی با توجه به مدل شعاعی تحلیلمتر در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مکان ایستگا 7188اصله مکانی نظر ف

، دوستدقیقه زمانی قابل دسترسی باشند )سعیدپور و کاشفی 4ای توزیع شوند که همه شهر در فاصله گونهشوند و به

7934 :793 .) 
 

 شانیندهی معیار فاصله از آتش(: وزن2جدول )

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 فاصله از ایستگاه آتش نشانی)متر( 988-8 388-988 188-388 7888-188 +7111

 وزن 3 1 3 9 7
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 نشانی(: نقشه فاصله از ایستگاه آتش9شکل )

 

 فاصله از مراکز درمانی

وم به دلیل ها و دا به دلیل وجود جمعیت قابل توجه در بیمارستانمراکز درمانی دارای عملکرد پشتیبانی هستند. ابتد

ها که اگر کسانی در پناهگاه نیاز به درمان داشته باشند به سرعت به بیمارستان امدادرسانی به جمعیت موجود در پناهگاه

(. رسیدن 930: 7930، منتقل شوند. این عامل منفی خواهد بود و هرچه فاصله کمتر باشد بهتر است )سعیدی و همکاران

باشد. دقیقه می 77دقیقه و در ایران به طور متوسط  0اورژانس به محل وقوع سانحه در جهان دارای استاندارد حداقل 

کند ولی در هنگام شرایط بحرانی که استاندارد بیان شده زمان رسیدن به محل وقوع سانحه در شرایط عادی را بیان می

عدم امکان استفاده از وسایل نقلیه وجود دارد، باید ملاك تعیین شعاع دسترسی به مراکز  ها وامکان مسدود شدن راه

دقیقه، آن هم به صورت پیاده و  0رو برای رسیدن به استاندارد حداقل درمانی را به صورت پیاده در نظر گرفت. از این

(. 774: 7937ر را پیمود )جودکی و همکاران، مت 448متر/ دقیقه( باید مسافتی به شعاع  33با سرعت متوسط فرد پیاده )

 گیرند.تر باشند، در اولویت قرار میهایی که به مراکز درمانی نزدیکترتیب مکانبدین

 
 یفاصله از مراکز درماندهی معیار وزن (:9جدول )

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 فاصله از مراکز درمانی )متر( 738-8 988-738 388-988 188-388 +111

 وزن 3 1 3 9 7

 

 
 (: نقشه فاصله از مراکز درمانی4شکل )
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 فاصله از مراکز انتظامی

 های اسکان موقت، دسترسی به مراکز نظامی وبه دلیل لزوم برقراری نظم عمومی و نیز تأمین امنیت ساکنین پناهگاه

(. از آنجا که پس از وقوع بحران مردم 39: 7938شتی و همکاران، های مهم است )احدنژاد روانتظامی یکی از شاخص

شتابند؛ در این مواقع حفظ نظم و حراست از جان از شهرهای دور و نزدیک برای یاری همنوعان خود به محل حادثه می

در ای متجاوز )هدیدگان به ویژه زنان و کودکان در برابر عملیات تهاجمی یا جنایتکارانه اشخاص یا گروهو مال آسیب

دیدگان، پیشگیری از هرج و مرج در شرایط بحران، داخل و خارج از مراکز اسکان(، ارائه خدمات پشتیبانی به آسیب

پیشگیری از بروز سرقت، سو استفاده از آسیب دیدگان، شناسایی افراد مشکوك، اهمیت وجود نیروهای امنیتی و انتظامی 

 (.790: 7934دوست، فیکند )سعیدپور و کاشرا دو چندان می

 
 دهی معیار فاصله از مراکز انتظامی(: وزن4جدول )

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 فاصله از نظامی و انتظامی )متر( 738-8 988-738 388-988 188-388 +111

 وزن 3 1 3 9 7

 

 
 (: نقشه فاصله از مراکز انتظامی5شکل )

 

 راکز آموزشیفاصله از م

ای هیابی محلبه جهت سهولت در رفت و آمد و برای تداوم انگیزه آموزش و تحصیل در کودکان و نوجوانان، مکان

 ترین فاصله را از مدارس آموزش ابتدایی داشته باشند. با توجه به ضوابطای باشد که کمدیدگان باید به گونهاسکان آسیب

گیرند، در مواقع بحرانی نیز به دلیل متر در نظر می 388-188وزشی ابتدایی را شهرسازی که شعاع عملکردی مراکز آم

 (.773: 7900رسد )شیعه، ای منطقی به نظر میاهمیت دسترسی کودکان و نوجوانان به این مراکز، چنین فاصله
 

 دهی معیار فاصله از مراکز آموزشی(: وزند5جدول )

 لایه مطلوب طلوبنسبتاً م متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 فاصله از مراکز آموزشی )متر( 738-8 988-738 388-988 188-388 +111

 وزن 3 1 3 9 7
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 (: نقشه فاصله از مراکز آموزشی6شکل )

 سازگاری اراضی شهری

های گوناگون در سطح شهر و یابی برای کاربریریزی کاربری اراضی شهری، مکانیکی از اهداف اصلی برنامه

(. یعنی کاربری موردنظر بایستی در حوزه نفوذ 24: 7910های ناسازگار از یکدیگر است )سیعدنیا، ی کاربریجداساز

شهر تبریز بر اساس ماتریس سازگاری به پنج کلاس  4های موجود در منطقه های سازگار قرار بگیرد. کاربریکاربری

 ندی شدند. بنقشه کاربری اراضی شهر تعیین و طبقهها با یکدیگر بر اساس تقسیم گردید و میزان سازگاری کاربری
 

(: وزندهی معیار سازگاری اراضی شهری6جدول )    

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 ی شهر یاراض یسازگار کاملاسازگار نسبتاً سازگار بی تغاوت نسبتاً ناسازگار کاملا ناسازگار

 وزن 3 1 3 9 7

 

 
 (: نقشه سازگاری اراضی شهری1شکل )

 

 شیب

ها در ساخت و شود و دلیل آن افزایش هزینههای شهری در نظر گرفته میشیب زمین نیز همیشه در ساخت و ساز

(. 92:7900باشد )تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر، ساز و البته کاهش امنیت و استحکام کلی سازه می

 تر است. شیب زمین در اراضیبه دلایل ایمنی و استحکام، هرچه در شیب کمتر باشند، مطلوب های شهریمکان پناهگاه

 باشد.درصد می 0تا  9شهر تبریز بین  4منطقه 

 



02 

 صلنامه مطالعات عمران شهریف  7931 زمستان، هفتمدوره دوم، شماره 

 

 
 (: نقشه شیب8شکل )

 

 دسترسی به معابر اصلی

و معابر کم  ها خواهند داشتهای اصلی شهر نقش مهمی در هدایت جمعیت در زمان بحران به سمت پناهگاهخیابان

ها و معابر از نوع دسترسی محلی باعث کنند. در واقع عرض کم کوچهها در این امر اختلال ایجاد میعرض مانند کوچه

تر باشند بهتر است )سعیدی و ها هرچه به معابر اصلی نزدیکشوند. بنابراین پناهگاهایجاد ازدحام در زمان بحران می

ای های اسکان شهری باید در مجاورت معابری باشند که از یک سو دسترسی به قسمته(. پناهگاه933: 7930همکاران، 

مختلف را تأمین کند و از سوی دیگر احتمال آسیب دیدن و انسداد این معابر پایین باشد تا خطر قطع دسترسی، عملیات 

-ریت بحران شهر تهران، مطلوباسکان و امداد و نجات را متوقف نکند. لذا با توجه به ضوابط سازمان پیشگیری و مدی

-متر،  و مطلوب 788، 2های شریانی درجه ترین فاصله از راهمتر؛ مطلوب 288، 7های شریانی درجه ترین فاصله از راه

 (.37: 7938عراقی و همکاران، متر است )شجاع 38های محلی ترین فاصله از خیابان
 

 (: وزندهی معیار دسترسی به معابر اصلی1جدول )

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب مطلوبنا

 فاصله از شبکه ارتباطی )متر( 788-8 288-788 988-288 488-988 +411

 وزن 7 9 3 1 3

 

 
 (: نقشه دسترسی به معابر اصلی3شکل )
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 ها و فضاهای بازپارک

سان های طبیعی و انج اکثریت بحرانفضای سبز و فضاهای باز نیز نقش مهمی در کاهش وسعت میزان عمل و نتای

های آن در هنگام بروز بحران، جداسازی یک منطقه با پتانسیل خطر از دیگر مناطق ترین عملکردساخت دارند. از عمده

یابی، (. یکی از موارد مهم در امر مکان1: 7904و جلوگیری از توسعه زنجیری مناطق است )زبردست و محمدی، 

-اركهای بایر و بلااستفاده و پمنظور، زمینباشد. بدینیابی میو مناسب، در راستای هدف مکان شناسایی اراضی مستعد

 شوندهای شهری با توجه به شرایطی که دارند برای امر مکان یابی، اماکن اسکان موقت، مناسب تشخیص داده می

 (.32: 7938)احدنژاد و همکاران، 

 

 
 زها و فضاهای با(: نقشه پارک71شکل )

 

 

 فاصله از کاربری اشتعالی )پمپ بنزین(

زمان با حادث شدن بحران )جنگ و هایی هستند که در سطح خدماتی وسیع در شهر، فعالیت نموده و همکاربری

یابی، علاوه بر به مخاطره افتادن خود زلزله( در شهر و در صورت عدم رعایت سازگاری و ایمنی در زمان اسقرار و مکان

جوار خود شوند؛ البته این امر، های همناپذیری در کابریانند به صورت آنی منجر به خسارات جبرانتوکاربری، می

یر و زاده دلهای همجوار آن دارد که بر میزان موج انفجار تأثیر مستقیم دارد )حسینبستگی به نوع بحران و کاربری

 (.4: 7937همکاران، 
 

 (نی)پمپ بنز یاشتعال یفاصله از کاربر(: وزندهی معیار 8جدول)

 لایه مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 فاصله از کاربری اشتعالی)پمپ بنزین( به متر 38-8 788-38 738-788 288-738 +211

 وزن 7 9 3 1 3
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 (: نقشه فاصله از کاربری اشتعالی )پمپ بنزین(77شکل )

 

 کیفیت ابنیه

های بازسازی و نوسازی بافت که با هدف رفع معضلات اجتماعی، اقتصادی و پروژههمواره باید در نظر داشت 

های احتمالی گردند، منجر به کاهش ریسک و خسارتها و ارتقا سطح زندگی ساکنان آن اجرا میکالبدی این بافت

ترین ساخته دست بشر، با هشهرها به عنوان پیچید(. 01: 7913)بحرینی،  گردند ... بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیل و

ای هم به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات، ترابری و خطوط انرژی مشخص است و کاهش آسیب پذیری ریسک گسترده

های مخابرات، ترابری و خطوط انرژی مشخص است و کاهش ها تا سیستمها و سازهجا از زیر ساختشهری در همه

یکی از وظایف (. 33: 7903، )صالحی و همکاران ها نیستسازی ساختمانومپذیری در مقیاس شهر به سادگی مقاآسیب

ریزان شهری تلاش برای تبدیل شهر به محیطی آرام، ایمن و سالم است که سلامت شهروندان ساکن در آن را حفظ برنامه

شرایط بحرانی )طبیعی و تبریز به لحاظ ایمنی و مقاومت در  4رو، کیفیت ابنیه منطقه ترتیب در پژوهش پیش. بدینکند

 انسانی( با استفاده از مشاهدات میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت.

 
 (: وزندهی معیار کیفیت ابنیه3جدول )

 کیفیت بنا ردیف وزن

 تخریبی 7

 مرمتی 9

 قابل نگهداری 1

 نوساز 3

 
 

 (: نقشه کیفیت ابنیه2شکل )

 عمر ابنیه

ا هستند. هپذیرترین سطح کاربریترین و آسیبترین حساسهای انسانی از گستردهههای مسکونی در سکونتگاواحد

ورت گیرد ریزی صحیح و به موقع صپذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی بایستی برنامهبنابراین برای مقابله با آسیب

شود )دفتر ال در نظر گرفته میس 38های طراحی نامه(. عمر مفید ساختمان در آیین18: 7914یزدی و وثوقی، )پاپلی

(. عمر بنا )شاخص سال اتمام بنا( در ارتباط با مصالح بکار گرفته 43: 7903تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، 

نیه دارد. لذا عمر ابشده در ساخت آن گویای میزان استهلاك و فرسودگی و یا دوام و استحکام واحد مسکونی را بیان می
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 98ه بیش از هایی کرو ساختماناومت و ایمنی بنا در برابر بلایای طبیعی و انسانی است. در پژوهش پیشبیانگر میزان مق

 باشد.گذرد، جهت احداث پناهگاه از اولویت بالایی بر خوردار میسال از ساخت آن می

 
 (: وزندهی معیار عمر ابنیه71جدول )

 عمر بنا ردیف وزن

 در حال ساخت 7

 سال اخیر3 9

 سال 73سال تا  3بین  5

 سال 98تا  73بین  1

 سال 98بیشتر از  3
  

 (: نقشه عمر ابنیه2شکل )

 مصالح ابنیه

ای هشود مربوط به تمرکز بیش از حد جمعیت در محلهآنچه که در کشور ما باعث افزایش خسارات جانی و مالی می

ر تسازی و از همه مهممتخصص در صنعت ساختمانسازی بدون مطالعه، حضور افراد غیرپرتراکم شهری، بلندمرتبه

: 7937مهام، هاست )وارث و اکبریاستفاده از مصالح نامرغوب و غیراستاندارد و بدون برنامه بودن این ساخت و ساز

پذیری یک ساختمان و در نهایت بافت شهری در برابر مخاطرات طبیعی و (. تأثیرگذارترین شاخص در میزان آسیب43

کیفیت آن ساختمان است. معمولًا رابطه نزدیکی بین مصالح به کار رفته در یک ساختمان و کیفیت آن وجود  انسانی،

تری برخوردار است، از احتمال تخریب های مشابه ساختمانی که از کیفیت ساخت پاییندارد. در مقایسه ساختمان

و  الح ساختمانی باید به نسبت شرایط آب و هواییباشد. جنس مصها برخوردار میبیشتری در مقایسه با دیگر ساختمان

باشد یهای مالی زیادی نیز مکیفیت شیمیایی خاك و آب مورد توجه قرار گیرد، تا از فرسودگی سریع بناها که دارای زیان

ها را ناتوان ساختمبندی میبرد، جلوگیری به عمل آید. در یک تقسیمو در ارتفاعات طبیعی میزان مخاطرات را بالا می

-ها به پنج گروه نوساز، قابل نگهداری، مرمتی، در دست ساخت و تخریبی تقسیم نمود ساختمانبر اساس نوع کیفیت آن

باشند که در صورت عدم ها میترین ساختمانگیرند، نامقاومهایی که در دو گروه اخر )مرمتی و تخریبی( قرار می

ها علاوه بر اینکه ممکن است خودشان آسیب باشند. این ساختمانان میرسپذیر و آسیبرسیدگی، در زمان بحران آسیب

رو ترتیب در پژوهش پیش(. بدین32: 7937مهام، رسانند )وارثی و اکبریهای مجاور خود نیز آسیب میببینند به ساختمان

 باشند.بناهای مرمتی و تخریبی از اولویت بالایی برای احداث پناهگاه برخوردار می
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 (: وزندهی معیار مصالح ابنیه77) جدول

 مصالح ابنیه ردیف وزن

 ترکیبی 7

 چوب و خشت 9

 بلوك سیمانی 5

 آهن و آجر 1

 فلزی و بتنی اسکلت 3

  
 (: نقشه مصالح ابنیه2شکل )

 هاترکیب و تلفیق نهایی لایه

هر  استاندارد برای تعیین وزن نسبی های قابل مقایسه وها به مقیاسها و تبدیل آنبعد از شناسایی و بررسی معیار

ها با توجه به نظرات کارشناسان بندی شاخصدهی و اولویتاستفاده شده است. وزن (ANP)ای معیار از مدل تحلیل شبکه

، به هر یک ANPهای به دست آمده از مدل نظر صورت پذیرفت، سپس وزنهای موردو متخصصان و ارزیابی شاخص

  wighted overlayاز طریق تابع Spatial Analaysisدر ابزار  (GIS)ی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی های اطلاعاتاز لایه

ها ترسیم گردید. در نهایت یابی پناهگاهی مکانگذاری شده و در نهایت نقشهها روی هماختصاص یافت. سپس لایه

سطح )مطلوب، نسبتاً مطلوب، متوسط،  3ها در اث پناهگاههای مؤثر، مکان احدآمده از تلفیق و ترکیب لایهی بدستنقشه

تبریز که دارای تراکم جمعیتی بیشتر، نزدیک به  4بندی شده است. نقاطی از منطقه نسبتاً نامطلوب، نامطلوب( طبقه

الی و تعهای اشنشانی، نزدیک به مراکز درمانی، دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی، دوری از کاربریهای آتشایستگاه

بحران زا، دارای مصالح استاندارد در ساخت و ساز، نزدیک به مراکز نظامی و از شیب مناسب برخوردار بودند، برای 

 ها اراضی نسبتًا مطلوب و مطلوبی تعیین شدند.احداث پناهگاه

 
 های نهایی معیارهای موردنظر(: وزن72جدول)

 وزن معیار

 2491/8 فاصله از ایستگاه آتش نشانی

 7443/8 اصله از مراکز درمانیف

 7814/8 فاصله از مراکز نظامی

 8303/8 ی ارتباطیفاصله از شبکه

 8320/8 تراکم جمعیت

 8001/8 فاصله از ایستگاه پمپ بنزین

 8333/8 فاصله از مراکز آموزشی

 8437/8 سازگاری اراضی شهری

 8903/8 مصالح ابنیه

 8233/8 عمر ابنیه

 8237/8 کیفیت ابنیه

 8292/8 ها و فضاهای سبزپارک

 8707/8 شیب
 

 

 
 ی ارزش گذاری اراضی(: نقشه72شکل )
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 های پیشنهادی  ی پناهگاهنقشه(: 79شکل )          

 

 گیرینتیجه

های توسعه یافته در زمینه نظامی، امنیت و مدیریت ی پدافند غیر عامل بخصوص در کشوردر جهان امروز مقوله

های شهری تا حد زیادی از خسارات جانی و باشد؛ زیرا که بکارگیری آن در عرصهی اهمیت بسیاری میشهری دارا

های در حال توسعه هنوز در حال مالی ناشی از بلایای طبیعی و انسای خواهد کاست. ایران به مانند بسیاری از کشور

های پدافند غیرعامل که یکی از سیاست باشد لذاها و تأسیسات و تجهیزات شهری میساخت و احداث زیر ساخت

باشد، ضرورت توجه و پرداختن به موضوع پدافند غیر همانا ساخت پناهگاه شهری برای حفاظت از جوامع شهری می

 باشد.ها بسیار مهم میها و خسارات و آمادگی در برابر سوانح و بحرانعامل شهری جهت کاهش آسیب

 –به روش توصیفی  زیتبر 4منطقه  در رعاملیپدافند غ کردیبا رو یهگاه شهرپنا ینیگزمکاناین پژوهش با هدف 

دافند هایی با رویکرد پگزینی چنین مکانمنظور شناسایی مؤثرترین معیارها در مکانتحلیلی صورت گرفته است. به

مصالح  کیفیت، عمر ونشانی، درمانی، نظامی(، غیرعامل تراکم جمعیت، نزدیکی به مراکزی با عملکرد پشتیبانی )آتش

هاف دسترسی به شبکه ارتباطی، فاصله از مراکز ها و فضاهای سبز جهت اسکان موقت، سازگاری کاربریابنیه، پارك

های پمپ بنزین( و شیب مناسب مورد بررسی قرار گرفت. که از نظر های اشتعالی )ایستگاهآموزشی، دوری از کاربری

هر یک از معیارها تعیین شد. چنانچه نتایج نشان داد مناطقی که دارای تراکم کارشناسان و متخصصان میزان اهمیت 

-جمعیتی بیشتر، دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی، مصالح استاندارد در ساخت و ساز، شیب مناسب، نزدیک به ایستگاه

ها شد، برای احداث پناهگاهزا باهای اشتعالی و بحراننشانی، مراکز درمانی، مراکز نظامی و دور از کاربریهای آتش

( به لحاظ تعیین مهمترین معیارهای 7937های پورمحمدی و همکاران )مطلوب و مناسب هستند. این نتیجه با پژوهش

 باشد.سو میمکانیابی براساس رویکرد پدافند غیرعامل هم

چه کوچه امیرخیزی و کو دودهمنظور ساخت پناهگاه شناسایی شد که در محشهر تبریز دو پهنه مناسب به 4در منطقه 

 های پشتیبانی( به لحاظ تعیین مکان بهینه پایگاه7938عراقی و همکاران )های شجاعقرار دارند. این نتیجه با پژوهشباغ 

باشد. راستا می( از نظر میزان کمبود فضای پناهگاهی هم7932گوهری )خمر و صالح باشد. همچنین با پژوهشسو میهم

پذیر و تهدیدپذیر از منظر جنگ با پژوهش حاضر ( به لحاظ تعیین مکان آسیب7937یر و همکاران )زاده دلحسین

( مبنی بر تعیین نقاط مناسب احداث پناهگاه با این نتیجه 7930باشد. نتایج پژوهش سعیدی و همکاران )راستا میهم

 باشد.سو میهم
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 پیشنهادها

ه در شود کدر ارتباط با این موضوع ارائه می پیشنهادهاییپژوهش حاضر،  های اخذ شده ازبا توجه به نتایج و تحلیل

 ها اشاره شده است:ذیل به آن

های لازم جهت ها باید قبل از احداث تجهیزات و تأسیسات شهری صورت پذیرد تا زیرساختساخت پناهگاه -

 کاهش خسارات جانی و مالی ایجاد شود.

های دیگری از جمله کیفیت، عمر و مصالح ابنیه، دوری از ن نقش و تأثیر پارامترتواها مییابی پناهگاهدر مکان -

های اشتعالی همانند پمپ بنزین، مناطقی با تراکم جمعیتی زیاد علی الخصوص زنان، کودکان و سالمندان که با کاربری

 بررسی نمود.تری نیازمندند و غیره را نیز توجه به آسیب پذیری بالا، به مکان پناهگاهی نزدیک

یزی رنشانی، درمانی و نظامی، توجه و دقت لازم و با برنامههایی با عملکرد پشتیبانی همچون آتشیابی کاربریمکان -

 رود، صورت پذیرند.ها و تلفات جانی و مالی احتمال میاصولی در مناطقی که افزایش آسیب

ای افزایش دسترسی و ارائه خدمات در شرایط بحرانی های ارتباطی در راستهای جدید و بهبود شبکهمسیرگشایی -

 و به هنگام وقوع بلایای طبیعی و انسانی باشد.

های ها و فضاهای سبز در درون محلات و واحدها، بوستانساخت و ایجاد فضاهای باز و وسیع از قبیل پارك -

 .بحرانی و وقوع بلایای طبیعی و انسانی دیدگان در این مناطق به هنگام شرایطهمسایگی به منظور اسکان موقت آسیب

یری گنیاز ضروری برای تصمیمهای شهری به عنوان پیشانجام تجزیه و تحلیل و ارزیابی خطرپذیری در عرصه -

های شهری و شناسایی مناطق در معرض خطر زیاد، متوسط یا کم، با توجه به آگاهانه برای مکان یابی و احداث پناهگاه

 صرفه بودن مداخلات بالقوه.ها و بهپذیری آنآسیب
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