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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 پاييز/ هفتمشماره / ومسسال 

  

  
  

  شهر تهران ۱۱شهري در منطقه هاي  کاربري بندي پهنهتحليل 
  به منظور ارائه راهکارهاي پدافند غير عامل

  
۱۵/۹/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله  ۳۰/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  حسن حسيني اميني 

  کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
 amini13888@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

  صالح اسدي
  دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

  مهدي برنافر
  کارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه تهران 

  طاها رباني
  کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

 
  چكيده

شده است و در  ختهيآم يجوامع بشر اتيو ح يناخواسته با زندگ ايخواسته و ها،  جنگ :مقدمه و هدف پژوهش
شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمايه مادي و  .از آن وجود ندارد يزيراه گر چيرسد که هياز موارد به نظر م ياريبس

 آنها خسارات فراواني را پديددر نتيجه حمله به ، شوند مي در زمان جنگ به هدفي عمده براي دشمن تبديل، انساني
. تواند ميزان خسارات ناشي از جنگ را تا حد قابل توجهي کاهش دهد مي توجه به بحث پدافند غير عامل لذا ؛آورد مي

 بندي پهنههدف از . باشد مي شهريهاي  مناسب کاربري بندي ، پهنهيکي از راهکارهاي اساسي در بحث پدافند غير عامل
رعايت ها،  کاربري بندي پهنهدر . بلند مدت استي  شهري در آينده يها نيزمپذير از  اماستفاده منطقي و نظ

 خطرساز در مناطق مختلف شهري موجب كاهش اثرات تهديدات احتماليهاي  و عدم وجود كاربري ها يجوار هم
  .شود مي

منظور ارائه راهکارهاي کلي  شهر تهران به ۱۱شهري در منطقه هاي  کاربري بندي ، پهنهدر اين پژوهش :روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر از نوع . در حمالت نظامي مورد بررسي قرار گرفت، محدوده پذيري آسيبو عمومي براي کاهش 

   .تحليلي است ـ  و روش بررسي آن توصيفي کاربردي
سبب ايجاد  ،با عملکرد فراشهري و ملي هاي کاربري ، قرارگيريانجام شده مشخص شدهاي  طبق تحليل :ها يافته
با عملکرد هاي  مسکوني با پهنههاي  پهنه يدگيهم تناز سوي ديگر در . خاصي در محدوده شده استهاي  پهنه

در زمان بروز حمالت نظامي تشديد  خصوصاًانجاميده که اين امر  به تنش ميان روابط عملکردي آنها، فراشهري و ملي
 .دگرد مي خواهد شد و موجب افزايش تلفات غير نظامي

  شهر تهران ۱۱منطقه بندي،  ، پهنهپدافند غير عامل، حمالت نظامي :واژگان كليدي
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  حسن حسيني اميني، صالح اسدي،  مهدي برنافر و طاها رباني 
  

۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
 حيات و زندگي با ناخواسته يا و خواسته ها، جنگ

 به موارد از بسياري در و است شده آميخته بشري جوامع
. ندارد وجود آن از گريزي راه هيچ که رسد مي نظر

، خود تمدن تاريخ سال هزار پنج در طول بشريت
 چهار از بيشها  جنگ نيدر ا و ديده را جنگ ۱۴۰۰۰
 سازمان بازرسي مديريت( اندباخته جان انسان ميليارد
 مختلف هايگروه که هنگامي تا« و ؛)۱۳۸۶ دفاع صنايع

 هنگامي تا و دارند وجود متضاد هايسياست و اهداف با
 براي اريابز، سودمندي نيتأم براي مسلح هاينيرو که

 وجود جنگ به توسل، باشند سياسي مقاصد پيشبرد
 بودن ناپذير اجتناب) ۲۲، ۱۳۸۴ عزتي( .»داشت خواهد
 چهار حداقل وقوع، بشري تاريخ طول در ها جنگ وقوع
 اخير ساله چند در ايران مرزهاي حريم در مهم جنگ

 وجود، )قفقاز بحران، عراق، افغانستان، کويت جنگ(
 بحران هاي كانون بالفعل و بالقوه اتتهديد گسترده طيف
 همچنان که، دهد مي ما به را پيام اين، كشور پيرامون در

 ديگر سوي از، گرديد دشمن تهديدهاي مرعوب نبايد
 آماده را خود، دفاعي موثر تدابير و اقدامات با بايست مي

 مجله( نمود دشمن بالفعل و بالقوه تهديدات با مقابله
 کيفيت افزايش ). ۱۳۸۳، يک ارهشم، عامل غير پدافند
 اعماق به جنگ توسعه، هاتکنيک پيچيدگي، هاسالح

هاي  بمباران، موشکي و هوايي حمالت، کشورها سرزمين
 جمله از شهرها جنگ و حياتي منابع انهدام و سنگين

 هاينظريه بنا به. است امروزيهاي  جنگ بارز خصوصيات
 در بلکه نيست مرزها در ديگر جنگ امروز، نظامي جديد

 تبديل کارزار جديدهاي  ميدان به شهرها و شهرهاست
 ). ۱۳۸۳ نيا موحدي( اند شده

 نشان، کشورمان در شهري توسعه فرايند بر مروري
 شدن وارد و کشور شدن صنعتي آغاز با که دهد مي
 در بدون آنها اکثر يابي مکان، جديد صنعتيهاي  واحد
 مسايل رعايت و امنيتي و دفاعي مالحظات گرفتن نظر

 آنها يهم جوار از ناشي پيامدهاي و بوده محيطي زيست
 بسياري ايران در. است نگرفته قرار بررسي مورد شهرها با
 کنار يا درون... وها  پااليشگاه وها  نيروگاه، صنايع از

 اين شهرها فضايي توسعه با و اند شده احداث شهرها
 احاطه يشهر سازهاي و ساخت با پيش از بيش واحدها
 قرار شهريهاي  بافت داخل موارد برخي در و اند شده
 ). ۳۰، ۱۳۸۴ عامل غير پدافند ۴ شماره نشريه( اند گرفته
 پردازي نظريه و ادبيات از مهمي بخش، بيستم سده در

 و مدرنيته گيري شکل حول، ايران در تحوالت و تغيير
 وضعيت از که يافت توان مي منبعي کمتر اما. بود توسعه

 مانعي عنوان به آن در ايران پذيري خطر و پذيري آسيب
 و) ۱، ۱۳۸۷ عنبري( باشد شده ياد کشور توسعه براي

 در آن نظامي بعد از خصوصاً موضوع اين متأسفانه
 غفلت مورد کلي طور به کشور عملي و علمي شهرسازي

. دشو مي احساس آن به نياز امروزه که است شده واقع
 ايران در شهرسازي دانش، اخيرهاي  دهه طول در رچهگ
 اما است بوده برخورداراي  مالحظه قابل نسبي پيشرفت از

 و بوده ضعيف آن کليت در، دانش اين کاربردي ويژگي
 به توجه لذا، دارد تاکيد روزمره کاربردهاي با عمدتاً
هاي  آسيب يا و طبيعي سوانح مقابل در شهرها ايمني

 عمده دليل دو از يناش که بوده کمتر جنگ در احتمالي
 :است

 اعمال و طراحي، شهري شتابان توسعه) الف
 رو اين از. سازد مي محدود را علمي و فنيهاي  گاهددي

 مطلوب الگوهاي سازي پياده و طراحي براي عمل ميدان
 .دارد وجود کمتر

 در مخرب و طوالني جنگ تجربه اخير ساليان تا )ب
 اثرات وها  نهنمو اساس بر بتوان تا نداشت وجود کشور
 تحليل و تجزيه و ارزيابي را پذيري آسيبهاي  فرضيه، آن

 شماره نشريه( نمود ارائه را جديد الگوهاي آن از و کرده
 ). ۳۲، ۱۳۸۴ عامل غير پدافند ۴

 اهميت و تهران شهر استراتژيك موقعيت به توجه با
 جمعيتي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي وضعيت در آن

 و كشور خارجيهاي  چالش نيز و ،)دروني عوامل( كشور
 جمهوري نظام مخالف كشورهاي تهاجمي رويكرد
 كشور به حمله امكان) بيروني عوامل( ايران اسالمي
، سياسي مرکز عنوان به تهران شهر و داشته وجود

؛ داشت خواهد قرار اولويت در کشور جمعيتي و اقتصادي
 شهر از حفاظت براي عامل غير دفاع برنامه يك طرحلذا 

 ميزان سنجش آن الزمه که است ضروري تهران
 . است هوايي حمالت در شهر پذيري آسيب

 اقتصادي، اداري ساختار اصلي بخش حاضر در حال
 بيش. شده است متمرکز تهران شهر در ايران سياسي و
 فعاليت تهران در اکنون هم دولتي سازمان ۱۵۰۰ از
 کشور يسياس مرکز که نيا بر عالوه تهران. کنند مي
 ۱۱ منطقه. است نيز آن اقتصادي قطب ترين مهم، است
 بالغ جمعيتي و هکتار ۱۲۰۰ حدود وسعتي با تهران شهر
 تهران شهر کالن مرکزي مهم مناطق از نفر هزار ۲۴۵ بر
  . آيد مي شمار به
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  ...شهر تهران  ۱۱هاي شهري در منطقه  بندي کاربري تحليل پهنه 

۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

 پژوهش روش
 آن بررسي روش و کاربردي نوع از حاضر پژوهش

 از نظري مباني يبررس از پس .است تحليلي ـ  توصيفي
هاي  ويژگي تحليل و توصيف به اسنادي روش طريق
 روش. است شده پرداخته پژوهش محدوده با مرتبط

 مقاالت، کتب، منابع بررسي طريق از اطالعات گردآوري
 روش و دارد قرار مشاهده و مصاحبه وها  نقشه بررسي و

 محدوده بررسي. باشد مي کيفي صورت بهها  يافته بررسي
 تحليل و تجزيه، موجود وضع شناخت شامل نظر مورد
  .باشد مي اجرايي راهکارهاي و ارائهها  داده

 
 ادبيات پژوهش

 مناطق و خدمات ها، زيرساخت، جوامع توسعه
بر  و بينند مي آسيب سوانح بروز اثر در ماًعمو شهري
، امن نا مناطق با مجاورتشان و ساختار، ماهيت اساس
 و آيسان( دهند مي نشان خود از متفاوتي مقاومت درجات
 نمايانگر طرفي از شهر ساختار). ۶۹، ۱۳۸۲ ديويس

، طبيعي عوامل و شرايط با شهر کالبد هماهنگي
 ديگر طرف از و است نظامي و اداري، اجتماعي، اقتصادي
 ساختار نتيجه در. باشد مي شهر اصليهاي  فعاليت گوياي
 کالبدي ساختار. است بررسي قابل مختلف جوانب از شهر
 فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي ساختار ريتحت تأث شهر
 ساختارهاي). ۳۱۳ـ  ۳۱۶، ۱۳۶۵ لطانزادهس( است آن

 بتوان شايد و دارند متفاوتيهاي  مقاومت گوناگون شهري
 از مرکزي تک ساختار از بيش مرکزي چند ساختار گفت

 ). ۶۶، ۱۳۷۶ احمدي( است برخوردار مقاومت
، ها ريزي برنامه از اي وعهمجم عامل غير پدافند

 پذيري آسيب كاهش باعث كه است اقدامات و ها طراحي
 غير دفاع واقع در. شود مي دشمن تهديدات مقابل در

 باليا و حوادث اثرات با مقابله ريزي برنامه بر اطالق عامل
 فضايي ريزي برنامه و امن فضاهاي ايجاد طريق از

 بروز چه و نظامي حمالت وقوع زمان در چه کالبدي
 مفهوم، مفهوم اين کنار در دارد؛ تاکيد طبيعي حوادث
 بر نظامي غير دفاع. است تعريف قابل نظامي غير دفاع
 از دفاع براي کشور مردم هدايت و سازماندهي، بسيج
 آن نظير و اقتصادي، صنعتي مراکز، شهر، روستا، خانه
، جهان کشور ۳۱ در عامل غير دفاع( شود مي اطالق
 و ريزي برنامه با استراتژيکي ريزي برنامه ظامن ؛۱۳۶۷
 ؛۱۳۶۸، بحريني و حبيبي ؛۱۳۶۸، دفاعي بندي بودجه

، عندليب از نقل به ؛۱۳۷۶، رشيد ؛۱۳۷۶، جدي اصغريان
 و ابعاد دارايها  جنگ اينکه به توجه با ). ۱۳۸۰
 طيف نيز غيرعامل پدافند، هستند گوناگونيهاي  روش

 اثرات با مقابله منظور به راا ه روش و اقدامات از وسيعي
 وها  روش حاضر حال در. گيرد مي بر در آنها از ناشي
 شامل توان مي کلي طور به را غيرعامل پدافند تدابير
، پراکندگي، استحکامات و سازي مقاوم، يابي مکان مباحث
، فريب و اختفا، استتار، دسترسي و موانع، جابجايي
 غير پدافند يک شماره نشريه( دانست پوشش و تحرک
  ). ۱۳۸۴ عامل

 مرزهاي با و ويژه مناطق به را شهر يک تقسيم
 مناطق اين از يک هر پذيري نقش براي معين

 بندي پهنه از هدف. ويندگ »يبند پهنه يا بندي منطقه«
  آينده در شهري يها نيزم از ريپذ نظم و منطقي استفاده
، شکل، يابي ارتفاع ميزان، موقع آن در و است مدت بلند
 پهنه از يک هر داخلي يها ساخت و گيري بهره ميزان

 است ممکن کوچک يدرش هرها. مورد نظر است
مادر  در ولي شود محدود عنصر چند به بندي منطقه
 بندي منطقه اين بر عالوه بزرگ شهرهاي و شهرها
، فرودگاه، اداري چونهايي  زمينه در بندي منطقه توان مي

 ورزشي بخش، فروشي خرده، آزاد فضاي بخش، ترمينال
 نحوه، ها يکاربر به مربوط در بحث. است از آن جمله... و

 و ساختماني، جمعيتي(ها  تراکم انواع، آنها يهم جوار
 اراضي بندي قطعه، شده ياد يها تراکم ميزان، )مسکوني

 زانيم، قطعات و اندازه نظم، گوناگون يها يکاربر با
هاي  سازه کالبدي ياه يژگيو، آنها پيوستگي و فشردگي
 گيرند مي قرار مطالعه مورد رهيو غ دهنده تشکيل

 کيفيتبندي،  پهنه در). ۸، ۱۳۸۴ يزبردست و محمد(
 در فضا به نياز ميزان و يابد مي افزايش نيز شهري توسعه
 . شود مي مشخص نيز آينده

 عدم و ها يجوار هم رعايت ها، کاربري بندي پهنه در
 شهري مختلف مناطق در زخطرساهاي  كاربري وجود
. شود مي مذكور تهديدات اثرات كاهش موجب

 دفاع و شهري ها سيتاس حفاظت به، ايمني استانداردهاي
. دارد بستگي جنگ احتماليهاي  حمله مقابل در شهر از

 دفاعي سياست با شهر يک در صنعتي ها سيتاس تجمع
 زمان در شهر تخليه شيوه بيني پيش. است مغاير شهر
 در آنها توزيع چگونگي وها  پناهگاه بيني پيش، خطر بروز
، ۱۳۸۲ سعيدنيا( دارد بسيار پدافندي اهميت... و شهر
 اين در كه است اي نظريه نيتر مهم تمركز عدم ). ۲۶

 مفهوم به چيز هر از قبل تمركز. شود مي مطرح مبحث
 هدف نوين يها جنگ در و است شهري جمعيت تمركز
 نقطه يك در كه دشمن براي يرت آسان و تر مهم بسيار
 و زمان نابودي و رساني آسيب براي و اند شده جمع
 شهري ساختارهاي. برند مي كمتري بسيار هزينه
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  حسن حسيني اميني، صالح اسدي،  مهدي برنافر و طاها رباني 
  

۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 گفت بتوان شايد و دارند متفاوتيهاي  مقاومت گوناگون
 از مرکزي تک ساختار از بيش مرکزي چند ساختار
 ). ۶۶، ۱۳۷۶ احمدي( است برخوردار مقاومت

 معابر هاي شبكه در عملكرد و كلش سازگاري
 و ها ابنيه، ها مكان و عمومي تجمع هاي محل، عمومي

 اين و بخشد مي معنا مناسب انطباق پديده به ها ساختمان
 شهري فضاهاي طراحي امر در نكته ترين حساس درست
 شهروندان همه براي غيرعامل پدافند قوانين با مناسب
 اين در روندانشه اموال و جان حفظ خصوص به و است
 خوب شهر يك در. باشد توجه مورد بيشتر بايد رهگذر
 پدافند اصول بكارگيري و »مناسب انطباق« عامل

 و شكل سازگاري. كند مي ايفا را مهمي نقش غيرعامل
 تجمع هاي محل، عمومي معابر هاي شبكه در عملكرد
 انطباق پديده به ها ساختمان و ها ابنيه، ها مكان و عمومي
 در نكته ترين حساس درست اين و بخشد مي معنا مناسب

 پدافند قوانين با مناسب شهري فضاهاي طراحي امر
 حفظ خصوص به و است شهروندان همه براي غيرعامل

 مورد بيشتر بايد رهگذر اين در شهروندان اموال و جان
 اين در جالب نمونه يک ). ۱۳۸۷، سياهکلي( باشد توجه
 طراحي در. است چين رکشو پايتخت، پکن شهر زمينه
 اي گونه به چين بزرگ شهرهاي ساير و پكن هاي خيابان
 به اي منطقه لحاظ از شهر كه شده ريزي برنامه
 هاي بحران بين مرز و شده تبديل كوچكي هاي قسمت
 گسترش از و شد محاصره سرعت به مناطق اين، داخلي
 درگير مناطق و شود مي جلوگيري مناطق ساير به تشنج
 ساخت هنگام در. شد خواهد كنترل سرعت به بحران

 گردد مي انتخاب نوعي به سوخت ذخيره محل، پااليشگاه
 تمامي، مخزن تخريب و بمب يا موشك اصابت صورت در

 و طراحي هنگام يا، نشود كشيده آتش به پااليشگاه

 و تونل قبيل از مسير كليدي نقاط براي جاده ساخت
 يا شود مي يينتع جايگزين مسيرهاي بزرگ هاي پل

 در كه گردند مي يابي مكان اي گونه به دفاعي هاي مجتمع
 آنها از ناشي آلودگي آنها به بمب و موشك اصابت صورت
 مجله( ننمايد آلوده را اطراف مناطق و زيست محيط
 نقاط ها، ويژگي شناسايي با ). ۱۳۸۵ غيرعامل پدافند
 هاي پهنه و شهريهاي  بافت به مربوط منفي و مثبت
 زمينه توان مي، مناسب راهکارهاي تدوين و شهري داخل

 نظامي حمالت در، نظامي غير خسارات کاهش براي را
  .نمود فراهم
  

 مطالعه مورد محدودههاي  ويژگي شناخت
 ۱۲۰۰ حـدود  وسـعتي  بـا  تهـران  شـهر  ۱۱ منطقه

 مهـم  نـواحي  از نفرهزار  ۲۴۰ از بيش جمعيتي و هكتار
 مهندسـين ( آيـد  مـي  ارشم به تهران شهر کالن مرکزي
ــاور ــارت مش ــار از و) ۲، ۱۳۸۶پ ــه چه ــهرداري ناحي  ش
 مركـزي  تهـران  از بخشـي  ۱۱ منطقـه . شود مي تشكيل
 دهه اوايل تا ۱۲۵۰ دهه از ساله ۸۰اي  دوره در كه است
  .است رسيده خود كالبدي گسترش اشباع حد به ۱۳۳۰

منطقه  يها بافتاز نقطه نظر كالبدي تغييرات عمده 
قالب اسالمي در قالب تخريب و نوسازي است پس از ان

چه از جهتي كل اراضي منطقه قبل از انقالب مورد 
تغييرات فيزيكي  نيتر مهم .ساخت و ساز قرار گرفته است
 وهلهپس از انقالب در  ۱۱كالبدي و اجتماعي منطقه 

نخست بازگشت مقر سياسي حكومتي كشور به محدوده 
مهندسين ( هر استمنطقه و يا به عبارتي به مركز ش

  ). ۹، ۱۳۸۶ مشاور پارت
  

  
  )۱۳۸۶، مهندسين مشاور پارت: مأخذ( در شهر تهران ۱۱موقعيت منطقه : ۱شكل 
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  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  
  )سمت راست( کلي پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه بندي پهنه: ۲شکل 

  ). ۱۳۸۵ مهندسين مشاور پارت( )سمت چپ( وضع موجود منطقه بندي پهنهريز  و 

  

  شهر تهران ۱۱ومي منطقه عم بندي پهنه
تنوع بسيار در نوع استفاده از زمين و الگوي مصـرف  

 تـوان  ينمـ است كه  يبه حد ۱۱فضا در محدوده منطقه 
در . منطقه را با يك خصلت عمده كاركردي معرفي نمـود 

، ۱۱منطقـــه در » ســـكونت« عـــين اهميـــت و اعتبـــار
، سياسـي « عملكردهـاي ، متنوع مركز شهري يها تيفعال

مربـوط بـه    يهـا  تيـ فعالو همچنين » مذهبي، حكومتي
اي از  منطقـه  گذران اوقات فراغت با مقياس عملكـرد فـرا  

به همـين  . جايگاه مهمي در سطح كالن شهر برخوردارند
كلـي بـا    بنـدي  پهنهمنظور در مطالعات مرحله اول نوعي 

بـر   .هدف يافتن خصلت غالب هر پهنه انجام شـده اسـت  
ميـاني و شـمالي   ، جنوبيبخش  سهاين اساس منطقه به 

  .ه استتقسيم شد
در ناحيه جنوبي خصلت و فعاليت غالـب سـكونت و   

گرچـه در ميـان آن گـره بـا     . خدمات مرتبط با آن اسـت 
و بازار تخصصي مربوط به خريـد  ) ميدان گمرك( اهميت

سـاكنين ايـن   . و فروش موتور سيكلت قرار گرفتـه اسـت  
آمـد طبقـه   ناحيه عموماً در رده اقشار كـم و متوسـط در  

هكتـار   ۳۷۶شوند اين پهنه بـا وسـعتي حـدود     مي بندي
 نفـر در هكتـار اسـت    ۸/۲۲۰داراي تراكم جمعيت ساكن 

  ). ۱۱، ۱۳۸۶ مهندسين مشاور پارت(

در ناحيه مياني بدون شـك فعاليـت غالـب حضـور      
نظـامي و مـذهبي   ، حكـومتي ، مراكز با اهميـت سياسـي  

ابق مجلس محل س، بيت رهبري و نهادهاي وابسته. است
دانشــكده افســري و ، دانشــگاه جنــگ، شــوراي اســالمي

درصد سطح اين پهنـه را   ۲۷پادگان حر مجموعاً بيش از 
در جـوار ايـن مراكـز مهـم     . دهنـد  مـي  به خود اختصاص

هاي مسكوني با سابقه سكونت ديرينه در عين حال  محله
عزيزخـان و  ، لشـكر ، داراي اعتبار اجتماعي چون منيريـه 

هكتـار و   ۳۴۸وسـعت ايـن پهنـه    . اند افتهي ساير استقرار
  .نفر در هكتار است ۱/۱۸۱تراكم جمعيت آن 

متنـوع   يهـا  تيـ فعالدر پهنه شمالي فعاليت غالـب  
. بسـيار بـاال اسـت    هـاي  همراجعـ  مركزي شهري با ميزان

هـاي   راسته، حضور و فعاليت چشمگير بازارهاي تخصصي
ين پهنه را ا، مراكز گذران اوقات فراغت، تجاري و توليدي

بدون شك در زمره بخش مهمـي از مركـز تهـران طبقـه     
در عـين حـال ايـن پهنـه نيـز از بافـت        .نمايـد  مي بندي

هــاي  مســكوني نســبتاً شاخصــي برخــوردار اســت بافــت 
مسكوني سمت شرق اين پهنه بطور كامالً محسوسـي در  

تجاري كارگاهي مختلـف قـرار    يها تيتوسعه فعالمعرض 
هكتـار و   ۳۳۶ايـن پهنـه حـدود     وسـعت . داشته و دارند

  .نفر در هكتار است ۵/۱۸۵تراكم جمعيت ساكن در آن 
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

ســطح عمــده پهنــه مســكوني در بخــش جنــوبي و  
كارگـاهي عمـدتاً در    ـ  تجـاري هاي  مركزي منطقه و پهنه

ــانيخبخــش شــمالي منطقــه در كنــار   ، انقــالب يهــا اب
و پهنه ويژه در بخـش   اند شدهجمهوري و ولي عصر واقع 

ي منطقه و شامل بيت رهبري و عناصر وابسـته بـه   مركز
ــت ــه. آن اس ــاي  پهن ــوبي داراي  ه ــش جن ــكوني بخ مس

شمالي هسـتند و  هاي  فرسودگي بيشتري نسبت به بخش
مسكوني مختلط در بخش شمالي منطقه هاي  عمدتاً پهنه

هـا   و به دليل شدت باالي استفاده زمـين در ايـن بخـش   
  .اند شكل گرفته

  
  محدودههاي  کاربري بندي پهنه

بر اسـاس مطالعـات طـرح جـامع و طـرح تفصـيلي       
اراضـي شـهري    کاربري بندي پهنه، محدوده مورد مطالعه

راهنمـاي تهيـه   « از گـزارش  ۱بر اسـاس مفـاد ضـميمه    
» ۱۳۸۳دي مـاه   ـالگوي توسعه مناطق شهرداري تهران  

 بنـدي  پهنـه ارائه  بندي پهنههدف از اين . انجام شده است
ستفاده از اراضـي و ضـوابط و مقـررات    نحوه ا، پيشنهادي

، پنج پهنه خـرد ، ر اين خصوصد. تحاكم بر هر پهنه اس
، تجـــاري خـــدماتي، ويـــژه، شـــامل پهنـــه مســـکوني

ــدي ــتلطـ  تولي ــاهي و مخ ــدند، کارگ ــين ش حاصــل . تعي
دهد در محدوده منطقـه بـا تعـاريف و     مي مطالعات نشان

 ۵/۲۱۴، هكتار پهنه مسكوني ۴/۳۹۰معيارهاي ارائه شده 
هكتار پهنـه ويـژه    ۲/۱۳۰خدماتي و  ـ  هكتار پهنه تجاري

ــود دارد ــارت ( وجـ ــاور پـ ــين مشـ  ). ۶۷، ۱۳۸۶ مهندسـ
موجـود منطقـه بـه طـور     هاي  پهنهمربوط به هاي  ويژگي

  :)۱۳۸۶ مهندسين مشاور پارت( كلي عبارتند از
بر اساس آخرين اطالعات  ۱۱منطقه : پهنه مسكوني) ۱

تراكم . ر جمعيت ساكن استنفهزار  ۲۴۰پذيراي حدود 
نفر در هكتار است  ۲۰۰متوسط جمعيت منطقه حدود 

مسكوني در هاي  اين جمعيت در طيف متنوعي از بافت
 كه جنوبي يها بخش در .سر منطقه ساكن هستندتاسر

 و كم درآمد با اجتماعي قشرهاي از عموماً آن ساكنين
، فرسوده عموماً مسكونيهاي  پهنه بوده و  متوسط

 مورد عمومي خدمات به دسترسي نظر نقطه از ناسبنام
 محيطي زيست مسائل نظر نقطه از نامناسب و نياز

  .هستند
 اعتباري به كه مياني يها بخش مسكونيهاي  پهنه) ۲

 به همراه شوند مي محسوب سنگلج محله طبيعي توسعه
 روابط ازاي  سايه هنوز اميريه و منيريه قديميهاي  محله

 يها بافت. برخوردارند را ديرينه راعتبا و همسايگي
 با تركيب در عموماً كه منطقه شمالي مسكوني

 شرايط از گيرند مي قرار يادار و تجاري يها تيفعال
. برخوردارند جنوبي يها بخش به نسبت مساعدتري نسبتاً
 در ۱۱ منطقه مسكونيهاي  بافت در تنوع اين

، مسكوني زمين سطح متوسط، چونهايي  شاخص
 مسكوني واحد و زمين قيمت و نفوذپذيري، دسترسي

  .است تبيين قابل

  

  
 )سمت چپ( غير قابل تغيير در منطقههاي  و کاربري) سمت راست( محدودههاي  نقشه تفصيلي کاربري:  ۳شکل 

  )۱۳۸۵ مهندسين مشاور پارت(
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 نهادهاي و رهبري بيت مجموعه شامل: ويژه پهنه) ۳
 مجلس سابق محل، جنگ دانشگاه، حر پادگان، وابسته
 استقرار فعاليت و عملكرد نيتر تياهم با. اسالمي شوراي
هاي  نهاد و رهبري بيت مجموعه ۱۱ منطقه در يافته
، حر پادگان احتساب با مجموعه ينا. تاس آن به وابسته
 با اسالمي شوراي مجلس سابق محل و جنگ دانشگاه
 قرار منطقه مياني بخش در هكتار ۱۳۰ حدود وسعتي

 مذكور محدوده عملكرد مقياس و اعتبار، اهميت. ددار
هاي  پهنه قالب در را آن شك بدون كه است حدي در
  .نمايد مي بندي طبقه ويژه
هايي  بخش شامل تجاري پهنه: خدماتي ـ  تجاري پهنه) ۳
 و بازار خصلت ييها قسمت در تمركز علت به كه شود مي

 و اند تهافي فراشهري واي  فرا منطقه عملكرد با راسته
 از عمدتاً كه است ييها قسمت شامل خدماتي پهنه

هاي  پهنه. برخوردارنداي  منطقه فرا عملكردي مقياس
 منطقه در توجهي قابل اهميت از خدماتي ـ تجاري

 كم سطح لحاظ به مسئله اهميت از گذشته. برخوردارند
 يها تيفعال تمركز، مناطق ساير به نسبت ۱۱ منطقه
 ها تيفعال نوع اين به خاصاي ه محدوده در مذكور
 در واي  فرا منطقه عملكردي با راسته و بازار خصلت
 اهميت و شدت و است داده فراشهري موارد ازاي  پاره
 كامالً منطقه شماليهاي  بخش در ها تيفعال اين

 بااليي اهميت از نيز خدماتيهاي  هنهپ. تاس محسوس
 عملكردي مقياس داراي عموماً و برخوردارند

، روزبه تخصصي يها مارستانيب. هستنداي  منطقهراف
 هنرهاي مراكز، انتظامي نيروي آگاهي اداره، فارابي

 و دانشجو يها پارک، )رودكي تاالر، شهر تئاتر( نمايشي
  .اند جمله آن از تهران بورس تاالر و رازي

 تراكم خدماتي تجاريهاي  پهنه معيار نيتر ياصل
 اهميت ديگر طرف از و بلوك در تجاري واحدهاي
 اهميت. است بلوك هر در تجاريهاي  فعاليت اقتصادي
 شاغلين تعداد بر اساس بلوك هر تجاري اقتصادي
 بلوك سطح به بلوك هر كارگاهي واحدهاي كارگاهي
 فوق معيار دو با كلي طور به و است شده سنجيده
 مشخص بلوك هر در تجاريهاي  فعاليت جايگاه
 بلوك تجاري واحدهاي راكمت سطح باالترين. گردد مي
  ...ت اس بلوك در هكتار در واحد ۲۷۸ برابر منطقه در

 شامل پهنه اين: كارگاهي توليدي پهنه) ۴
 از توليدي يها تيفعال كه باشد مي منطقه ازهايي  بخش
 دخانيات شركت مثل، هستند برخوردار بيشتري اهميت

 توليديهاي  پهنه اهميت. است بزرگ صنايع زمره در كه
 از گذشته. است اغماض قابل غير منطقه كارگاهي
 شود مي طبقه بزرگ صنايع زمره در كه دخانيات شركت

 شاغل نفر ۱۵۰۰ از بيش هكتار ۱۰ معادل سطحي با و
 يها تيفعال همچون توليدي يها تيفعال از برخي دارد

 مناطق ساير به نسبت يك رتبه در ۱۱منطقه  در تجاري
  .گيرند مي قرار تهران

 بر اساس منطقه بندي پهنه در: مختلطهاي  پهنه) ۵
 عملكرد كه شد شناختههايي  پهنه شده ذكر معيارهاي

، مسكوني به تفكيك قابل تنهايي به آنها در غالب
 هر قدرت و اقتدار بلكه باشد نمي توليدي يا و، تجاري
 ها پهنه اين در فعاليت دو حداقل يا و فعاليت سه

  . است انكار غيرقابل
  

  موجود کاربرهاي بندي پهنهمشخصات كلي :  ۱ل جدو

  درصد از مساحت منطقه )هكتار( سطح كل  ها بلوکدرصد از كل   تعداد بلوك  نوع پهنه

  ۷۳/۴۱  ۴۳/۳۹۰  ۱۱/۵۵  ۴۹۰  مسكوني

  ۰۸/۷  ۱۷/۶۶  ۵۲/۶  ۵۸  توليدي ـ  كارگاهي

  ۹۵/۲۲  ۵۰/۲۱۴  ۳۹/۱۴  ۱۲۸  خدماتي ـ  تجاري

  ۰۸۱/۱۴  ۶۰/۱۳۱  ۰۳/۳  ۲۷  ويژه

  ۱۳/۱۴  ۹۶/۱۳۱  ۸۱/۲۰  ۸۰  تلطمخ

  ۱۳۸۶ مهندسين مشاور پارت، ۱۱طرح تفصيلي منطقه : مأخذ
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  طرح تفصيلي عملكردي موجود در سه ناحيه پيشنهاديهاي  سطوح پهنه:۲جدول 
  درصد به كل  جنوبي  درصد به كل  مياني  درصد به كل  شمالي  پهنه

  ۱۶/۵۱  ۸۵/۱۵۵  ۶۰/۴۱  ۹/۱۸۹  ۶۶/۲۵  ۶۸/۴۴  مسكوني

  ۱۷/۳۷  ۲۲/۱۱۳  ۷۴/۱۱  ۶۰/۵۳  ۳۹/۲۷  ۶۸/۴۷  خدماتي ـ  تجاري

  ۸۲/۲  ۵۸/۸  ۱۵/۸  ۱۹/۳۷  ۰۲/۱۲  ۹۳/۲۰  كارگاهي

  ۸۵/۸  ۹۶/۲۶  ۶۸/۹  ۲/۴۴  ۹۲/۳۴  ۸۰/۶۰  مختلط

  ۰  ۰  ۸۳/۲۸  ۶۰/۱۳۱  ۰  ۰  ويژه

  ۱۳۸۶ مهندسين مشاور پارت، ۱۱طرح تفصيلي منطقه : مأخذ
  

 شمالي بخش در مختلط مسكونيهاي  پهنه عمدتاً
 اين در زمين استفاده باالي شدت دليل به و منطقه
 به منطقه مختلطهاي  پهنه. اند گرفته شكل ها بخش
، مسكوني ـ  تجاري، توليدي ـ  تجاري پهنه زير چهار

 تقسيم مسكوني ـ  تجاري ـ  توليدي و مسكوني ـ  توليدي
  .اند شده

  
موجـود در  هـاي   کاربري بندي پهنهتحليل ويژگي 

  ۱۱طقه من
ارائه شده در هاي  موقعيت پهنه) ۴( نقشه شماره

فوق را در منطقه بطور شماتيك نشان  يها قسمت
، يهم جوارنكته قابل توجه در اين زمينه . دهد يم

ها  تداخل و فقدان مرز و لبه مشخص بين اين نوع پهنه
غير هاي  از نظر سازمان فضائي حساسيت پهنه. است

. ال استدسترسي شرياني بسيار باهاي  مسكوني به شبكه
نشان دهنده تمايز سه ناحيه  بندي پهنههمچنين نتايج 

نوع  بر اساسجنوبي و مركزي در منطقه ، شمالي
حوزه شمالي منطقه كه عمدتاً . عملكرد غالب است

توليدي و  ـ  كارگاهي، كارگاهي ـ  تجاريهاي  پهنه
گيرد با تنوع زياد  مي در برخدماتي را  ـ  تجاري
  .مراه استاقتصادي ههاي  فعاليت

 ۲۸در حوزه مياني سطح كاربري ويژه بيش از 
 که يحالدرصد سطح كل را شامل شده است در 
در حوزه . سكونت نيز از اهميت بسياري برخوردار است

درصد سطح را به خود  ۵۱جنوبي سكونت بيش از 
احيه شمالي در ارتباط شديد با ن. تاختصاص داده اس

در . شهري استتجاري و توليدي مركز هاي  فعاليت
هاي  از اراضي با پهنهاي  شمال شرق منطقه بخش عمده

كه در واقع بخش  اند شدهتجاري خدماتي پيشنهاد 
گذران اوقات فراغت و حوزه فرهنگي  يها مکاناصلي 

با عملكرد  يها يکاربر. دشون مي هنري منطقه را شامل
فراشهري در داخل و حاشيه منطقه و شبكه معابر اصلي 

منطقه  حمل و نقلسيماي خاصي به ، آن موجود در
به اين مفهوم كه تسهيالت و تجهيزات حمل . داده است
حمل و نقل  يها ستميس، اعم از شبكه معابر، و نقل
در حال ، حمل و نقلبه عنوان عرضه بخش  ...و  عمومي

خدمت دهي به تقاضاي سفري است كه اغلب داراي 
به عبارت  .مبادي و مقاصدي خارج محدوده منطقه است

ديگر حجم ترافيك عبوري در منطقه نسبت به اغلب 
اين در حالي است كه با . مناطق ديگر بسيار باالست

در وضع موجود  ۱۱توجه به حجم تردد در معابر منطقه 
شبكه معابر ، و افزايش اين حجم طي ساليان گذشته

نتايج ، واه اين مدعاگ. تتوسعه چشمگيري نداشته اس
. ل و نقل و ترافيك شهر تهران استمطالعات جامع حم
دهد كه درصدي از شبكه معابر  مي اين مطالعات نشان

بيشترين مقدار  ۱۱در منطقه ، كه با بحران مواجه است
عدم تعادل بين  دهنده نشانرا داراست و همين امر 

مهندسين ( عرضه و تقاضاي حمل و نقل در منطقه است
  ). ۸۷، ۱۳۸۶ مشاور پارت
از سطح  درصد ۳۰ات موجود حدود مطالع بر اساس

منطقه از نقطه نظر نحوه استفاده از زمين به 
فرا اختصاص يافته كه عملكردي حداقل  يها يکاربر
كه فعاليت مناسب در آنها  ييها بخش. اي دارند منطقه

در  سكونت و خدمات وابسته به آن است عموماً
. مياني و جنوبي منطقه استقرار دارند يها قسمت
ي تركيبي يي الگوي توزيع كاربري زمين الگولبطورك
و ) در جوار هم ها يکاربرتركيب و اختالط ( است
 بندي منطقهالگوي  بر اساس ها يکاربراز توزيع اي  نشانه

حوه استفاده از زمين در منطقه قبل ن. شود ينممشاهده 
يك منطقه  به عنواناز آنكه متكي به محدوده منطقه 

با مسائل گسترش كالبدي شهر مسكوني باشد در ارتباط 
غير  يها يکاربرساسيت ح. تتهران و مراحل تاريخي اس

به ) تجاري و كارگاهي عمدتاً(اي  فرا منطقهمسكوني و 
اصلي گشته هاي  سبب استقرار آنها در بدنهها  دسترسي
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بطور تدريجي اما مستمر در  ها يکاربرو گسترش اين 
ررسي کمبود ب. پذيرد مي صورت جوار همبافت مسكوني 

دهد که در سطح منطقه در  مي سطوح خدماتي نشان
. خورد مي کمبود به چشم، خدماتيهاي  کليه کاربري

اين کمبود به ويژه در خصوص فضاي سبز قابل توجه 
بيش از ، به طوري که فضاي سبز مورد نياز منطقه. است
در مورد کاربري . برابر فضاي سبز موجود آن است شش

بيمارستان با  نيچندجود استقرار درماني نيز با و
نسبت به جمعيت ، ۱۱در منطقه اي  منطقهعملکرد فرا 

، ۱۳۸۴ بر دست و محمديز( منطقه کمبود وجود دارد
۹ .(  

و ها  با توجه به اختالط و تنوع شديد فعاليت
در منطقه مسلماً وجود كاربري مسكوني در ها  كاربري
به ها  هنهانكارناپذير است و مشخص نمودن پها  پهنه

تجاري و مسكوني به مفهوم استفاده ، صورت كارگاهي
كارگاهي و يا ، تجاريهاي  صرف از بلوك با كاربري

سازگاري هاي  باشد بلكه در هر پهنه كاربري نمي مسكوني
و در ارتباط با هم  توانند در كنار هم وجود دارند كه مي
  .عملكرد داشته باشند

وبي و سطح عمده پهنه مسكوني در بخش جن
كارگاهي عمدتاً در  ـ  تجاريهاي  مركزي منطقه و پهنه

، انقالب يها ابانيخبخش شمالي منطقه در كنار 
و پهنه ويژه در بخش  اند شدهجمهوري و ولي عصر واقع 

مركزي منطقه و شامل بيت رهبري و عناصر وابسته به 
  . آن است

 کالبدي نشانهاي  مطالعات مربوط به ويژگي
مختلف هاي  اين منطقه ترکيبي از عملکرددهد که در  مي

خاص اي  منطقهوجود دارد؛ به طوري که مشخص کردن 
با وجود اينکه . براي يک کاربري بسيار دشوار است

خدماتي شهري بسياري در هاي  و کاربري ها سيتاس
با اين حال غالب آنها عملکرد  اند شدهسطح محدوده واقع 

ه و خود به نوعي به عدم اي داشت ناحيه و فرااي  فرا منطقه
توزيع ، بطور کلي. اند زدهزن خدماتي ناحيه دامن اتو

شهري در سطح  ها سيتاسامداد رساني و هاي  فعاليت
محدوده به صورت يکنواخت انجام نپذيرفته است و بخش 
غربي محدوده نسبت به بخش شرقي از امکانات بيشتري 

  .برخوردار است
  تحليل مسايل مربوط به محدوده

و تناسب  ي، هم جوارنعطاف پذيري فرم شهرا
و  شهريهاي  توزيع متناسب تراکم، با يکديگرها  کاربري

و  داشتن شبکه ارتباطي کارآمد و داراي سلسله مراتب
شهري به هاي  زيربنايي و زيرساخت ها سيتاسساخت 

از جمله عوامل  صورتي مطمئن و مقاوم و قابل ترميم
توانند به  مي که )۱۳۸۰ عبداللهي( مهم شهرسازي است

ميزان زيادي اثرات و تبعات ناشي از حوادث و فجايع را 
  .تقليل دهند

  

  
  )سمت چپ( اصليهاي  بر اساس فعاليت بندي پهنهو ) سمت راست( کاربري تجاريهاي  نقشه راسته: ۴شکل 

  ). ۵۴و  ۵۳، ۱۳۸۶، جداول مهندسين مشاور پارت( 
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هاي  ن مکانمعيارهاي بهينه در تعيي نيتر مهم
توان به شرح  مي مناسب فعاليت و کاربردهاي شهري را

  :زير بر شمرد
؛ مطلوبيت)۴؛ کارايي)۳؛ آسايش)۲؛ سازگاري) ۱ 
امنيت و عوامل ) ۱۳۸۴ زياري( ايمني)۶؛ سالمتي)۵

مهم در تعيين مکان  يها مؤلفهامنيتي به عنوان يکي از 
 برنامه ريزي بهينه كاربري. شهري استهاي  کاربري
نقش ها  مناسب کاربري بندي پهنهو  شهريهاي  زمين

به در برابر حوادث مختلف  پذيري آسيبمهمي در كاهش 
عدم  و ها يجوار همرعايت . تهديدات نظامي دارد ژهيو

خطرساز در مناطق مختلف شهري هاي  وجود كاربري
  . شود مي موجب كاهش اثرات تهديدات مذكور
ه از ديدگاه پدافند در رابطه با مسائل و تهديداتي ک

و کاربري اراضي در منطقه  بندي پهنه غير عامل از نظر
توان به موارد زير اشاره  مي باشد مي داراي اهميت ۱۱
  :نمود

کلي  بندي پهنهنيز اشاره شد  تر شيپهمان طور که 
مياني و شمالي قابل ، به سه ناحيه جنوبي ۱۱منطقه 

  :تقسيم است
به مسکوني و ها  در ناحيه جنوبي عمده کاربري

در رابطه با اين ناحيه . باشند مي خدماتي مرتبط
ها  تهديد فرسوده بودن بخش اعظم ساختمان نيتر بزرگ

و نامناسب بودن اين ناحيه از نقطه نظر دسترسي و 
؛ لذا باشد مي نامناسب بودن به لحاظ زيست محيطي

 پذيري آسيبفرسوده بودن بافت در مواقع بحراني باعث 
اين ناحيه خواهد شد و هاي  از سکونتگاهاي  دهحجم گستر

همچنين عدم دسترسي مناسب سبب اخالل در امداد 
شود و با توجه به حجم وسيع  مي رساني به سمت ناحيه

مناطق مسکوني تلفات و خسارات بسياري را در پي 
بنابراين توجه ويژه به اين ناحيه در امر . خواهد داشت

هاي  ب سازي راهمناطق فرسوده و مناس بازسازي
هاي  پهنهوجود عدم . دسترسي بايد در اولويت قرار گيرد

مسکوني اين ناحيه از ديگر مشکالتي  در بافت بازفضاي 
زيرا . تواند خطر ساز باشد مي است که در مواقع بحراني

عدم طراحي و نبود فضاهاي باز مناسب اسکان موقت 
ساکنين را به مشکل مواجه ساخته و خدمات رساني 

از ديگر مسائل و . گيرد مي صورت ريتأخبهينه با 
مشکالت قابل توجه ناحيه جنوبي عدم دسترسي به 
خدمات درماني کافي و خدمات آتش نشاني در محدوده 

آينده هاي  باشد که بايد در برنامه ريزي مي اين ناحيه
همچنين وجود انبار نفت در اين . مورد توجه قرار گيرد

ت حمله احتمالي خطرساز شود و تواند در صور مي ناحيه
  .باعث آتش سوزي گسترده در منطقه شود

مراکز با اهميت ، در ناحيه مياني فعاليت غالب
اهميت اين ؛ لذا نظامي و مذهبي است، حکومتي، سياسي

منطقه از نظر دفاعي بسيار حياتي و لزوم برنامه ريزي 
جهت برنامه ريزي پدافند غير عامل در اين منطقه 

  .باشد مي ناپذيراجتناب 
آنچه که بيش از همه به اين منطقه از نظر دفاعي 

قرار داشتن بيت ، دهد مي اهميت استراتژيک و حياتي
، محل سابق شوراي اسالمي، رهبري و نهادهاي وابسته

باشد که  مي دانشگاه جنگ و پادگان حر، دانشکده افسري
از  .اند گرفتهدر ناحيه مياني قرار ها  مجموعه اين کاربري

 آنجا که همه اين مراکز داراي اهميت استراتژيک
باشند مي

  
  ۱۱تدوين شده بر مبناي اهداف برنامه پدافند غير عامل منطقه هاي  راهبرد: ۳جدول 

 راهبرد هدف خرد هدف کالن

کاهش سطح خسارات 
وارد بر منطقه در زمان 

 وقوع تهاجم

 يسامانه ها ييکاهش توانا
نقاط  ييدشمن در شناسا

 کيراتژاست

پوشش و ، اختفا، استتار يها کيتکن يريجهت بکارگ يزيبرنامه ر
 )اس کالنيمق( ب در سطح منطقهيفر

پوشش و ، اختفا، استتار يها کيتکن يريجهت بکارگ يزيبرنامه ر
 )اس خرديمق(ها  ب در سطح پروژهيفر

 پذيري آسيبکاهش سطح 
 نقاط هدف

 مختلف يها تيفعالح عرصه استقرار يصح يابيمکان 

بمباران  خصوصاًاز تهاجم  يکاهش خطر ناش يبرا يجاد موانع کافيا
 يانيه ميدر ناح به خصوص ييهوا

 يه جنوبيدر ناحها  و ساختمان ها سيتاس يمقاوم ساز
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کنترل خسارات وارد بر 
 شهر

 امکانات امداد و نجات يسامانده يزيبرنامه ر

 ت بحرانيريمد يياجرا يزيبرنامه ر

 به خصوصدر سطح منطقه و  يدرمان يهايکاربرنهيبهيابيمکان
  يه جنوبيدر ناح

مناسب  يپهنه بند
 با توجه بهها،  يکاربر
 ر عامليدفاع غ يمبان

 يشهر يکنترل توسعه فضا

ز کنترل شهر در يامکانات و ن يشهر جهت سامانده يمنطقه بند
 زمان وقوع بحران

  سطح منطقه باز در يتوجه به گسترش فضاها

ر يکنترل توسعه ز
 منطقه يها ساخت

ه يبه خصوص بخش ناح يحمل و نقل شهريشبکه هايبهساز
 يجنوب

در  يشهر ها سيتاسزات و يتجه يو مقاوم ساز ينه سازيبه، توسعه
 بافت فرسوده 

 به خصوصک محدوده خاص و يدر ها  ياز تجمع کاربريريجلوگ
  يه شماليناح
  

 يتيات جمعرييکنترل تغ
 شهروندان

در کل سطح منطقه  يتيتراکم جمع كردن پخش يبرا يزيبرنامه ر
با مراکز  يمنطقه مسکون يهم جواراز  يريکنواخت و جلوگيبه طور 
 يانيک بخش مياستراتژ

 يه هايحراست از سرما
منطقه  يو انسان يماد

در زمان وقوع تهاجم از 
 دشمن يسو

ش آستانه مقاومت يافزا
در  يان خودو تو يمردم

 برابر تهاجم دشمن

 ه شهروندان در برابر مخاطراتيش روحيو افزا يفرهنگ ساز

 اينه مقابله با بحران و حوادث و باليآموزش شهروندان در زم

 يجان تيامن نيتأم
 شهروندان

 شهروندان درصد 80حداقل  يبرا يامن پناهگاه يفضاها نيتأم

 يو اعالم خطر جهت آگاه ساز ياطالع رسان يسامانه ها يريبکار گ
 شهروندان

يه هايت سرمايامننيتأم
 موجود در شهر يماد

 در سطح منطقهها  تيفعال ييتمرکز زدا

 يه هايحراست از سرما
منطقه  يو انسان يماد

در زمان وقوع تهاجم از 
 دشمن يسو

ش آستانه مقاومت يافزا
در  يو توان خود يمردم

 برابر تهاجم دشمن

 ه شهروندان در برابر مخاطراتيش روحيو افزا يفرهنگ ساز

 اينه مقابله با بحران و حوادث و باليآموزش شهروندان در زم

 يجان تيامن نيتأم
 شهروندان

 شهروندان درصد 80حداقل  يبرا يامن پناهگاه يفضاها نيتأم

 يو اعالم خطر جهت آگاه ساز ياطالع رسان يسامانه ها يريبکار گ
 شهروندان

يه هايت سرمايامننيأمت
 موجود در شهر يماد

 در سطح منطقهها  تيفعال ييتمرکز زدا
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  حسن حسيني اميني، صالح اسدي،  مهدي برنافر و طاها رباني 
  

۱۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 لزوم توجه جدي به ناحيه مياني ضرورت خاص پيدا
، در رابطه با اين ناحيه آنچه تهديد ساز است. کند مي

. باشد مي نزديکي و احاطه شدن آن با مناطق مسکوني
باشد  مي مهمي زيرا ناحيه مياني داراي مراکز استراتژيک

تواند به اولويت اول  مي و در صورت حمله احتمالي
دشمن جهت حمله انتخاب شود که در اين صورت ميزان 

. کند مي تلفات و خسارات در حد بااليي افزايش پيدا
هاي  مرزهاي سامان داده شده و لبه فقدان نيبنابرا

، حكومتي، با اهميت سياسي يها يکاربرمشخص بين 
پهنه مياني معضل  جوار همفت مسكوني مذهبي با با

بزرگي است که لزوم ساماندهي اين پهنه را در اولويت 
 جوار هماسكان موقت بافت طراحي فضاهاي . دهد مي قرار

تواند از مشکالت بيشتر در مواقع بحران  مي بيت رهبري
  .بکاهد و روند امداد رساني را آسان نمايد

هاي  فعاليت، در پهنه شمالي منطقه فعاليت غالب
هاي  مراکز اوقات فراغت و بازار، تجاري و توليدي

باشد که اين ناحيه را به صورت جاذب سفر  مي تخصصي
در آورده و سبب شده است که ميزان و حجم سفر و 

گسترش  .مراجعات مردمي به اين منطقه بسيار باال باشد
بدون برنامه بازارهاي تخصصي و تداخل و ناسازگاري با 

مشکل  نيتر مهمپهنه شمالي  مسكوني پيرامون هاي بافت
تجاري هاي  اين ناحيه است که باعث تمرکز باالي کاربري
ست ا بديهي. شده و تراکم جمعيتي را افزايش داده است

که اين حجم از تراکم جمعيتي و تجاري تهديدي بزرگ 
آيد و لزوم توجه به عدم تمرکز جهت کاهش  مي بشمار

ز حمله احتمالي بايد در برنامه خسارات و تلفات ناشي ا
 .لحاظ گرددها  ريزي

از طريق به  ۱۱منطقه  بندي پهنهپس از تحليل 
ارائه راهبردهايي بر مبناي اهداف برنامه ريزي پدافند 

 حساس پرداخته شده استي  غيرعامل اين منطقه
  :عبارتند ازاهداف کالن اين  ). ۱شماره جدول (

در زمان  کاهش سطح خسارات وارد بر منطقه -
  ؛وقوع تهاجم

مادي و انساني منطقه در هاي  حراست از سرمايه -
  ؛زمان وقوع تهاجم از سوي دشمن

مباني  با توجه بهها،  مناسب کاربري بندي پهنه -
 ؛دفاع غير عامل

استراتژي دشمن در حمله بـه منـاطق غيـر نظـامي     
سياسي و رواني بر ، اجتماعي، تحميل فشارهاي اقتصادي

هـاي   ت؛ به طـوري كـه در طـول جنـگ    مردم و دولت اس
، جنــگ تحميلــي عــراق عليــه ايــران ـهــاي اخيــر   دهــه
، هاي اياالت متحده و هم پيمانانش بـر عليـه عـراق    جنگ

تـرين   غيـر نظاميـان اصـلي   هـا   جنگ بالكان و ساير جنگ
ر طول جنـگ تحميلـي شـهرها    د. دان قربانيان جنگ بوده

؛ انـد  دهبودشمن هاي  و موشکها  هميشه نقطه توجه بمب
برنامه ريزي دفاعي در شهرها و مواردي که در پدافند لذا 

  .يابد مي غيرعامل شهرها بايد لحاظ شوند اهميت
شـهري در  هـاي   کـاربري  بندي ، پهنهدر اين پژوهش

شهر تهران به منظور ارائه راهکارهـاي کلـي و    ۱۱منطقه 
در حمـالت  ، محـدوده  پذيري آسيبعمومي براي کاهش 

انجـام  هـاي   طبق تحليـل . سي قرار گرفتنظامي مورد برر
بـا عملکـرد    هـاي  کـاربري  ، قرارگيـري شده مشخص شـد 
خاصــي در هــاي  ســبب ايجــاد پهنــه، فراشــهري و ملــي

 يدگيــهــم تناز ســوي ديگــر در . محــدوده شــده اســت
بـا عملکـرد فراشـهري و    هـاي   مسکوني با پهنـه هاي  پهنه
 انجامـد کـه   مـي  به تنش ميان روابط عملکردي آنها، ملي

در زمـان بـروز حمـالت نظـامي تشـديد       خصوصاًاين امر 
. گـردد  مي خواهد شد و موجب افزايش تلفات غير نظامي

بـر آمـده از   هـاي   راهکار، انجام شدههاي  بر اساس تحليل
بـه منظـور کـاهش خسـارات ناشـي از حمـالت       ، تحقيق

   :توان به صورت زير مطرح نمود مي نظامي به محدوده را
  ؛فرسوده موجودهاي  فتتوسعه و نوسازي با )۱
از طريق اي  منطقهفرا هاي  محدود سازي کاربري )۲

هاي  موازي ربخشهاي  مکان يابي و احداث کاربري
  ؛مهم موجود در منطقههاي  ديگر شهر براي کاربري

 شهروندانفضاهاي امن پناهگاهي براي  نيتأم )۳
   ؛در بخش جنوبي بافت خصوصاً

 وعمومي هاي  الزامي کردن ساخت پناهگاه )۴
  ؛کوچک براي در کل محدوده يها پناهگاه

ايجاد حريم مناسب براي مخازن ذخيره سوخت  )۵
  ؛موجود و انتقال آنها به بيرون از محدوده

محلي با  و اسکات موقت طراحي فضاهاي تجمع )٦
قابليت دسترسي سريع براي ساکنين محالت جهت 

 خصوصاًدسترسي به فضاي باز در زمان وقوع سوانح 
  ؛لي و جنوبي محدودهشماهاي  در پهنه

هاي  لبه از داخل واستراتژيک هاي  کاربري حذف )۷
 ؛محدوده
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  ...شهر تهران  ۱۱هاي شهري در منطقه  بندي کاربري تحليل پهنه 

۱۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  منابع و مآخذ
مديريت ). ۱۳۸۷( .محمد اسماعيل، آهنگران )۱

هاي  بحران در پدافند غير عامل در کتاب ديدگاه
 .عباسي :تهران. نظري پدافند غير عامل

 ). ۱۳۸۲( .ديويسيان ياسمين و ، آيسان  )۲
ترجمه عليرضا . ريزي بازسازيمعماري و برنامه 

  .دانشگاه شهيد بهشتي :تهران. فالحي
خصوصيات فني  ). ۱۳۵۵( .حسن، ابولفتحي )۳

  .چاپخانه ارتش. تهران. پناهگاه
 ). ۲۰۰۷( .شيخ کاظمرضا محمدحسن و ، احمدي )۴

ساختماني در کاهش هاي  نقش برنامه ريزي تراکم
دومين دبيرخانه  :تهران. ناشي از زلزلههاي  آسيب

   .کنفرانس مديريت بحران يکپارچه زيست محيطي
الزامات معمارانه  ). ۱۳۸۳( .احمد، اصغريان جدي )۵

 .معماري دکتريساله ر. ردر دفاع غيرعامل پايدا
 .يشهيد بهشت .دانشکده معماري

. )۱۳۸۴( .محمديعسل اسفنديار و ، زبر دست )۶
در شرايط وقوع ( يابي مراکز امداد رساني مکان
 و روش ارزيابي چند GISده از با استفا) زلزله

 . ۲۱شماره . نشريه هنرهاي زيبا. AHPمعياره 
رنامه ريزي کاربري ب ). ۱۳۸۴( .هللاکرامت ا، زياري )۷

 . ددانشگاه يز :زدي .اپ دومچ. ياراضي شهر
کتاب سبز راهنماي  ). ۱۳۸۲( .احمد، سعيد نيا )۸

سازمان  :تهران. کاربري زمين شهري: ها شهرداري
 .کشورهاي  دهياريو ها  شهرداري

مديريت شهري  ). ۱۳۸۷( .لطف اهللا، سياهکلي )۹
 . عباسي :تهران احياگر فرهنگ پدافند غير عامل

با شهر و منطقه در  ). ۱۳۸۴( .اسماعيل، شيعه )۱۰
 انتشارات دانشگاه علم و :تهران .چاپ سوم. ايران
 . صنعت

توسعه پايدار و مسئوليت  .)۱۳۷۵( .مظفر، صرافي )۱۱
، مجله معماري و شهرسازي. يريزان شهر برنامه

 .۳۵شماره 
چاپ . ژئو استراتژي ). ۱۳۸۴( .عزت اهللا، عزتي )۱۲

 . انتشارات سمت :تهران .چهارم
: جامعه شناسي فاجعه ). ۱۳۸۷( .موسي، عنبري )۱۳

کندوکاوي علمي پيرامون حوادث و سوانح در 
 . دانشگاه تهران :تهران .ايران

 .رزيآمايش مناطق م ). ۱۳۸۰( .عليرضا، عندليب )۱۴
دانشكده هنرهاي زيباي  .رساله دكتري شهرسازي

 . دانشگاه تهران
 ). ۱۳۸۵( .حسينيسيدهادي و مهدي ، قرخلو )۱۵

جغرافيا و  لهجم. يي پايدار شهر هاي توسعه شاخص
 . ي هشتم شماره. اي ي ناحيه توسعه

: شماره سه ). ۱۳۸۴( پدافند غير عاملنشريه  )۱۶
افند قرارگاه پد. آشنايي با اصول و مالحظات

 .هوايي خاتم االنبيا
: شماره چهار ). ۱۳۸۴( پدافند غير عاملنشريه  )۱۷

قرارگاه پدافند . معماري و طراحي شهري در ايران
 .هوايي خاتم االنبيا

: شماره پنج ). ۱۳۸۴( پدافند غير عاملنشريه  )۱۸
 .قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا. پناهگاه ها

: ره هشتشما ). ۱۳۸۵( پدافند غير عاملنشريه  )۱۹
قرارگاه پدافند . آشنايي با اقدامات برخي کشورها

  .هوايي خاتم االنبيا
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