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 های مترو ایستگاه طراحیهای طراحی شهری در تبیین نقش مؤلفه
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  چكیده
باشد. اقدامات پدافند غیرعامل میزامات و الهای مترو بر اساس مساله تحقیق تبیین اصولی در طراحی ایستگاه

گیری و کیفیت بخشی آن  های طراحی شهری در شکلهای مترو بخشی از عرصه همگانی شهر بوده و مولفه ایستگاه

های مترو برای مواجهه با تهدیدات انسانی براساس الزامات سازی ایستگاهتاثیرگذار هستند؛ لذا هدف اصلی تحقیق آماده

شهری است. این پژوهش کیفی ماهیتی کاربردی داشته که با روش  های طراحی عامل و از طریق کاربست مولفهپدافند غیر

های متداول ایستگاه شهری و ابعاد کیفی بخشهای طراحیای، به شناسایی مولفه تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه-توصیفی

کند. نتایج های مترو تدوین میپدافند غیرعامل در طراحی ایستگاهها را با الزامات مترو پرداخته، سپس ارتباط این مولفه

 «فضای خارجی»و  «مفصل ورودی»، «فضای داخلی»دهند که مجموعه ایستگاه مترو از سه بخش اصلی تحقیق نشان می

بر  «شهریطراحی-معماری»و  «شهریطراحی-ریزی برنامه»شهری نیز با دو رویکرد شوند و دانش طراحی تشکیل می

، «آوری تاب»، «سازیمقاوم»، «امنیت»، «ایمنی»، «مکانیابی»های  ها تاثیرگذارند. همچنین مولفهکیفیت ساخت آن

، «اجتماعی»به عنوان الزامات پدافند غیرعامل فضاهای شهری، در ابعاد  «اعالم خطر»و  «اختالل در دید دشمن»

های مترو قابل حصول شهری ایستگاه فرآیند طراحی «مانیز»و  «بصری-کالبدی»، «ادراکی»، «محیطیزیست-عملکردی»

تعدد »، «خوانایی»، «سهولت دسترسی» ،«هماهنگی با بافت مجاور»باشند. ارایه ضوابط و راهبردهایی در زمینه می

افزایش »، «رعایت اصول زیباشناسی ساخت مکان» ،«سبز و باز بینی فضایپیش» ،«اختالط عملکردی» ،«بازشوها

مستندسازی »، «های هشدار دهندهاستقرار تجهیزات، عالیم و نشانه»، «یری، تداوم حضور و نظارت همگانیحضورپذ

 اتایجاد قابلیت تغییر»، «سازی کوچک»، «رعایت معیارهای سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت، وابستگی»، «های گذشتهتجربه

نصب عالیم راهنما و هشدار »، «و منعطف ، مقاومالحاقات سبک مقاوم وای  ساخت عناصر سازه»، «و کارکردی کالبدی

های ساز دستیابی به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی مترو با کاربست مولفه... زمینه و «و صوتی دهنده بصری

 شهری خواهد بود. طراحی

   

 سازیایمنی، امنیت، اختالل در دید، مکانیابی، قابلیت بقا، مقاوم کلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
"مترو"

مستقل از خطوط ریلی،  ایبه مجموعه "سامانه قطار شهری"است و  سریع برقی قطار نقل و حمل شبکه یک 1

ریلی مسافران را در  جابجاییکه وظیفه شود میماشین آالت اطالق  اماکن، فضاهای سطحی، زیرسطحی، تأسیسات، تجهیزات و

ونقل ریلی یا به رگونه زمین و دارایی دیگری با کاربرد یا برای تسهیل اهداف حمل. همچنین هدنشهر یا حومه آن برعهده دار

ها و پارکینگ خودرو( ها، جلوخان، فروشگاهگاه یا ایستگاه مسافران خطوط ریلی )شامل دسترسیعبارت دیگر در ارتباط با توقف

ان طراحی آنها را به عنوان بخشی از عرصه همگانی شهر های مترو، امک[. ماهیت عمومی بودن ایستگاه1را ایستگاه مترو گویند ]

شهری فراهم ساخته و حضور حجم زیادی انسان در این فضاها و وجود تهدیدات انسانی از قبیل های طراحی بر اساس مولفه

سازد. ضروری میبرداری از آنها  جنگ و تروریسم، بکارگیری اصول و اقدامات پدافند غیرعامل را در زمان طراحی، ساخت و بهره

پاسخ "، در پی "یک فرایند"یا  "خلق یک فراورده"ای خود که با  رشتهاز طرفی دانش طراحی شهری به دلیل ماهیت میان

ساماندهی کالبدی عرصه عمومی "، "تجلی اراده خالقیت فردی و یا اراده و مشارکت جمعی"، "کالبدی به نیازهای انسان

است  "غنی ساختن تجربه فضایی شهر"و  "ایجاد ارتباط"، "حس مکان"، "اطره جمعیخ"، "تعیّن کالبدی فرهنگ"، "شهر

 آورد. های مترو بوجود می[، امکان بکارگیری الزامات پدافند غیرعامل را در طراحی ایستگاه2]

 ها،نساختما انسانی، پذیری نیرویآسیب کاهش موجب که ایغیرمسلحانه اقدام هر "ساختمان ملی مقررات 21مبحث "

[. سند 3است ] خوانده پدافند غیرعامل را گردد سازانسان تهدیدات مقابل در کشور هایشریان و اسناد تجهیزات، تاسیسات،

افزیش "داند که باعث ای میغیرمسلحانه اقدامات ای ازمجموعهرا  پدافند غیرعاملراهبردی پدافند غیرعامل کشور نیز 

ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل "، "های ضروری تداوم فعالیت" ،"پذیری کاهش آسیب"، "بازدارندگی

[. طبق این تعریف، پدافند غیرعامل باید ایمنی جمعیت غیرنظامی و ادامه حیات آنان را 4گردد ]می "تهدیدها و اقدامات نظامی

های مترو، این فند غیرعامل در زمان ساخت ایستگاهدر زمان بحران تضمین نماید. لذا در صورت کاربست اصول و اقدامات پدا

توانند مانند یک پناهگاه ایمن و مجهز، دهی مناسب به شهروندان در زمان عادی، میفضاهای خاص شهری عالوه بر خدمات

عد سوم شهر اده چند منظوره از بامکان ادامه حیات جمع کثیری از مردم شهر را در زمان بروز تهدید فراهم سازند؛ یعنی استف

های شهری و امکان ادامه و اعاده حیات اجتماعی شهر، پس فضاهای زیر سطحی(، آن را به عاملی برای مدیریت بهینه بحران)

    [. 5کند ]حوادث مهیا میوقوع از 

احی های شهری بسیاری از کشورهای جهان دیده شده و طرتامین امنیت و ایمنی شهروندان در زمان وقوع بحران در طرح

 خطوط به پناهگاه دسترسی و ارتباط گرفتن نظر دربا  "چین"اند. کشور شهری کاربردی کرده مترو را به عنوان یک پناهگاه

 در زیرزمینی تونل هایشبکه ایجاد زمینه در فعالیت عالوه به و پایین پذیریآسیب با و مقاوم هایسازه با آن تجهیز ،مترو

 در غیرعامل دفاع برنامه بزرگتریننیز با دارا بودن  "روسیه"( به این مساله پرداخته. کشور بعد به 1968)از سال  شهرها تمامی

های مستحکم و مجهز، حیات ترین سامانه قطار شهری در مسکو و ساخت ایستگاهریزی وسیعتوانسته از طریق برنامه جهان

 [.6زیرسطحی توام با ایمنی و امنیت را برای مردم خود فراهم کنند ]

 اهداف، ضرورت تحقیق -1-1

های مترو با الزامات و اقدامات پدافند های طراحی شهری در ساخت ایستگاهسازی مولفهتحقیق حاضر با هدف هماهنگ

ها در مواقع بروز تهدید است. ضرورت این غیرعامل در پی تبدیل این بخش از عرصه همگانی شهر به مکانی ایمن برای انسان

 در فقط غیرعامل پدافند»برنامه پنجم توسعه کشور با این تبصره که  198که در ردیف )ج( از ماده  تحقیق از آن جهت است

 فعالیت تداوم برای کشور مهم و حساس حیاتی، مراکز از حفاظت و سازیایمن»بر « است امنیتی و دفاعی تهدیدات حوزه

 و طراحی در غیرعامل پدافند اصول رعایت» انون، لزومهمین ق 201تاکید شده و در ردیف )ک( از ماده « آنان پایدار و امن

 مخاطرات کاهش و پیشگیری منظور به کشور حیاتی و اصلی های شریان و حساس هایساختمان و زیربنایی تأسیسات اجرای

رعایت اصول و »بر  "سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور"[. همچنین در 7ذکر شده است ]« غیرطبیعی سوانح از ناشی

                                                 
1
 Metro; Subway; Undergrad 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

اختفا، "، "ییزدا حساسیت"، "سازی یا تجمیع حسب مورد پراکنده"، "انتخاب عرصه ایمن"وابط پدافند غیرعامل از قبیل ض

های  های آمایش سرزمینی و طرح ز اهمیت بویژه در طرحیسازی نسبت به مراکز جمعیتی و حا ایمن"و  "استتار، فریب دشمن

های ارتباطی و مواصالتی در جهت  رخی از مستحدثات، تأسیسات و شبکهمنظوره کردن ب دو یا چند"، "رتوسعه آینده کشو

 [. لذا این تحقیق در پی پاسخگویی به سواالت زیر خواهد بود:4تاکید شده است ]« "گیری پدافندی از آنها بهره

 های مترو کدامند؟ایستگاه فضایی کیفیتطراحی و های طراحی شهری تاثیرگذار بر ابعاد و مولفه .1

 مترو را بر اساس اصول پدافند غیرعامل طراحی نمود؟ های طراحی شهری، ایستگاهتوان از طریق کاربست مولفهمیچگونه  .2

 دانش طراحی شهری -2

دهی ظاهری و عملکردی به محیط ها، عملیات و فرآیندهایی که هدفشان نظامطراحی شهری عبارت است از فعالیت»

ابری و عدالت در توزیع و تخصیص کاالها و خدمات و منابع دیگر در شهر مربوط به کارایی، بر "نظم عملکردی"کالبدی است. 

به شکل بافت شهری و رابطه بین انسان و محیط کالبدی یعنی زیباشناسی، درک و دید  "نظم ظاهری"شود؛ در حالیکه می

کند، ولی شکل یط ارتباط پیدا میهای کالبدی و سه بعدی محشهری اساسا با جنبهکند. بر این اساس طراحیارتباط پیدا می

های مربوط به زیبایی و ظاهر شهر در کنار شهر به هرحال از عملکردهای آن قابل تفکیک نیست. در طراحی شهری هدف

های مورد نظر، طراحی شهری باید مراحلی را طی کند بنام فرایند، ولی های عملکردی قرار دارند. برای رسیدن به هدفهدف

های مختلف قابل اعمال است. تعداد افراد حاصل کار قابل تفکیک نیستند. طراحی شهری در سطوح و مقیاس این فرایند و

 [.8« ]ذینفع در طراحی شهری زیاد، منافع گوناگون و گاهی متضاد و باالخره میزان کنترل نسبی و محدود است

، "عرصه همگانی"، "عمومی فضای"بخشی تگیری یا کیفیشهری همواره شکل هدف نهایی اقدامات و فرایندهای طراحی

است. این دانش به دلیل ارتباط با تمام ابعاد تاثیرگذار بر کیفیت عرصه  "مکان شهری )در برابر فضا("یا  "قلمرو عمومی"

)کسی که معموال  "طراح شهر-ریزبرنامه"دو نقش اصلی  "کارمونا و همکارانش"ای دارد.  همگانی، ماهیت میان رشته

اندازهای بلند مدت فضایی یا کند و از طریق طرح جامع یا چارچوب طراحی شهری، چشمهای دیگران را هدایت می تفعالی

های توسعه، معموال به شکل یک ساختمان )کسی که به طور مستقیم درگیر طرح "طراح شهر-معمار"کالبدی را ایجاد کند( و 

طراح "های اقدامات یک طراحی شهر را به شکل شهری برشمرده و گونه شود( را برای طراحان ها مییا یک رشته از ساختمان

مدیر "، "طراح دستورالعمل"، "ساز سیاست"، "طراح زیرساخت"، "ساز مفهوم"، "ساز بینش"، "طراح کل یک قسمت"، "کلی

[. 9کنند ]می معرفی "کننده شهریحفاظت"و  "محرک اجتماعی یا کاتالیست"، "کننده رویدادهای شهریتسهیل"، "شهری

طراحی قلمرو "، "های طراحیها و نظارتسیاست"، "طراحی توسعه شهری"نیز  "دپارتمان محیط، حمل و نقل و مناطق"

 شهری معاصر دانسته و جوانب مختلف توسعه در طراحیهای طراحیرا چهار نوع فعالیت "طراحی اجتماع شهری"و  "عمومی

مقیاس )تعیین "، "تراکم و اختالط"، "محوطه آرایی"، "بندی شهری( و دانه ندیطرح چیدمان فضایی )استخوانب"شهری را 

اسناد هدایت طراحی شهری را  "رابرت کوان"[. 10برشمرده است ] "سیما )جزئیات و مواد و مصالح("، "ارتفاع و توده گذاری(

قلمرو کامل یک منطقه  "و  "های خاصسیاست"، "موضوعات خاص"، "های خاص طراحی مکان"به چهار گونه مرتبط با 

های در کوچکترین مقیاس اقدامات طراحی شهری را پروژه "سید حسین بحرینی"[ و 11تقسیم بندی کرده است ] "شهرداری

های مترو بخشی از قلمرو [. از آنجا که ایستگاه8کند]میحد یک بلوک شهری، میدان و یا بخشی از یک محور ارتباطی معرفی 

توانند به عنوان یک پروژه طراحی شهری تعریف شده و اهداف میان مدت  اهای ارتباطی شهر هستند، پس میعمومی و جزو فض

دهی شهری برای شکلهای طراحییا کوتاه مدت اجرایی برای آنها تبیین نموده و طرح جامع سه بعدی یا ضوابط و دستورالعمل

 به آنها ارایه داد.

 های طراحی شهریمولفه -2-1

گیری قلمرو عمومی، اندیشمندان این ای طراحی شهری و تعدد نیروهای تاثیرگذار بر شکلاهیت میان رشتهبا توجه به م

اند که برخی از مهمترین آنها در گیری و کیفیت بخشی فضاهای شهری تاثیرگذار دانستههای مختلفی را در شکل حوزه، مولفه

 ( ارایه شده است. 1جدول )
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 یفیت فضای شهریعیارهای موثر بر کم :1جدول 

 های کیفیت بخش فضاهای شهریمولفه صاحب نظر

 (1961جین جیکوبز )
 های مناسب پیش از نظم بصری؛ کاربری: توجه به فعالیت"مرگ و زندگی شهرهای آمریکا"در کتاب 

 [12پذیری فضا. ]مختلط؛ نفوذپذیری بافت؛ اختالط اجتماعی؛ انعطاف

 (1971یان گل )
های ضروری، اختیاری و اجتماعی؛ افزایش : قابلیت پاسخگویی فضا به فعالیت"ها انزندگی میان ساختم"

 [9زمان حضور مردم در فضا و تعامالت اجتماعی. ]

 (1980ویلیام وایت )
: ترکیب متنوعی از مردم؛ مالقات و تعامالت اجتماعی؛ افزایش "حیات اجتماعی فضاهای شهری کوچک"

 [12وم حضور. ]حضورپذیری زنان؛ شکل فضا؛ تدا

 (1981کوین لینچ )
: سرزندگی؛ معنا )حس مکان(؛ تناسب؛ نظارت و اختیار؛ سازگاری؛ دسترسی؛ "تئوری شکل خوب شهر"

 [8کارایی؛ عدالت. ]

 [9: یکپارچگی )انسجام(؛ خوانایی؛ پیچیدگی؛ رمزآلود بودن. ]"ادراک و محیط" (1982کاپالن و کاپالن )

 (1983ویولیچ )
: قرائت پذیری؛ آزادی انتخاب؛ تباین در "های شهری کوچک قرائت شهری و طراحی مکان"در کتاب 

 [12ای؛ تقویت حیات اجتماعی. ]منطقه -ها؛ خوانایی میراث فرهنگی؛ پیوندهای بومیفرم

 (1985یان بنتلی )ای
 حسی؛ رنگ نایبصری؛ غ پذیری؛ تناسباتخوانایی؛ انعطاف : نفوذپذیری؛ گوناگونی؛"های پاسخدهمحیط"

 [13تعلق. ]

 (1990یان بنتلی )ای
: کارایی از منظر مصرف انرژی؛ پاکیزگی )به حداقل رساندن آلودگی محیط "طراحی شهر اکولوژیک"

 [9زیست(؛ حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات وحش. ]

 (1992استفان کار )
فعال با محیط؛ کنش ایش؛ کنش: دسترسی )بصری، سمبولیک و فیزیکی(؛ راحتی؛ آس"فضای عمومی"

 [9غیرغعال با محیط؛ کشف و راز؛ پاسخگویی به چند نیاز )بر اساس هرم مازلو(. ]

 (1993فرانسیس تیبالدز )

دهی به شناخت عرصه عمومی مناسب در هر مکان؛ : اولویت"کیفیت محیط شهری لندن"در گزارش 

های متنوع؛ ها با کیفیتطراحی مکان طراحی ابنیه و سیستم ارتباطی متناسب با عرصه عمومی؛

ها، کودکان و سالمندان؛ دهی به پیاده های هر مکان؛ اولویتهای منفرد با تابعیت نیازها و ویژگیساختمان

 [12توجه به راحتی و سبک زندگی مردم محلی. ]

 (1993برایان گودی )

گی با بستر موجود؛ تنوع؛ مقیاس : سرزندگی؛ هماهن"دو مرد در ورونا: کیفیات طراحی شهری"در کتاب 

سازی؛ خوانایی؛ انعطاف پذیری؛ امکان تحول سنجیده و کنترل شده؛ انسانی؛ نفوذپذیری؛ امکان شخصی

 [12غنا. ]

 (1994هاتن و هانتر )

: تنوع؛ تمرکز؛ مردم ساالری؛ نفوذپذیری؛ امنیت؛ مقیاس مناسب؛ طراحی ارگانیک؛ "شهرهای پایدار"

کنندگان پذیری؛ مشورت و مشارکت دادن استفادهی مناسب آن؛ روابط خالقانه؛ انعطافاقتصاد و ابزارها

 [12ها. ]در طرح

مایکل ساوت ورث و بن 

 (1997جوزف )

؛ راحتی و آسایش؛ : دسترسی؛ شکل؛ خوانایی"ک و بزرگدهی به شهرهای کوچها و شکلخیابان"

نگهداری؛ شادی؛ معنا؛  وو تجانس؛ مرمت  وعو حیات؛ تن  حفاظت از محیط؛ باز بودن فضا؛ سرزندگی

 [12سالمتی و ایمنی. ]

 (1997ریچارد راجرز )
: خالقیت شهری؛ توجه به اکولوژی؛ دسترسی آسان؛ تنوع؛ عدالت اجتماعی؛ "شهرها برای سیاره کوچک"

 [9زیبایی؛ فشردگی؛ چند مرکزی. ]

 (1998راجر ترانسیک )
ها؛ کنترل محورها و ها؛ محصوریت؛پیوستگی لبهسل حرکت: حفظ تسل"یافتن فضاهای گم شده"

 [12پرسپکتیوها؛ درهم آمیختن فضاهای درون و بیرون. ]

 (1998جک ناسار )
: طبیعی بودن؛ مدنیت/قابلیت حفظ فضا؛ میزان باز بودن و تعریف شدگی "ارزیابی تصویر ذهنی شهر"

 [9فضا؛ محتوا/ معنای تاریخی؛ نظم. ]

 (1998مونتگومری )
-های اصلی؛ نسبت حضور مغازه: تنوع در کاربری"ساخت شهر: شهرسازی، سرزندگی و طراحی شهری"

هایی نظیر سینما، تئاتر، ها؛ وجود بازارهای موقت؛ وجود کاربریهای تجاری؛ ساعات کار شبانه کاربری
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ک مقیاس؛ گذاری کارکردهای تجاری کوچ رستوران با کیفیت و قیمت مناسب؛ امکان تشویق سرمایه

ابنیه و فضاهایی با اندازه و قیمت مختلف؛ خالقیت و اعتماد به نفس در معماری نوین و تنوع سبک 

 [9معماری؛ وجود نماهای فعال شهری؛ زندگی فعال شهری. ]

 (1999هیلدربراند فری )

؛ مراتبمختلط؛ سلسلهنقل عمومی؛ کاربریو: حمل"طراحی شهر: به سوی یک شکل پایدارتر شهر"

کاهش بزهکاری؛ اختالط اجتماعی؛ قابلیت درک ذهنی؛ انطباق پذیری؛ حس مکان؛ فضای سبز عمومی و 

 [9خصوصی؛ خودکفایی شهر. ]

(2000 ) DETR 
: هویت؛ تداوم و محصورت؛ کیفیت عرصه همگانی؛ سهولت حرکت؛ خوانایی؛ تنوع. "به کمک طراحی"

[10] 

 (2001کوروش گلکار )

: کیفیت قرارگاه رفتاری؛ سازگاری فرم، کاربری، "سازنده کیفیت طراحی شهری هایمؤلفه"در مقاله 

رسانی؛ ایمنی؛ امنیت؛ کیفیت کالبدی؛ ادراک، خوانایی و معنا؛ سرزندگی؛ آسایش  معابر پیاده و اطالع

 [12ها. ]بوم؛ کاهش آلودگیاقلیمی؛ بازدهی مصرف انرژی؛ تعادل زیست

 پروژه فضای عمومی

(2001 ) PPS 

پیوستگی فضاها )قابلیت درک محیط، امکان حرکت : دسترسی و بهم"گزارش پروژه فضای عمومی"

)امنیت، نظم و انظباط، تاریخچه،  پیاده، اطمینان بخشی، راحتی، اتصال و ارتباط(؛ راحتی و تصویر ذهنی

 هافعالیتها و جذابیت، معنویات، قابلیت نشستن، قابلیت راه رفتن، سبزینگی و نظافت(؛ کاربری

)سودمندی، جشن و شادی، زنده بودن، بومی بودن، دارای کیفیات درونی و بومی، تک و منحصربفرد 

سرایی، دوستی، )همکاری، تنوع، داستان پذیری بودن، قابل استطاعت عموم، تفریحی، پایدار(؛ اجتماع

 [9درگیری و مشارکت، خوشامدگویی، غرور و مهمان نوازی(. ]
 

، "شناسیریخت"بعد  6شهری، آنها را در های کیفیت بخش طراحیدر بررسی و تحلیل مولفه "کارانشکارمونا و هم"

های مرتبط با هر بعد کیفی فضای شهری را بررسی کرده و مولفه "زمانی"و  "اجتماعی"، "عملکردی"، "بصری"، "ادراکی"

مشترک بین دو یا چند بعد کیفی فضای شهر مشترک  ها به صورت[. از آنجا که بسیاری از این مولفه9اند ]معرفی نموده

تری، این ابعاد و بندی کلیگردند، در تقسیمهای یک بعد موجب ارتقای کیفیت در ابعاد دیگر می هستند و یا برخی مولفه

 اند.( ارایه شده2های آنها با حذف اشتراکات در جدول )مولفه
 

 بخش مرتبط با آنهام سازنده و کیفیتها و مفاهیابعاد فضای شهری و مولفه :2جدول 

 های کیفیت بخشمولفه ابعاد

 -کالبدی

 بصری

تناسبات بصری )تداوم و محصوریت، نظم و الگو، ریتم، تقارن، تعادل، توازن، یکپارچگی و وجود روابط هماهنگ، 

 وحدت و کثرت، تضاد و تباین(؛ رابطه توده و فضا؛ تراکم و ارتفاع؛ نرم فضا و سخت فضا.

 تصویر ذهنی؛ خوانای؛ حس مکان و تعلق مکانی؛ هویت؛ شخصیت؛ معنا. ادراکی

 -عملکردی

زیست 

 محیطی

پذیری، ها )ضروری، انتخابی و اجتماعی(؛ کنترل و هدایت رفتارها؛ نفوذاختالط کاربری )ظرفیت، وابستگی(؛ فعالیت

(؛ همه گونه، شکل، تراکم، کارکرد و اهمیت) پذیری دسترسی و ارتباط؛ سهولت حرکت؛ سرزندگی؛ سازگاری یا انطباق

 شمول بودن؛ درگیری فعال و غیرفعال با فضا؛ بازدهی مصرف انرژی؛ سلسله مراتب؛ پاکیزگی؛ سرسبزی فضا.

 اجتماعی

در کل پاسخگویی به نیازهای انسانی: احساس ارزشمند بودن، خودشکوفایی و معرفی استعدادهای خویش، نیازهای 

پذیری و تداوم حضور، عدالت، آسایش اقلیمی، راحتی، آرامش، ایمنی )تکنولوژیک، ناختی، اجتماعشناختی و زیباش

 .بیولوژیک، اکولوژیک(، امنیت

 .پذیری زیست آوری،رسانی، مشورت و مشارکت، تابریزی راهبردی ، حمایت، آموزش و اطالعثبات مدیریتی، برنامه زمانی

 

 پدافند غیرعامل الزاماتو اهداف  -3

 را در اجرا و طراحی ،ریزیبرنامه اقدامات و مفاهیم از ای گسترده و وسیع بسیار طیف فنی ادبیات در پدافند واژه امروزه

 بحران )به صورت از بعد و مواجهه( هایشیوه صورت بحران )به حین هشدار(، و آمادگی صورت بحران )به از قبل مرحله سه
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 از یکدیگر با سوانح مختلف های ماهویتفاوت و خطر نوع شرایط، این شود. درمی ی( شاملبازتوان و مواجهه و مقابله هایشیوه

 و ریزیبرنامه و خطر لزوم ارزیابی ، سوانح انواع از هریک در آن در موثر عوامل و پذیریآسیب انواع میان هایتفاوت قبیل

 نماید.نشان می را خاطر سوانح انواع زا یک هر برابر در خطرپذیری کاهش جهت مناسب تمهیدات و اصول ارایه

 "دفاع شهری"یا  "دفاع غیرنظامی"پدافند غیرعامل در مفهوم خاص در ایران مانند سایر کشورهای جهان به عنوان 

 دفاع از بخشی"شود و مشتمل بر معرفی می "جنگی شرایط در نظامیان غیر از محافظت"غیرنظامی  شود. دفاع شناخته می

کشور  یک از خواهیباج یا احتمالی حمله هرگونه برابر در کافی آمادگی کسب منظور به الزم تمهیدات پی در که است ملی

جنگ  زمان در آنان را حیات ادامه و کشور جمعیت غیرنظامی اکثریت ایمنی"باید  غیرنظامی . طبق این تعریف دفاع"شودمی

 جمعیت بر نظامی حمالت از حاصل آثار رساندن حداقل به"از: رو اهداف دفاع غیرنظامی عبارتند . از این"نماید تضمین

 دیدهآسیب خدمات و تسهیالت برقراری و بازیابی"و  "ایاز چنین حمله حاصل اضطراری شرایط با فوری مقابله"، "غیرنظامی

ل، زلزله، گردباد، دفاع شهری را در برابر عوامل تهدیدزای طبیعی )سی "چشمهمحمدی ده"[. 14] "ایحمله چنین نتیجه در

های شهری، ناآرامی و....( و تکنولوژیک )آتش سوزی، انفجار، انتشار گازهای سمی،  طوفان و ...(، انسانی )تهاجم دشمن، آشوب

 [.15] داندتصادفات، نقص در تجهیزات و تأسیسات و...( موثر می

پذیری و افزایش امنیت و  کاهش آسیب"هری را با تأکید بر تنوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی، هدف پدافند ش "نژادداعی"

ها و مردم ساکن در های به موقع به منظور نجات جان انسانالعملهای مختلف و عکسپذیری در وضعیتایجاد قابلیت انعطاف

هی عملکردهای استراتژیک و دفاعی شامل مراکز فرماند"در سه حوزه  [. پس دفاع غیرعامل شهری16داند ]فضاهای شهری می

های دفاعی در شهرسازی، معماری و بینیعملکردهای فنی و تکنولوژیک شامل پیش"، "و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم

هایی که با مردم سروکار دارند و باید در برابر تهدیدات محافظت عملکردهای انسانی شامل مناطق و مکان"؛ "ریزی برنامه

 مطرح است. "گردند

مرحله توصیف شده  5پدافند غیرعامل را در قالب  "اهداف عملیاتی"مهمترین  "یرعامل کشورسند راهبردی پدافند غ"در 

 است:

 تالش برای دیده نشدن مراکز ویژه توسط دشمن با استفاده از استتار، اختفا، فریب )ایجاد اهداف کاذب(؛ -1

 وع ماهیت هدف؛در صورت دیده شدن تسط دشمن، شناخته نشدن با استفاده از پوشش و فریب در شناخت ن -2

 طبیعی و مصنوع، استفاده از تونل؛ گیری توسط دشمن، با استفاده از عواملدر صورت شناخته شدن، ایجاد مانع برای هدف -3

سازی و رعایت اصول پذیری داشتن، با استفاده از مقاومپذیر نبودن و یا حداقل آسیبدر صورت هدف قرار گرفتن، آسیب -4

 های مهم و حساس و ...؛پراکندگی بخش پذیری کمتر باایمنی یا آسیب

ها در صورت آسیب دیدن، به سرعت قابل بازسازی و احیا شدن و امکان تداوم فعالیت داشتن به صورت سلوالرسازی بخش -5

 [.4] و یا اجزا و نیز تهیه طرح مرمت

ر صورت به کارگیری مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که د اصول پدافند غیرعاملهمچنین در همان سند، 

های شناسایی   کاهش قابلیت و توانایی سامانه"، "خسارات و صدمات تقلیل"غیرعامل از قبیل  "اهداف پدافند"توان به  می

ل گردید. اصول عمده ینا "تحمیل هزینه بیشتر به وی"و  "گیری تسلیحات آفندی دشمن یابی و دقت هدف هدف"، "اهداف

تعیین مقیاس بهینه استقرار "، "های ایمن در جغرافیای کشور  انتخاب عرصه" ز:عبارتند ا طبق این سندپدافند غیرعامل 

انتخاب مقیاس بهینه از "، "ها متناسب با تهدیدات و جغرافیا پراکندگی در توزیع عملکرد"، "جمعیت و فعالیت در فضا

های  سازی سیستمموازی"، "پدافند غیرعامل سازی و ابتکار در سازی و ارزانکوچک"، "پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه

مدیریت بحران "، "ها یابی استقرار عملکردمکان"، "های حیاتی  سازی سازهسازی، استحکامات و ایمنمقاوم"، "پشتیبانی وابسته

، "ارض طبیعیاختفاء با استفاده از عو"، "کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن"، "استتار و نامرئی سازی"، "ها  دفاعی در صحنه

، "های حیاتی و مهم حفاظت اطالعات سیستم"، "فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات"، "ها  پوشش در همه زمینه"

 .[4] ")موانع(های دو منظوره   تولید سازه"
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 پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی -3-1

 سلسله در ایمنی و امنیت  به نیاز ارضای در و بردمی باال را دفاعی قدرت واسطه، یک عنوان به شهرسازی و معماری

)تهدیدات  "دشمن"مقابل  در "دفاع" گردد. واژهمی انسان بقای باعث و داشته مثبت اثر مازلو مراتب نیازهای انسانی

و  یمعمار به روانشناسانه رویکرد این رود. بامی کارهب طبیعی تهدیدات مقابل در "حفاظت و ایمنی" واژه و ساز( انسان

و  معماری تا شهرسازی کالن موضوعات از طراحی، و ریزیبرنامه سطوح کلیه در باید "امنیت و ایمنی"بحث  شهرسازی،

 کالن یک ریزیبرنامه در باید تنها نه هوایی، بمباران از ناشی انفجار موج اثرات مثال گیرد. برای قرار نظر مد فنی جزئیات

 مصالح ساختمان جنس و پنجره و درب ساخت مانند مهندسی حوزه ترینجزئی در باید بلکه گردد، منظور زیستی مجتمع

 باشد. "پایدار" طرح تا شود بررسی متعادل و جانبههمه صورت به نیز شیشه مانند

 ایراد"، "روینشانه"، "بازشناسی"، "حضور"، "شناسایی"شامل که دشمن تهاجم مراحل به توجه با "جدیاصغریان"

 یا یک در غیرعامل را موجب ایجاد خلل پدافند طراحی در عوامل و الزامات از هریک کارگیریبه است، "رفرا"و  "خسارت

گذاشت. اصول و الزامات  خواهد ناکام هدف به دستیابی از را دشمن طوریکهدانسته، به تهاجم دشمن مراحل از مرحله چند

 یابی، آرایش فضایی، موانع، پراکندگی، مدیریتریزی شامل مکانمهبرنا"معماری در پدافند غیرعامل پیشنهادی وی عبارتند از: 

اغتشاش در دید دشمن شامل استتار، اختفاء و عوامل "، "اغتشاش در دید دشمن شامل ضد مراقبت"، "برداریبهره و ساخت

پذیری، نمای تهای معمولی و اضطرای، مرمطراحی شامل معماری داخلی، فضای چند عملکردی، ورودی و خروجی"، "فریب

 .[17] "های زیرساخت، تأسیسات و استحکامات ساخت شبکه"و  "داخلی و خارجی

اصول کالن پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی اماکن عمومی را از دیدگاه ترکیبی )ارتباطات درون سلول  "حسینی"

دسترسی به شبکه "، "سلول شهری های مستقر درونشبکه ارتباطی مناسب با جمعیت ساکن و کاربری"شهری(، شامل 

استتار "، "های ضروریدر دسترس بودن کاربری"؛ "های امداد و نجاتدسترسی به ایستگاه"، "ای ارتباطی منطقه

پذیری در بافت سلول انعطاف"و  "گیریپرهیز از ایجاد مرکز ثقل و استراتژیک قابل هدف"، "های مهم و با ارزش ساختمان

 .[18] دانسته است "شهری

، "طراحی فضاهای چند عملکردی"پذیری در دفاع شهری را شامل نیز ارکان کاهش آسیب "چشمهمحمدی ده"

، "سازیمقاوم"، "آمایش دفاعی"، "سازی پراکندگی و کوچک"، "نفوذپذیری بافت شهری"، "ایتمرکززدایی شهری و منطقه"

 اصول طراحی "مؤیدی"[؛ و 15] کندبیان می "در دید دشمنایجاد اختالل "و  "انعطاف پذیری شهر"، "پذیری ابنیهمرمت"

 صدمات برابر باز و عمومی و در فضای در افراد جانی حفاظت سطح افزایش"غیرعامل را  پدافند در شهر عمومی فضاهای

رمانی، د ها، خدماتپناه حیاتی )جان عناصر و سطوح به سریع دسترسی تسهیل"و  "متعارف نظامی حمالت و سوانح از ناشی

 عملکرد چند "،"عمومی فضاهای مکانیابی"دانسته و مهمترین الزامات دستیابی به آن اصول را  "آن مانند و نشانی آتش

 و استتار "و  "هاخروجی و هاورودی"، "فضای سبز و مبلمان"، "اهمیت با فضاهای پراکندگی"، "فضاها کردن این طراحی

ها و راهبردهای طراحی شهری و توان ارتباط متقابل مولفهدر مجموع می .[19د ]شمربرمی "طراحی( فرم منظر اختفاء )از

 ( ارایه داد.4( و )3اصول و الزامات پدافند غیرعامل را مطابق جداول )
 

 ها و راهبردهای طراحی شهری.تحصیل اقدامات پدافند غیرعامل از طریق کاربست مولفه :3جدول 

 های طراحی شهریها و راهبردمولفه ابعاد اقدامات

 مکانیابی

 سازی، سازگاری بر اساس گونه، شکل و تراکم.پراکندگی و کوچک کالبدی

عملکردی

-زیست -

 محیطی

های اصلی، جهت بادغالب، الگوهای های دسترسی، فاصله از راهمعیار مطلوبیت زمین )جنس خاک، گونه

یب(؛ سازگاری بر اساس کارکرد و اهمیت های زیستی ابعاد زمین، درصد شهمجواری، پوشش گیاهی، کانون

)حیاتی، حساس، مهم و کم اهمیت(؛ تناسب با ظرفیت پذیرش بافت؛ تمرکززدایی کارکردی در مقیاس 

پذیری؛ بندی خطر شهرها؛ وجود وابستگی کارکردی؛ ایجاد انعطاف شهری و آمایش سرزمین با توجه به پهنه

 حی چند عملکردی؛ رعایت حرایم حفاظتی معین.قابلیت انتقال کارکرد و ساخت فضاهای زیرسط
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 ایمنی

عملکردی

 زیست -

 محیطی

 

: سنجش و مدیریت تهدیدها و مخاطرات ناشی از بوم ساخت اکولوژیک؛ ایجاد آمادگی در برابر "بوم محور"

 محیطی.مخاطرات ژئودینامیک و هیدرواقلیمی؛ تاکید بر حفظ حرایم محیطی و زیست

سازی ترافیک؛ افزایش دسترسی و ایجاد نفوذپذیری )کالبدی، بصری و نمادین(؛ روان: "حمل و نقل محور"

سنجی  ها )محور و گره(؛ ظرفیتجایی؛ کاهش حوادث شهری با تمرکز بر سلسله مراتب شبکه راهامکان جابه

و پردازش بینی الگوی سفرها؛ ساخت ها متعدد؛ پیشمعابر و پایش حجم تردد وسایل نقلیه؛ طراحی ایستگاه

 راه و پارکینگ زیرزمینی.بینی و طراحی تونل، مترو، پیادههای کاربری زمین؛ تولید و جذب سفر؛ پیش مدل

 اجتماعی

های با ضریب تولید سفر باال؛ های امدادی و کاربری : توجه به بعد زمانی و مکانی دسترسی به پایگاه"آسایش"

ن محل کار و زندگی(؛ توجه به عناصر اقلیمی )بارش، تابش، توجه به اصل کار و زندگی ) فاصله مکانی بی

 ها.گیری ساختمانوزش( در جهت

: توجه به کیفیت زندگی با تأکید بر رویکرد ایمنی زیست بوم محور و اهداف شهرسالم شامل: "سالمتی"

محیط و  کاهش منابع آالینده و تخریبی زیست بوم در قالب آالیندگی آب، هوا، خاک، صوت، بهداشت

 بصری.-اغتشاشات کالبدی

 ادراکی

های معماری و شهرسازی بومی؛ ارتقای خوانایی بخشی؛ بکاربردن اصول و ارزش: هویت"ساخت مکان"

 سازی.محیط؛ ایجاد حس تعلق به محیط و قرارگیری در دنیای با ثبات؛ خاطره

 گیری. یابی، تغییر دادن طرح و تصمیم: ایجاد نشانه؛ ارتقای توانایی سرعت عمل برای جهت"منظر ذهنی"

-کالبدی

 بصری

وقفه یا ای با قابلیت استفاده بیبینی ابنیهای(؛ پیشای و غیرسازه)اجزای سازهسازی: مقاوم"ساختمانسامانه"

 [3ها و ...(. ])پله، آسانسور، رامپ، پلدارای ضریب ایمنی جانی؛ رعایت استانداردهای عناصر ارتباطی

: اعمال ضوابط ساخت و ساز )تراکم، کاربری، بافت، مصالح، منظر، فضای باز، سرانه و ....(؛ ایجاد "البد محورک"

 های متعدد.بینی ورودی و خروجیو تجهیز فضاهای باز؛ ایجاد فضاهای حایل و نرم فضاها؛ پیش

شود که در مقابله با حوادث طبیعی، هایی گفته می: در مطالعات پدافند غیرعامل به مکان"ساخت پناهگاه"

های معمولی از مقاومت باالتری برخوردار است. از نظر موقعیت انفجار و یا جنگ نسبت به ساختمان

توانند زیر ساختمان، خارج از ساختمان و سطحی مدفون باشند. پناهگاه در سه درجه  های شهری می پناهگاه

 [.20شود ]ساخته می 3و  2، 1ایمنی 

عیب بودن؛ توجه به پالن و مقطع؛ : نظم و وحدت سیمای بیرونی )انطباق فرم با عملکرد(؛ بی"نظر عینیم"

[؛ طرح کلی 9گذاری، مقیاس، تناسبات، ریتم( ]کاری و یکپارچگی بنا با ابنیه مجاور )قرارگیری، تودهریزه

رضی فضای شهری(؛ دیوار گیری مناسب، فرم و حجم مطلوب(؛ کف )پروفیل عچیدمان توده و فضا )جهت

بندی های فضای شهری(؛ ارتفاع عناصر شهری؛ لفاف فضایی ساختمان؛ لفاف فضایی بلوک شهری؛ الیه)جداره

ها در بافت؛ مصالح ساختمان )شیشه، سنگ، پالک و ...(؛ مهندسی نما )پوسته و نمای هوشمند( و کاربری

 ها و تابلوها.ای و الحاقی مانند کنسولثابتی مانند مبلمان شهری و اجزای سازهعناصر نیمه

آوری تاب

و قابلیت 

 بقا

 زمانی

پذیری و بازگشت به حالت قبلی؛ : ایجاد امکان خود سازماندهی مجدد، حذف اختالالت، ترمیم"کالبد محور"

 اولیه. هایکمکافزایش ایستادگی در طول زمان؛ تعبیه و تجهیز فضاهایی ایمن با قابلیت انبار مواد غذایی و 

 : ایجاد قابلیت جایگزینی یا تغییر کاربری؛ تغییر یا انتقال کاربری به منظور"محیطیزیست-بعد کارکردی"

 عملکرد. از قبول قابل سطحی به نیل و تداوم

 افزایش ظرفیت یادگیری از گذشته؛ آموزش همگانی. :"بعد اجتماعی"

اختالل 

در دید 

 دشمن

-کالبدی

 بصری

امکان کشف یا و کاهش  نگ و همشکل کردن تأسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط اطرافهمر: "استتار"

، ایجاد انضباط در استتار با عناصر طبیعی، مصنوع و هاشناسایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات و فعالیت

مصالح و  ترکیبی از آن دو. استفاده از رنگ، سایه، بافت زمین، توپوگرافی، پوشش گیاهی، ارتفاعات، جنس

 حرارت، گرافیک شهری.

 .حفاظت در برابر دید دشمن جهتاستفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین  :"اختفاء"

 مانند ماکت. ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت : انحراف"فریب"
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و  حفاظت تاسیساتو  سازیپنهانتهدیدات طبیعی،  : ارتقای توان مقاومت در برابر انواع تسلیحات و"پوشش"

 .در برابر دید و تیر دشمن هاو انسان تجهیزات

 بینی نمودن محل یک کاربری.ها، غیرقابل پیشایجاد اختالط در کاربری عملکردی

 امنیت

 اجتماعی

ل یها و وسا ستگاهداز طریق  تهدید نزدیک بودن آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر: "اعالم خطر"

 .های هشدار دهنده ها و آگهیبانی بصری، آژیر، بلندگو، پیام رادار، دیده ماننداعالم خبر 

افزایش حضورپذیری مردم؛ خوانایی فضا؛ افزایش نظارت همگانی، حضور فیزیکی نیروهای امنیتی و تجهیزات 

 نظارتی مانند دوربین مداربسته.

-کالبدی

 بصری

فضا، تجهیز سیستم  (: تعریف ورودی و خروجیCPTEDم از طریق طراحی محیطی )جلوگیری از جر

 های مبهم، نصب تابلوهای راهنما، کاربرد الگوهای معماری بومی.روشنایی فضا، پرهیز از ایجاد کنج

 ها.روزی، حضور خرده فروشهای شبانهاستقرار کاربری عملکردی
 

 دهی به فضاهای عمومی با تاکید بر پدافند غیرعاملشهری در شكلطراحیاهداف و راهبردهای پیشنهادی  :4جدول

 راهبرد هدف ابعاد فضا

 -کالبدی 

 بصری

در  اختالل

 دید دشمن
 استتار؛ اختفا؛ فریب؛ پوشش.

 اجتماعی

ایجاد 

 امنیت

های نظارت (؛ افزایش حضورپذیری؛ افزایش نظارت همگانی؛ استقرار ایستگاهCPTEDطراحی محیطی )

 .های امنیتی الکترونیک؛ تعریف ورودی و خروجییس؛ کنترل و نظارت پیوسته بر فضا از طریق سیستمپل

 سرزندگی
ها؛ افزایش نرم فضاها؛ رو؛ حمایت از دستفروشیها با سرریز کاال و فعالیت در پیادهفروشیحمایت از خرده

 ای فردی و جمعی.پشتیبانی از حضور کودکان و بانوان؛ پاسخگویی به انواع نیازه

 -عملکردی

زیست 

 محیطی

 های شهری؛ حذف موانع بصری.ها؛ استفاده از نشانهسازی بلوکسهولت حرکت؛ کوچک نفوذپذیری

 افزایش

-خدمات

 رسانی

های زمانی روزی در محیط؛ اعمال محدودیتهای شبانهساخت فضاهای چند عملکردی؛ افزایش کاربری

بینی فضای مناسب برای امدادرسانی؛ امکان تغییر کاربری برخی ری؛ پیشبرای تردد خودرو شخصی و بارب

 فضاها.

سازی ایمن

 فضا

سازی ابنیه؛ ایجاد ای؛ کوچکای و غیرسازهسازی ابنیه در اجزای سازهایجاد فضاهای زیرزمینی؛ مقاوم

شی و استفاده مجدد از پناهگاه؛ کاربرد فضاهای سبز باز؛ تجهیز فضا با عناصر معماری ایمن؛ استحکام بخ

رسانی پایین؛ تجهیز فضا با تأسیسات و تجهیزات ابنیه قدیمی؛ کاربرد مبلمان مقاوم و با درصد آسیب

 امدادی در زمان بحران.

امنیت 

 کارکردی

های مجاور؛ تناسب های مجاور؛ مطلوبیت کاربریهای مهم؛ سازگاری کاربریتمرکززدایی کاربری

 .بافت جهت پذیرش کاربری ایت ظرفیتهای مجاور؛ رع کاربری

 زیباشناسی
غنای 

 حسی

تداوم و محصوریت فضا؛ ادراک ریتم؛ حس نظم و الگو؛ تقارن و تناسب؛ درگیر کردن حواس شنوایی، بویایی 

 و المسه؛ پاکیزگی محیط؛ هماهنگی یا تضاد با محیط اطراف.

 ادراکی

ارتقای 

 خوانایی

یدی؛ ایجاد سلسله مراتب فضایی؛ تعریف شخصیت برای هر فضا؛ استفاده نصب تابلوهای راهنما در نقاط کل

 از الگوهای معماری بومی.

ارتقای 

 حس مکان

آزادی عمل عابرپیاده؛ ایجاد راحتی و آسایش اقلیمی؛ افزایش خالقیت در طراحی محیط؛ توجه به 

 های فرهنگی بومی؛ ایجاد کنش فعال با محیط. ارزش

 زمانی
 افزایش

 ری آوتاب

 ها و حمایت از بخش خصوصی؛ ثبات مدیریت.ریزی راهبردی؛ برقراری ضمانت اجرایی طرحبرنامه

آنها در طول  ها و امکان جایگزینیپذیری کاربریها؛ انعطافافزایش مشارکت عمومی؛ مستندسازی تجربه

؛ امکان تحول سنجیده سازی عمومی و اعالم خبرهای حیاتی و حساس؛ آگاهزمان؛ جانمایی صحیح کاربری

 و کنترل شده فضا
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 ایستگاه مترو به مثابه عرصه همگانی زیر سطحی -4

سازی فضاهای حلی پایدار برای سبکهای حمل و نقل زیرسطحی به عنوان راهتوسعه زیرزمینی شهرها و ساخت سیستم

گیری از  ح است. بهینگی بهرهمتراکم شهری، استقرار تاسیسات و تجهیزات حساس و حیاتی و کاهش ترافیک شهری مطر

محیطی و امنیتی قابل مالحظه است. توسعه زیرزمینی شهر در واقع فضاهای زیرزمینی شهر از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست

یعنی گسترش فیزیکی عمقی و زیرسطحی شهرها پس از اشباع الگوهای گسترش افقی و  ،حاصل ظهور بعد سوم شهرسازی

های محیطی و زیست های شهری، الزامات و مالحظات دفاعی و حفاظتی و چالشفزایش قیمت زمینابه دلیل عمودی شهر 

 باشد. میمحیطی 

های زیرزمینی شهر با اهداف غالب ترافیکی و جایگاه خاص در دفاع شهری بوده و کاربرد پدافندی ترین سازهمترو از مهم

ع مردم از مرکز آسیب دیده شهر است. الزامات پدافندی مترو شامل گیری به عنوان پناهگاه جمعی و انتقال سری آن، بهره

ها در ها، جانمایی ایستگاهگیری از عمق زمین در ساخت ایستگاهها و نقاط کانونی تمرکز جمعیت، بهرهیابی در مسیر گره مکان

های مترو، در [. طراحی ایستگاه20ها است ]های شهری و وجود فاصله معقول بین ایستگاهتالقی مسیرهای مهم و مکان نشانه

ها فراهم آورد، در ادبیات معماری و شهرسازی، اغلب تواند برای شهر و ایستگاه هایی که این امر میارتباط با زمینه آن و قابلیت

عه توس"هایی آن نیز از یک سو با تکیه بر مفاهیم شود. ضوابط یا توصیهعنوان می "توسعه حمل و نقل محور"تحت عنوان 

های فسیلی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری شخصی و از سوی دیگر، ، در پی کاهش مصرف سوخت"پایدار شهری

باشند، و بیشتر بر روی  های آن میبا تمام ویژگی "مکان شهری"درصدد تبدیل ساختمان ایستگاه و گستره تحت تأثیر آن به 

زیست تکیه دارند. فارغ از مباحث کسب ارزش افزوده مالی که به و محیطاقتصادی  -اجتماعی -مسایل کالبدی و عملکردی

آید و مواردی که در  های ایستگاهی چند عملکردی، در حوزه نفوذ آن به وجود می واسطه حضور ایستگاه بویژه به شکل مجتمع

ید بر نقش ایستگاه در شهر باب درآمدزایی حاصل از توسعه حمل و نقل محور مطرح است، این نگرش مبحثی است که با تاک

در پی طراحی شهری ایستگاه و تبدیل هر ایستگاه به یک مکان ایمن برای تداوم حیات اجتماعی شهروندان بوده و در این 

طراحی -معماری"و  "طراحی شهری-ریزی برنامه"ها و موارد شاخص را در سطح های مختلف، تکنیکراستا و بر اساس تجربه

 دهد. یآنها ارایه م "شهری

باشد؛ ایستگاه در هایی است که هر مکان شهری دارا میایستگاه مترو یک فضای عمومی در شهر و از این منظر واجد مولفه

تواند موجب غنای ابعاد کیفی عرصه همگانی شهر گردد و محیطی مناسب ها میها و گرهارتباط دو سویه با شهر و در امتداد راه

رو و در صورتی که یک ایستگاه عالوه بر کاربری انتقال مسافران  عی شهروندان پدید آورد. از اینرا برای تسهیل زندگی اجتما

هایی است در پی خلق بستری برای زندگی اجتماعی شهروندان باشد، مانند هر مکان شهری دیگر، مستلزم پرداختن به مولفه

 اند. های کیفی مطرح شده( برخی ازین ارزش5ر جدول )آورد. دبه وجود می را دستیابی به کیفیات طراحی شهری فرصتکه 
 

 مترو به مثابه عرصه همگانی در شهر ایستگاه هایفرصت :5جدول

 هافرصت فضا بعد

 ارتقای کیفیت بصری محیط اطراف ایستگاه؛ ایجاد نمادی از سطح فناوری و رفاه جامعه؛ نمایش الگوهای معماری بومی. کالبدی

 عملکردی

های طوالنی؛ کاهش ترافیک و آلودگی محیط؛ سهولت دسترسی و جابجایی ه تقاضای سفر در مسافتپاسخگویی ب

مسافران؛ بسترسازی تعامالت اجتماعی مطلوب؛ ایجاد ارزش اقتصادی افزوده در شهر؛ ایجاد فضایی ایمن و پناهگاهی در 

 زمان وقوع بحران.

 یت و سرزندگی؛ دسترسی و عدالت؛ مشارکت و نظارت؛ آموزش و سالمت.جذاب ایجاد ایمنی و امنیت؛ آسایش و راحتی؛ اجتماعی

 های فرهنگی جامعه.سازی معرفی ارزشسازی؛ زمینهبخشی؛ شخصیتهویت ادراکی

 های الزم.قابلیت گسترش کمی؛ دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی در گذر زمان؛ استفاده به عنوان پناهگاه در زمان زمانی
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 وابط ایستگاه مترواجزا و ر -4-1

 ، بیشتر در زمینه هدایت کریدورهای حرکت مترو، مکانیابی ایستگاه"طراح شهری-ریزیبرنامه"پیشنهادات طراحانه از نگاه 

گردند؛ مانند اینکه کدام ایستگاه به عنوان مبدا یا مقصد با نقاط هدف در سطح شهر ارایه می در سطح شهر و پیوند ایستگاه

اما پیشنهادات  .باشند (تقاطعی هایو ایستگاه معمولی هایایستگاه) راهیبین یا فرعی ها،ای خط( و کدام ایستگاه)ابتدا و انته

های معماری ها و المان، بیشتر متمرکز در حوزه بالفصل ایستگاه بوده و به طراحی مولفه"شهریطراح-معماری"با رویکرد 

های ( و شکل6شوند. در جدول ) اف و فضاها و روابط داخلی ایستگاه محدود میفضای خارجی ایستگاه در ارتباط با محیط اطر

 اند.( فضاها و روابط متعارف یک ایستگاه مترو نمایش داده شده2( و )1)
 

 فضاهای متداول یک ایستگاه مترو -6جدول

 تعریف فضاها بخش

فضای 

 داخلی

سکو و 

 تونل

های تجهیزاتی و بسته به ظرفیت سکو، تعداد و بخش شامل ریل، فضای حرکت و محوطه انتظار مسافران

های اجرایی در یکی از دو گونه یک طرفه و دو طرفه ها و محدودیتمسافران در زمان اوج شلوغی، تعداد ریل

 گردد.ای( طراحی می)جزیره

فروش 

 بلیت

-خش از نظر نوع کارکرد میباشد. این ب های اداری، تجاری و خدماتی میشامل فضای ارایه و کنترل بلیت، بخش

 . باشد "شدهقسمت کنترل"و  "خط کنترل بلیط"، "نشدهقسمت کنترل"سه فضای کلی  دتوان

فضاهای 

 ارتباطی

باشد. به  شامل مجموعه فضاهای دسترسی افقی و عمودی جابجایی مسافران از سطح خیابان تا کابین قطار می

در "، "بهینه کردن و کنترل تراکم"از مسافران تابع سه عامل  طور کلی طراحی فضای حرکتی برای تعداد زیادی

های اضطراری  کافی بودن ظرفیت خروج"و  "گرددنظر گرفتن رخدادهای ویژه که موجب تراکم مسافران می

 است. "ایستگاه

مفصل 

 ورودی

حجم و 

سازه 

 ورودی

دهند. از یک سو، به عنوان یوند میمهمترین فضایی است که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود شهر پ

شوند، معرف  یک نشانه در فضای شهری معرف ایستگاه و از سوی دیگر برای مسافرانی که از ایستگاه خارج می

باشد. طراحی فضای ورودی با توجه به موقعیت شهری، همجواری نام و هویت و موقعیت شهری محدوده می

 گیرد.شخصیت ایستگاه صورت می

عناصر 

 رتباطیا
 .های روگذرپل سکوی ورودی، راهرو و البی، پلکان با مصالح بنایی، پله برقی، آسانسور، رامپ و

فضای 

 خارجی
 جلوخان

ها و نشانه شامل: .دهدای از کالبد، کارکرد و معانی که ایستگاه را با بافت شهری مجاورش پیوند میمجموعه

 .ی مواصالتی حوزه بالفصل ورودی و فضای باز اطراف ایستگاه، محورهاهاوهای راهنما، مبلمان، کاربریتابل

 

 
 ایستگاه مترو متداول فضاها و روابط :1شكل 
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 های سكوی توقف قطارگونه -چپ    ،سیرکوالسیون سالن فروش بلیط- راست: 2شكل 

 

  مترو هایایستگاه و پدافند غیرعامل هاپذیریآسیب ،تهدیدات -4-2

 خطرات و پذیری باالآسیب دارای دلیل همین به دارند قرار آشکار کامالً مکانی و محیط در مترو اغلب هایایستگاه

-حفاظتی و شناسایی( و تسلیحاتی خارجی )تهدیدات تهدیدات مقابل در دفاعی تمهیدات نیازمند بکارگیری هستند و زیادی

 به هایبررسی و بود. مطالعات خواهد غیرعامل ندپداف حوزه در دشمن(، به وابسته )عوامل داخلی تهدیدات مقابل امنیتی در

های ایستگاه بر وارده داخلی تهدیدات بررسی در 2013 تا 2011 هایسال در آنجلسلس و فلوریدا توسط دانشگاه آمده عمل

 در هاسامانه دیگر از بیشتر شهری قطار و درون شهری و نقل حمل سامانه بر وارده تهدیدات عمده که دهندمترو نشان می

حمالت " و آمار بیشترین "گذاریبمب" مترو، هایایستگاه داخلی در تهدیدات بین است. در گرفته قرار تهدید این معرض

 و باشدمی زیادی ذاتی پذیریآسیب دارای مترو باشد. همچنینمی وارده تهدید نوع کمترین "ایهسته -میکروبی -شیمیایی

 در پذیریآسیب" ،"ها ریل خرابی" ،"تونل ریزش" ،"تلفن و برق آب، تأسیسات خرابی" ،"قطارها خرابی"ها شامل: آسیب این

 کلیدی )تولیدات قطعات"، "متخصصین و انسانی نیروی"، "نقل و حمل سیستم کامپیوتری و شبکه افزاری نرم سیستم

 .[21]است آن ضعف نقاط از یکی یزن "شهر سطح تأسیسات به مترو تأسیسات وابستگی"باشد.  و ... می "ها( وابستگی و داخلی

های کالبدی و اختالل در عملکرد خسارات و صدمات محتمل شهری در صورت بروز بحران شهری شامل ترکیبی از ویرانه

ها، ها، تأسیسات اساسی مخازن آب، نیروگاهها و دسترسیها، شبکه راهها و ساختمانعناصر شهری خواهد بود که انهدام سازه

بینی بودن مدت اطی تلفن، برق، آب، گاز و ... از آن جمله هستند. در چنین شرایطی و با توجه به غیرقابل پیشخطوط ارتب

زده توانند به مثابه یک پناهگاه پذیرای مردم بحرانهای مترو میزمان الزم جهت رفع شرایط بحران و عامل تهدید، ایستگاه

 افزایش و شهرها توسعه بدلیل که است ذکر شایان پناهگاه به عنوان مترو های تگاهایس از استفاده اقتصادی توجیه شهر باشند. در

 و حمل سامانه از گیریبهره ضرورت زمین، کمبود و گرانی شهری، درون هایخیابان توسعه امکان عدم و شهری ترددهای درون

 درشرایط تهدید، کشور شهرهای علیه موجود تهدیدات دلیل به دیگر سوی از و است ناپذیر اجتناب بزرگ شهرهای نقل ریلی در

 از طریق پناهگاه به شهر نیاز از بخشی که آنست مطلوب لذا داشته، اهمیت بسیار شهروندان جهت پناهگاه احداث ضرورت

 یک عنوان به مترو هایایستگاه سازیمناسب از پذیرد. هدف صورت بحران شرایط در جمعیت اسکان جهت مترو سازی مناسب

 باشند؛ شده شناخته مردم برای و گیرد صورت تردد آن در طوریکه همیشه به آنهاست بودن فعال و زنده پناهگاهی، امن محیط

 هایسازه طراحی بود. با خواهند مناسب بحران شرایط در و مسافران جویان پناه به دادن پناه و پناهگاهی ثانویه عملکرد برای لذا

 هاپناهگاه ماندن متروکه از و شده جوییصرفه منظوره تک های عمومیپناهگاه ساخت هشدر کا مترو، مانند منظوره چند امن

 تلفن، خطوط اضطراری(، و )اصلی برق نیروی قبیل از پناهگاه مختلف یک ملزومات و جنبی امکانات شد. خواهد جلوگیری نیز

 شوند.می استفاده جنگ( و )صلح ایام تمام در و بوده ادار را ... و های بهداشتیسرویس ذخیره، غذایی مواد و آشامیدنی آب منابع

 تواندرآمدزا می تجاری مراکز و خدماتی و درمانی مراکز ای،زنجیره هایفروشگاه جهت صلح ایام چندمنظوره در فضاهای از

مردم )سودنامرئی(  جان از حفاظت میزان و روحیه افزایش از حاصله سود نیز، دفاع حوزه در سودآوری دیگر بعد کرد. استفاده

توان های مترو را به دو روش میدر نهایت اینکه ایستگاه داشت. خواهد ملی مقاومت افزایش در شگرفی تأثیر که بود خواهد

 هایسالح برابر در الزم مقاومت و مناسب سرباره عمق و پناهگاهی شرایط در هنگام ساخت"مجهز به سیستم پناهگاهی کرد: 
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 داخل از دسترسی با هاایستگاه همجوار هایساختمان امن هایزیرزمین از استفاده"و  "آنها لحاظ نموددر  را دشمن تخریبی

 ."ایستگاه میسر گردد

شود که همانطور که گفته شد یک ایستگاه مترو معموال از سه فضای کلی خارجی، مفصل ورودی و داخلی تشکیل می

 طراحیمختلفی برای طراحی شهری طراحی خاص بوده و ضرورت دارد تهمیدات های هرکدام واجد ابعاد، اجزا، روابط و شاخصه

 طراحی-ریزیبرنامه"های مولفه ،متروفضای خارجی  مرتبط با . به عنوان مثال در مکانیابی(7)جدول  هر کدام لحاظ گردد

توامان و در طراحی  "طراحی شهری-معماری"و  "شهریطراحی-ریزیبرنامه" هایدر طراحی مفصل ورودی رویکرد، "شهری

تا مجموعه ایستگاه بتواند به عنوان  دهندمیدستورالعمل و ضوابطی ارایه  "طراحی شهری-معماری"فضای داخلی آن رویکرد 

سازی بستر مناسب جهت یک مکان عمومی سرزنده چند عملکردی، پایدار و ایمن در شهر فعالیت داشته و عالوه بر فراهم

 رسانی حمل و نقل عمومی، به عنوان یک پناهگاه در مواقع بروز تهدید مورد استفاده قرار گیرد.تتعامالت اجتماعی و خدما
 

 مترو پدافند غیرعامل ایستگاه الزاماتطراحی شهری تاثیرگذار بر  هایابعاد و مولفه -7جدول 

 الزامات

  یپدافند
 شهریهای طراحیابعاد و مولفه موقعیت

 مکانیابی
مجموعه 

 ایستگاه

: سازگاری با گونه، شکل و تراکم بافت مجاور؛ امکان مجاورت با تاسیسات شهری؛ امکان ایجاد "بصری-عد کالبدیب"

 سازی حجمی در بافت؛ دسترسی مناسب و نفوذپذیری بافت.فرم بهینه؛ امکان پراکندگی و کوچک

گاری کارکردی؛ امکان مجاورت با ها؛ سازهای فرادست، موازی و حریم: توجه به طرح"محیطیزیست-بعد کارکردی"

های شاخص یا دارای درجه اهمیت حساس و مهم؛ تناسب با ظرفیت بارگزاری بافت؛ ایجاد اختالط کارکردی؛  کاربری

صورت زیرسطحی؛ میزان مطلوبیت زمین؛ معیار وابستگی و لزوم های امدادی؛ قابلیت ساخت بهنزدیکی به پایگاه

ی پرمخاطب شهر؛ توجه به سهولت دسترسی، انواع نفوذپذیری، خوانایی و حجم همجواری با کارکردها و فضاها

 های پرمخاطب و حساس.ترافیک؛ امکان ایجاد ارتباط زیرسطحی با کاربری

 ایمنی و مقاوم

 سازی

فضای 

 خارجی

تحکم و : ایجاد فضای باز؛ افزایش سبزینگی فضا با کاشت بوته و درخت؛ استقرار مبلمان مس"بصری-بعد کالبدی"

 گیری و حفاظت در برابر عوامل تهدید؛ نظم و وحدت سیمای بیرونی.سبک با قابلیت پناه

 روانی؛ ارتقای حس مکان.: برقراری آسایش اقلیمی )بارش، تابش، وزش(؛ خوانایی؛ ایجاد آرامش"بعد اجتماعی"

مفصل 

 ورودی

ام و سبک؛ عدم ایجاد اغتشاش بصری برای کاربران؛ ای بادو: توجه به معیارهای سامانه سازه"بصری-بعد کالبدی"

گیری مناسب با توجه به جهت باد مزاحم، اعمال ضوابط ساخت و ساز )تراکم، سطح اشغال، مصالح و منظر(؛ جهت

بینی چند ورودی در ها؛ رعایت استانداردها در ساخت با توجه به زمان پیک و زمان بحران؛ پیشغالب و کج باران

های متعدد جهت کاهش موج انفجار؛ استحکام مبلمان و اجزای لف؛ ایجاد فضاها و عناصر حایل و خمفضاهای مخت

 .[1] ای؛ جلوگیری از ایجاد ازدحام در مبادی ورودی؛ امکان حضور خودرو امدادیغیرسازه

ت افزایش توانایی سرعت ساز جه: ایجاد نشانه و عالیم راهنما جهت ارتقای خوانایی؛ ایجاد فضای خاطره"بعد ادراکی"

 گیری به موقع در زمان بحران.یابی و تصمیمعمل جهت

فضای 

 داخلی

پذیر،  ای و الحاقات سبک و انعطافای؛ کاربرد عناصر غیرسازه: عمق سرباره؛ مقاومت اجزای سازه"بصری-بعد کالبدی"

ضریب ایمنی جانی؛ محاسبه و رعایت  وقفه از فضا؛ ایجاد فضای با مقاوم و متحرک؛ افزایش قابلیت استفاده بی

 استانداردهای ساخت عناصر ارتباطی در زمان پیک و زمان بحران.

اختالل در 

 دید دشمن

)استتار، 

اختفا، فریب و 

 پوشش(

فضای 

 خارجی

های مجاور؛ استفاده از : ساخت عناصر فریبنده ناظر از آسمان؛ پنهان کردن در ترکیبی از حجم"بصری-بعد کالبدی"

 یم راهنمای گمراه کننده عامل تهدید؛ کاشت انبوه گیاهان.عال

 ها.: پنهان کردن در اختالطی از کاربری"محیطیزیست-بعد کارکردی"

مفصل 

 ورودی

سازی و یکپارچگی )از نظر قرارگیری، مقیاس، تناسبات، ریتم، شکل، رنگ، حجم، : هماهنگ"بصری-بعد کالبدی"

...( با ابنیه مجاور  یا در پوششی از عناصر طبیعی )توپوگرافی، پوشش گیاهی و...(؛ ایجاد  مصالح، تراکم، توده و فضا و

های دیگر؛ ایجاد امکان تغییر شکل و رنگ حجم و پوشش نهایی بنا؛ تدوین ها و کاربریدسترسی از درون ساختمان

 برنامه تعمیر و نگهداری مداوم؛ ایجاد موانع بصری.

: افزایش حضورپذیری و تداوم حضور؛ افزایش نظارت همگانی، حضور فیزیکی نیروهای امنیتی و "بعد اجتماعی"مجموعه  امنیت
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 های مبهم.تجهیزات نظارتی؛ پاکیزگی محیط؛ تجهیز سیستم روشنایی فضا؛ پرهیز از ایجاد کنج ایستگاه

 قابلیت بقا و 

 آوریتاب

مجموعه 

 ایستگاه

پذیری و بازگشت به حالت قبلی؛ زماندهی مجدد، حذف اختالالت؛ ترمیم: ایجاد امکان خود سا"بصری-بعد کالبدی"

 افزایش ایستادگی در طول زمان؛ تعبیه و تجهیز فضاهایی ایمن با قابلیت انبار مواد غذایی، بهداشتی و درمانی اولیه.

 و تداوم اربری به منظور: ایجاد قابلیت جایگزینی یا تغییر کاربری؛ تغییر یا انتقال ک"محیطیزیست-بعد کارکردی"

 عملکرد. از قبول قابل سطحی به نیل

 : افزایش ظرفیت یادگیری از گذشته؛ آموزش همگانی."بعد اجتماعی"

 اعالم خطر
مجموعه 

 ایستگاه
 هشدار دهنده بصری. راهنما و عالیم نصب های اعالم خطر صوتی؛: آموزش همگانی؛ نصب سیستم"بعد اجتماعی"

 

 یری گبحث و نتیجه -5

 که است زیرزمینی هایسازه جمله از مترو فضاهای عمومی متفاوت از سایر گونه فضاهای شهری هستند. مترو هایایستگاه

کاربران و  زیاد باشند؛ حجممی کنندگان استفاده و کثرت برداری پیوستهبهره ،زیاد( مفید )عمر طوالنی ماندگاری دارای

که غالبا است  این بخش از عرصه همگانی شهراین  هایفرصتتهدیداتی به همراه دارد. از  ها امکانات وزیرسطحی بودن ایستگاه

رسانی بهتری را بواسطه اختالط عملکردی در  شوند و خدمات پذیر طراحی میهای چندعملکردی و انعطافبه شکل مجتمع

افیک رو سطحی و در دسترس بودن سطح شهر فراهم ساخته، موجب کاهش تعداد و زمان سفر، کاهش آلودگی ناشی از تر

 و احداث طراحی، پس در شود. از سویی این تجمع جمعیت با تهدیدات انسانی و تکنولوژیک مواجه است؛ خدمات می

 ها انجام گیرد. در حفاظت از جان انسان نیاز مورد بینی اقداماتپیش تهدیدات موجود، تناسب به باید ها ایستگاه برداری بهره

شهری از طریق تعریف فرایند، ارایه طرح و برنامه و تدوین توان گفت که دانش طراحیهای تحقیق میپرسشدر پاسخ به 

بصری، -محیطی، کالبدیزیست-بعد عملکردی 5های مترو در ایستگاه به ارتقای کیفی ی طراحی،هاضوابط و دستورالعمل

)ن.ک های مختلفی بوده برآورده ساختن مولفه بعد مستلزم اما ارتقای کیفیت در هر پردازد؛میادراکی، اجتماعی و زمانی 

 فضای آفرینی  نقش بارزترینچند بعد تاثیر گذار خواهند بود. همچنین ارتقای کیفی ها در مولفه از این برخی که( 2جدول 

 بنابراین ت؛اسمعی شهر ها در حیات جآن مالی و جانی امنیت ی کیفیت زندگی توام باارتقا و تضمینا، هنانسا زندگی در شهری

 هدف به دستیابی دنبال به ،ادراکی و اجتماعیمحیطی، کالبدی، کارکردی،  ابعاد زیست به توجه بر عالوهباید  شهریطراحی

 با برخورد برای شهر تحمل آستانه و توانمندی ارتقای نیز و احتمالی تهدیدات با مقابله در های شهریزیرساخت ظرفیت افزایش

)ن.ک جدول شهری در دستیابی به اصول و الزامات پدافند غیرعاملهای طراحیهدایت مولفه پس .باشد اضطراری های موقعیت

 قابلیت ایمنی ایستگاه مترو به مثابه یک پناهگاه ایمن باال برده و تداوم حیات اجتماعی شهروندان را تضمین خواهد نمود. (4

 پدافند اصول گرفتن نظر در با و دفاعی رویکرد با شهریطراحی مناسب ابیرتد اتخاذ با شودپیشنهاد می سخن پایانی اینکه

-کالبدی خصوصیات با منطبق یابی، استتار، اختفا، فریب، پراکندگی و اعالم خبر( به همراه مدیریت بحران، )مکان غیرعامل

 گستردگی و شدت از ،زیاد های هزینه صرف و عملکردها به زدن لطمه بدون ،مناسب عرصه همگانی ایجاد ضمن ،رشه فضایی

شهری چه در بعد فرایند دانش طراحیزیرا و تداوم حیات شهروندان را تضمین نمود.  کاست تهدیدات انسانی از ناشی صدمات

دهی به انواع فضاهای کوچک و بزرگ شهری داشته و قادر است در نگری خود، نقش کامال موثری در شکلمحوری یا محصول

بندی فضایی تا کنترل مصالح و جزییات معماری ایفای نقش کرده و با رویکرد از طرح چیدمان و استخوان های مختلفمقیاس

، ابعاد مختلف حیات جامعه شهری را مورد حمایت قرار دهند؛ تا آنجا راهبردیدر چارچوب یک برنامه  معماری ویا  ریزیبرنامه

عنایی را تقویت کرده، با حمایت از کارکردهای متنوع، حیات اجتماعی که با کاربست کهن الگوهای جامعه، ابعاد ادراکی و م

ریزی  بوجود آورد، از طریق نمایش ابعاد زیباشناختی کالبدی، خوانایی و سرزندگی را برای محیط شهری تجویز کند و با برنامه

ارایه ضوابط و کدهای طراحی محور و های محیطی موجود،  ها و پراکندگی آنها در هماهنگی با زمینه و مولفهاستقرار کاربری

آوری فضایی، ایمنی، امنیت و دفاع شهری را در برابر انواع تهدیدات انسانی، بکارگیری مناسب فناوری نوین، استحکام و تاب

 سالمتی و پایداری محیطی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
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