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  خالصه

 

طبقات مختلف  نیشکاف ب یو کاهش نسب یعدالت اجتماع جیدر خدمت ترو تواندیکه م نیمسکن عالوه بر ا

 یشاخص ها انیم نیدارد. در ا یجامعه و توسعه مل یثبات اجتماع ،یدر استحکام اقتصاد ینقش عمده ا د،یدرآ یتماعاج

مطالعه  از روش  نیشود.در ا یابزار سنجش توسعه در کشورها محسوب م نیتر یدیاز کل یکیمسکن  یفیو ک یکم
 یابیو ارز فیبه تعر نیاستفاده شده است و همچن هریش مسکن یطهیدر ح یزریبرنامه  یبررس یبرا  یلیو تحل یفیتوص

گذارد انجام گرفته شده  یبرجا در این نوع از برنامه ریزی  تواندیم زین یراتتاثی چهها و همچنین این مورد که این شاخص

بحث پرداخته م نیارائه شود و در ادامه به ا یحاتتوضی ها شاخص نیا یدرباره یاست تا حدود هشد یسع نیاست.  بنابرا

به همراه داشته باشد چراکه  پدافند  یمسکن شهر یزریدر برنامه تواندیرا م یچه کاربرد رعاملیکه پدافند غ شودیم
 یدر داخل و خارج فضاها توانیرو م نیاز ا هاست با استفاد ینظام زاتیتجه یریدفاع بدون بگارگ یبه معنا رعاملیغ

به  یباز مسکون فضای در و هان و بافت و ساختار آناکمس ینگزیز جمله در مکانا یریدست به تداب بیبه ترت یمسکون

 جیاشاره کرد با توجه به مباحث نتا زین ینییبه ساختمان، عناصر تز یهمچون فرم ساختمان،  حذف عناصرالحاق یموارد
و با توجه به  یمسکن شهر یزریحث برنامهکه در مب یو با توجه به الزامات  نهرامعما بیراتد ذتخاا باامر است که  نیبرا یحاک

 بهزدن  لطمه ونبدو  لنشینو د یباز یفضاها توانیشهر م ییو فضا اتیمنطبق با خصوص رعاملیگانه پدافند غ61اصول 

 وزبر  مهنگادر  ،یعیطب یایبال ایو  شمند تحمالاز  ناشی تصدما گیدگسترو  تشدنمود که  از  جادیا فضاها دعملکر

 .باشد فیاگز یها هزینه فصر ممستلز مرا ینا نکهآ ونبد.  دشو کاسته انبحر

 رعاملیپدافند غ ،یفیو ک یشاخص کم ،شهریمسکن، مسکن یزریبرنامه کلمات کلیدی:

                                                 
Email:  

mailto:mohamadreza@gmail.com
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 مقدمه   .1

و پس از کار  شوندیاز آن خارج م یاجتماع تیکار و فعال برای هاروزمره انسان است. انسان یخانه مبدأ و مقصد زندگ

سرپناه و تعداد اطاق  کیاز یدر ذهن ما تصور شودیکه صحبت از خانه م یهنگام[1]. گردندیسب تجربه به خانه باز مو ک

از خانه  عتریوس یشود، منظور سطح-یاز مسکن م یصبت یکه وقت ی. در حالدآییمختلف به وجود م هایسیام با سروتو
 ساتیو تاس هیاول یاهمغازه ،آموزشی مراکز ها،از خانه ایوعهوآن مجم گرددیم جمعیدسته ستمیس کیاست، که شامل 

ابانخی و هااز خانه ایمجموعه یعنیمکن  ن،یبنابرا. گردندیمطرح م یشهر واحدهای در که هاستخانه ازیوابسته و مورد ن

  .وابسته هایسیو سرو ها
واحد  کیاز  ییازهاین در آن بر حسب نافراد ساک اجیوابسته به مسکن است که احت یاز عناصر اصل یکی خانه

 جادیو معقول است که با امکان ا یمنطق هنگامی هاابعاد واندازه نی. اسازدیآنرا مشخص م هایدارن، ابعاد و اندازه یمسکون

ساختمان  کیتکن ،یطیمح اتیساختمان با خصوص یهماهنگ ن،یزم متیمصالح ساختمان، ق متیاز نظر ق یواد سکونت کی

 .مطابقت داشته باشد زین ید آنها وفق دهد و با تعداد افراد ساکن در آن واحد مسکونو مانن
. مطالعات مربوط به دهدیم لیتشک یمسکون هایرا، ساختمان یستیز یهر مجموعه یاعظم ساختمانها قسمت

 هیاز کل یستباییمسکن م یزریبرخوردار است. برنامه تیاز اهم ،یزریو مانند آنها در هر برنامه یمسکون هایمسکن، تراکم

عوامل مربوط به اقتصاد،  ایو  یو فرهنگ یاجتماع طیو چه شرا یعیو طب هوایی وو ضوابط آب  طیشرا دگاهیجوانب چه از د
 کیو ساخت  یو بافت محالت و ئاسخگو مایس یکنندهنییمطالعات است که تع نیا جهیواقع شود. نت قیمورد مطالعه دق

   .آن خواهد بود یهایووابستگ ساتیتاس هیکل با یستیمجموعه ز

موثر افتاد. لذا،  تیجمع یزندگ یشده تا چه حد در بهبود نحوه شنهادیآنست که طرح پ یشنهادیهر پ یابیارز یمبنا

. نندگزییسکونت م یمسکون یاست که در واحدها یتیجمع یزندگ یمطالعه در نحوه ییهایزریبرنامه نیقدم در چن ایاو
و  یمسکون یاز واحدها تیاستفاده جمع یو نحوه یفرهنگ هاییژگوی و فرهنگ به توجه ها،به آداب و روسوم سنتتوجه 

و  یمیو ضوابط اقل طیسرا نی. در نظر گرفتن اردگییدارند، در صدر برنامه قرار م یمسکون یکه از واحدها یانتطار

 [2]گذارد.  خواهد ریمسکن تاث هاییژگیاست که بر فرم و و ییایجغراف
در  هـک ستا شاخصهاییاز  مسکنگفت  توانیم رعاملیپدافند غ کردیبا رو یمسکن شهر یزریارتباط برنامه در

 هرهاـش تـبافو  راختاـس هـخمیرمای انعنو بهمسکن  ایر. زتـسا ارذـثرگا شهرها به نظامی تهاجماز  ناشی رـمیو  گرـم

یزـیربرنامه منظااز  جزئی مسکن ییزربرنامه [3] دارد . متنوعی داـبعو ا دهوـب هدـپیچیو دهترـگس مسکن مقوله. ستا

 یهرـش هـیافت ابقـتطو  هـیافت کلـش تغییر یفضاهااز  یـجزئ مسکونی یحدهادر آن وا که دمیشو بمحسو شهری
 جنبهاز  یکی .دگیریم ارقر توجهمورد  مسکن ییزربرنامه ردمو برنامه بچوراـچدر  عموضو حسب بر که دمیشو بمحسو

را در   یـکیف افهدا دییاز ودحد تا که ستا مسکن فیزیکی تاـمشخص ،مسکن ییزردر برنامه ارتأثیرگذ یبرنامهها

 کیفی افهدا به طمربو مسکن ییزربرنامهدر  غیرعامل فنداپد بطاضوو  راتمقر لعما. اهددمی پوشش مسکن یزـیربرنامه
 یفیوک یکم هایبه شاخص یاست. در ادامه به طور ضمن مسکن ساخت و حیاطردر  فیزیکی یجنبهها  ییزربرنامه

 مسکن در ارتباط است. یفیبا شاخص ک شتریب رعاملیفندغامبحث پد دیگرد انیهمانطور که ب یول گرددیمسکن اشاره م
 

  بیان مسئله:.2

خشکسالی و انسانی مانند شامل:  اصلی طبیعی: مانند زلزله، سیل، لغزش، ها و تهدیدها،سوانح و... به دو شاخهبحران
 نوع است 05هاست که جملگی بیش از جنگ، تصادفات رانندگی و بیماری
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 4] [: انواع تهدیدات:6نمودار

 تصدما ی،شهر مناطقدر های ناشی از جنگ در مناطق مسکونی است. موضوع مورد بررسی در این پژوهش بحران
  ،اـهناختماـسو   اـهزهسا امنهد. استا یشهر عناصر دعملکردر  لختالا و یکالبد یها نهایراز و یـترکیب شامل جنگی

این  و ...از زاـگآب،   ق،بر ،تلفن تباطیار طخطو،  هاهگاونیر، آب  زنمخا ساسیا تتأسیسا ،سترسیهاو د اـههرابکهـش

 می غیرعامل فنداپد  لوـصو  ا ریاـمعم  رـعناص  ،یـطبیع  رـعناص  نهامندـهوش  قـتلفی  اـب. میباشند سیبهاآ هـجمل

بنابراین، عدم اعمال مالحظات پدافند غیرعامل در تدوین [5]ممکن کاهش داد.   قلاحد  بهرا  اتتهدیدو  اتخطر ینا انتو
 های مسکن، باعث افزایش تلفات انسانی در تهدیدهای نظامی خواهد شد.ها  و طراحیریزیها،برنامهگذاریالگوها، سیاست

 

 

 ژوهش ضرورت پ .3

  نظر  مدات،تهدید ارههمو مقابلدر  عفاد یهاروش ترینارپایدو  مؤثرتریناز  یکی انعنو به غیرعامل فنداپد وزهمرا

 رتصو به عموضو ینا به مریکاآ مثل باالربسیا نظامی انتواز  رداربرخو یهارکشوحتیدارد و   ارقر نجها یهارکثرکشوا

  توجه عموضو ینا به نظامیو  سیاسی تالدمعا کثردر ا بیطرفی  دجوو با ئیسسو مانند ریکشوو  نداشتهدا توجهای هیژو
 كوـبلدر دو  دهگستر رطو به ریمعماو  زیشهرسادر  نهرامعما اتتمهید دسر جنگدر دوران  [6]داشته است ریاـبس

 کاهش رـب وهعال ندامیتو زیشهرساو  ریمعمادر  غیرعامل فنداپدگرفته شد.  زیشهرساو  رینظرمعمادر  برـغو  قرـش

 به [7]شود. قعوا مفید نیز طبیعی اتخطر اعنوا برابردر  یخطرپذیر جهتکاهش ،جنگ مانند زساننساا اتتهدید راتخسا
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 هایمسکن در حوزه زانریمورد توجه برنامه رعاملیپدافندغ لصوا سساا بر فعیاتد دیکررو با ریمعما وزهمرا هنگیزا همین

 قرار گرفته شده است. ایوجغراف یشهر انزریعمران، برنامه یمهندس ،یرسازو شه یمانند معمار یمختلف علم
 

 

 پیشینه تحقیق:  .4

در  فنداپدریغ عامل با دیکررو  زبا یفضاها مسکونی حیاطر تمالحظابا موضوع  ی(در مقاله6831فرزام شاد ) .6
و  دهنبو ای¬هپیچیدو  هزینه پر یهاروش ها،روش نیامر است که ا نیبرا یحاک جیباز پرداخته است نتا یفضاها

 ناختماـس مرـف.دنمو محیطها ینامن در ا هایفضاها و کنج دیجاا به درتمبا انتو می ایدهسا یهاروش  با

 می که هستند ملیاعواز عتفاار فختالاز ا دهستفا، امینز طبیعی شیب،  اـهاریود،  ناـگیاهو ،   انبیـج یاـه
 .ستج هبهر بطهرا یندر ا نهااز آ انتو

تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند "( در پژوهشی تحت عنوان 6835کامران و همکاران ) .2

غیرعامل گ به ارائه راهردهای ایمنی و امنیتی پدافند غیرعامل متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و 

 جغرافیائی منطقه مورد مطالعه پرداخته  

 

با  یمسکن شهر یزریدر برنامه رعاملیتحت عنوان کاربرد پدافند غ یر مطالعه(د6836کامران و همکاران ) .8
 ییزر برنامهدر  عامل غیر فنداپد نقش یـسربر لاـنبد به تحلیلی-توصیفیروش  با تحقیق یناستفاده از روش . ا

. ستا هنددارزبا هرـشو  رتقد شهر ،یمنا شهر دیجاا یستاآن در را کلی نتایج که  ستا  یشهر مسکنو ِ یشهر

 یفضا بینیشیو پ سترسید هنحو ،شوهازبا موقعیت ،بنا هندسی حطر تعیین پیش که ستاز آن ا حاکی نتایج
 هـبهین یجملهها مؤلفهاز  جنگو  صلح نمادر ز نساختما هر ایبر دیعملکر چند یفضا انعنو به منا

 ستا غیرعامل فنداپد منظراز  بومی ریمعماو  ناختماـسریمعما

 

 روند( س،فرانسهیانگل ران،یا یو جهان )مطالعه مورد رانیمسکن ا هایشاخص ی(بررس6836و همکار)  یصارم . .4

 ،ایران کشور در ویژه به و توسعه حال در کشورهاى در گذشته دهه سه در جمعیت رشد و شهرنشینى شتابان

 مسکن بازار در جامع برنامهاى تهیه و است داشته همراه به سیاسى و اقتصادى ،اجتماعى ابعاد در بسیارى مسائل
 سنجش جهت مناسبى ابزار آنها ارزیابى و کنـمس هاى اخصـش اى برنامه چنین براى. است ساخته ضرورى را

 کشور دو و ایران در مسکن وضعیت مقایسه و بررسى ،پژوهش این از هدف. است کشور در مسکن بخش نیازهاى

 کیفى، است قرارگرفته سنجش مورد فرانسه و درانگلیس. است لىتحلی نوع از پژوهش این. است فرانسه و انگلیس
 به توجه با  که است آن از حاکى نتایج،  کمى اخصهاىـش پژوهش این، ایران درکشورهاى مسکن اقتصادى و

 به رسیدن براى هنوز طرفى از است یافته رشد موارد همه در ایران در مسکن شاخصهاى ،جمعیتى تحوالت

 .دارد وجود زیادى فاصله یشرفتهپ کشورهاى شاخصهاى

 

 هدف تحقیق:   .5
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 جهدر دنکر نیکسا ستا ممکن فهد ،ملی ییزربرنامه. در ستا دهوـب لـعام نیاول شهیهدف هم ،یزریدر برنامه

 متغیر هر ایبر انمیتو حیانو دنکر نیکسا رمنظو به ییزربرنامه ایبرو  ظلحا ین. از اباشد رکشویهانستاا یافتگی توسعه
در بخش مسکن  یزریبرنامه فیهدف مقاله تعر[8].نظرگرفتب در مطلو ارمقد انعنو هـبرا  ارمقد گترینربز ناحیه هر در

 یها در ارتباط با   تهاجم نظام-شاخص نیا  لیو تحل هیو تجز یبررس.باشدیبخش م نیا یو کم یفیک هایازنظر شاخص

 .    باشدیم یدشمن به مناطق مسکون
 

 

 هش روش پژو  .6

از  ایاستفاده شده است. در روش کتابخانه ایاز روش کتابخانه قیاست. در انجام تحق یلیتحل -یفیتوص قیروش تحق
 استفاده شده است. زیمعتبر ن ینترنتیا هایگاهیپا ،یو داخل المللینیمنابع مختلف ب

 

 

   مبانی نظری تحقیق: .8

های مختلف است. برخی آن را به ی گوناگون برای افراد و گروهای است که دارای معانکیفیت زندگی مفهوم گسترده

ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، پذیری یک ناحیه،برخی دیگر به عنوان سنجهعنوان قابلیت زیست

رای این مفهوم با این وجود هنوز تعریف قابل توجهی ب [9]اندمندی و... تفسیر کردهاجتماعی،شادکامی،رضایتبهزیستی
صورت نگرفته است، زیرا بسیاری از محققان براین باورند که کیفیت زندگی مفهومی چند مفهومی، نسبی، متأثر از زمان، 

کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یاعدم بهزیستی مردم و 2553های فردی و اجتماعی است. داس در سال مکان، ارزش

 کند.زندگی آنها تعریف میمحیط

توان چنین بیان نمود: مسکن فضایی است که با در مفهوم فضایی مسکن، مفهومی فراتر از مکان است و آن را می
ها و منافع و تضادها، آنها در در مقابل یکدیگر ها،سلیقهها، عالقهنظر گرفتن همه  روابط اجتماعی مردم در زمینه همبستگی

گردد که بالجبار بصورت منجمد قابل لمس نیست و حدآن در مطرح می دهد.بدین ترتیب مسکن به عنوان فضاییقرار می

                                           سکنـم دـبع و معنی که گفت انمیتو مینهز ینا در. باشدمیمتغیر  ن،نساا جتماعیا و یفکر سلطه و شدر نسبت بهرابطه 
 آن طبق بر که ستقرار دادی ،ضمنی( ابطی)روا مجموعه تابع یگرد یسوشود و از وط میمربدی رف اتخصوصی به سو یکزا

 رـه یاـهنساختما عظما قسمت ینکها به باتوجه[10]معمول دارند های راستما باهم شهر یک یا محله یک در دممر

 از مسکن ییزربرنامه یندآفر در مسکن هـب مرتبط تمطالعا ،دهد،های مسکونی تشکیل میساختمان رایستیز مجموعه

 و طبیعیو ییاهووآب بطاضو یطارـش هیدگاد از چه نباجو کلیه از باید مسکن ییزربرنامه. ستا رداربرخو ایهیژو همیتا
 تباف و یماس هدـکنن ینـتعیمطالعات  نـیا نتیجه. دشو قعوا قیقد مطالعه ردمو فرهنگی و اقتصادی -جتماعیا یطاشر چه

 یطاشر بایست می مسکن ییزربرنامه در ینابنابر[11] د.وـب هداخو شهر یکالبدرساختا و مسکونی تالمح

 تدماـخ تأمین از همچنین و نظرگرفت در را رکشودر اههنتگاسکو لومعقپراکندگی  نیز و فیاییاجغر و فرهنگیدی،قتصاا
 نباید دممر غتافر تقااو رانگذ و زنیا ردوـم جتماعیا تخدما به سترسید ،شتابهد مانند آنجنبی و وریضر

از سال  گفت انمیتو آن ییزربرنامه و مسکن مسأله( حائز اهمیت است که خاطر نشان گردد. در مورد [12]د.کرغفلت

 و داده ستد از را دخو قعیوا ممفهو رکشو کلی ییزربرنامه بچورچها در پیوسته ماا ستا شتهدا سابقه انیرا در ،6861

ست. ا شتهدا ارقر دممر و مسئولین ایبر شناآنا و جانبی هپدید یک انعنو هـب جامعه اساسی مسائل حاشیه در ارههمو
های پیشنهادی احتماال علت اصلی این و برنامهها طرحنقطهنظر از  هاییزربرنامه نـیا ایمحتو و عموضو دنبو قعیواغیر
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  هایزیربرنامه  و مسکن نظر از مختلف حیانو دنکر یبند برنامه منطقه مسأله ردمو در هشد سیربرهاست. توجهیبی

 [13]اجرایی تاکنون در ایران اقدامی مهم صورت نگرفته شده است هایسیاست هاردمو در لویتهااو
 

 های کمی و کیفی مسکن:.شاخص1
 رفاه میزان و جوامع نیافتگی توسعه و یافتگی توسعه مـیـزان سنجش مهم هایمؤلفه از یکی مسکن بطور کلی بخش       

 این کمک به. کنندمی ایفا را ایویژه نقش مسکن هایشاخص میان این در. شودمی محسوب کشورها اغلب در ساکنان

 صورت به بایستی شانکلیت در چند هر را مسکن هایشاخص. شناخت را مسکن امــر در مؤثر هایرویه توانمی هاشاخص

 هایشاخص کلی طور به. است روریض مطالعه برای آنها تفکیک اما گرفت، نظر در هم پیوسته به معیارهای از ایمجموعه
ای از موارد نیز موارد اقتصادی ) در این باشد و در پارهبندی میها کمی و کیفی قابل تقسیمشاخص دسته دو به را مسکن

 کنند. گیرد( تقسیم  میمطالعه مورد بحث قرار نمی
 

 های کمی مسکن: شاخص

 .جمعیت و خانوار: 1
 واحد تعداد کمبود برآورد در شاخص معمولترین است مسکونى واحدهاى تعداد به انوارهاخ تعداد بتـنس شاخصاین      

 در خانوار تعداد نسبت یا مسکونى واحد اشغال، مسکن بررسى در توجه قابل معیارهاى جمله از [14]باشد.مى مسکونى
 براى کافى فضاى دــواح این در و مىگردد ساکن خانوار مسکونى یک واحد هر در شرایط بهتریندر  .است مسکونى واحد

 بطهرا ینا رسدمی به اول هنگا در .است مسکن بخش مطلوب و سالم عملکرد نمایانگر این و است فراهم خانواده افراد کلیه

 و کندمی ویپیر تقاضامسکن از  یتهیه در .نددار زنیا مسکن بهارها خانو و کنندمی ندگیز اددر خانوارها فراباشد.  شنرو
 به ،باشد زساوساخت قابل سانیآ به و خانه ارزان گرا .کنندمیمنعکس  را هاارخانو ادتعد تقریبًا منطقه یکدر  هاخانه ادتعد

 کاالها یگرد زاربا از وتمتفا مسکن زاربا نیمدامی  که رطو نهما ماا د،کر بحث جمعیت و مسکن یرهباتوان درمی معا رطو

ای ههد چندینعمر و هشد ساخته ربایک مسکن .ستا راتمقر و نیناقو از خیلی تابع و آرام کنـمس دـتولی .تـسا

 ها وههنددتوسعه ،مالکین بلکه ندارند مسکن زاراـب در نکنندگاومصرف نتولیدکنندگا فقط .ستان اگر خیلیدارد،همچنین 
ی مسکن و رابطه ،مسکن زاربا صخا یژگیبه دلیل و .نددار مینهز ینا در این به ایبرجسته نقش نیز مالی یمؤسسهها

 [15]رسد،روشن نیست. جمعیت آنطوری که در نگاه اول به نظر می

 

 .شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی:2

 وضعیت شاخص این .مىدهد نشان را مسکونى واحد یک در افراد تعداد متوسط ،مسکونى واحد در نفر تراکم شاخص        
 به ساکن معمولى خانوارهاى جمعیت تعداد تقسیم از شاخص این.مىدهد  نشان نىمسکو فضاهاى نظر از را خانوارها رفاه

 نشان بسیارى است. مطالعات مسکونى واحد در نفر تراکم میزان بیانگر شاخصآید. می بدست مسکونى واحدهاى کل تعداد

 [16]دارد.)وجود  جرم و ناهنجارى و مسکونى واحدهاى در جمعیت باالى تراکم ،محالت فقر بین قوى رابطه که دادهاند

 هاارخانو ادتعدی دهندهو نشان دوـشمی محاسبه مسکونی یدهاـحوا لـک اددـتع رـب هاارخانو اددـتع تقسیم با شاخص ینا
 و دارد دوـجو کونیـمس حدوا یک ارخانو هر ایبر یعنی دشو6 اخصـش ینا ارمقد گرا .ستا مسکونی حدوا هر مقابل در

 [15]های موجود بیشتر است و نیاز به ساخت مسکن وجود دارد.مسکن ادتعد از هاارخانو ادتعد یعنیشود  6تر ازیشـب

 

 .شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی:3
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در  مهم ملاعوو از  تـسا حمطر مسکن کیفیت یهاجنبهاز   یکی انعنو به مسکونی حددر وا نفر کماتر شاخص          

 یـیک اخصـش ینا. رودشمار می به مسکونی حددر وا اکنـس ادرـفا وقیـحقو  یـنروا ،فیزیکی یها عرصه خلاتد چگونگی
 کونیـمس یدهاـحوا اددـتع بر جمعیت ادتعد تقسیماز  که دمیشو بمحسو دگیـنز طحـس نجشـس یاـهشاخصاز  

 می ننشا شاخص نـیا تیراـعب هـب. تـسا کونیـمس یاهاـفض رـنظاز  اـهارنوخا  هاـفر عیتـضو ههندندنشاو  هدـلشـحاص

 کمتر باشد  هرچه شاخص ینا ازهند، ادـکننمی دگیـنز رـنف دـچن طـمتوس روـطبه  مسکونی حدوا هردر  که هدد به

 [15]تری است.ی وضعیت مطلوبدهندهناـنش
 

 . شاخص تراکم نفر در اتاق:4
 تعداد تقسیماز  که اخصـش  نـیا ستا قتاا هر مقابلدر  ادفرا ادتعد ههنددنشان قتادر ا نفر کماترشاخص         

در  ادرـفا لتقالـسا انمیز ،یدآمی ستد به مسکونی یحدهادر وا یهادموجو قاـتا کل ادتعد به ساکن  جمعیت یهاارخانو

 هـب. است هـخاندر  ادرـفا فاهیرمطلوبیت  جهدر یابیارز یابر قیقد یرمعیاو  دـهدمی  ناـنش یـمخانوارها را  لـخدا
تر از یک رگبزنسبت غالبا  نـی.ا تـسا کونیـمس یاهاـفض اـب درـفا کمی سنجش رمعیا  ترین مهم شاخص ینا تیراـعب

 است.هرچه قدر این شاخص کوچکتر باشد بهتر است. 

 

 . شاخص متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی: 5
 کار به ،دارد وجود مسکونى واحدهاى رد که اتاقى تعداد از آن افراد یا خانوار هر سهم شناخت جهت در شاخص این     

؛نشانگر باشند ساکن خانوار چند مسکونى واحد هر در اینکه از فارغ مسکونى واحد در اتاق تعداد متوسط افزایش .مىرود
 هر خانوار  یا افراد آن،سهم  شناخت  لحاظ به شاخص این .باشد مىتواند آن بهبود رفاه نسبی ساکنان)درجه رفاه خانوارها(

 تراکم جزوشاخصهاى تواند نمى گرچه رود مى کار به خانه یک فضاهاى تحوالت روند و مسکن دهــش تفکیک فضاهاى از

  [17]شود.تلقى  تراکم شاخصهاى برآورد در مهمى عامل مىتواند ولى شود محسوب مسکونى واحد در

 یشاخص هااز یکیو  دیآیبه دست م یمسکون یبر تعداد کل واحدها یواحد مسکون یهاتعداد اتاق میشاخص از تقس نیا
-استیس[18]خانواده است یو فرهنگ یاجتماع یهایژگیو انگریب زین یرود اما از نظر اجتماع یمسکن به شمار م یکالبد

 یاجتماع ،یدولت در برنامه دوم اقتصاد یهااستیاز س یکیعنوان نمونه  بوده است. به رگذاریشاخص تأث نیا بردولت  یها

 تیاست( بود. وضع یو کوچک ساز یپاك که شامل پس انداز، انبوه ساز استیمسکن ) س یشورکوچک سازک یو فرهنگ
 خانوار است. یاز اعضا کیهر  یق به ازااات کیشاخص وجود  نیمطلوب ا

 

 .تراکم  خانوار در اتاق: 6

آن  زانی. هر چه مدیآیبه دست مH/R برتعداد اتاق  تعداد خانوار  میتراکم و از تقس یهااز شاخص یکیشاخص  نیا        

شاخص با  نیدارد. ا میثروت و درآمد رابطه مستقبا میزان رفاه خانوارهاست و معموال  زانیم یایگو ترباشد، نزدیکبه صفر 
ارتباط نیست و شرایط مطلب آن در بی زیمنطقه ن یمیاقل ـطیو گسترده( و بــا شرا ینوع و شکل خــانــواده )هسته ا

 [19]بیان شده است0/27مشهرسال

 

 شاخص کیفی مسکن: 

 .نوع مصالح ساختمانی و شیوه ساخت: 1

 که ؛ستا یرز حشر هـب الحـمصدوام  بـحس بر مسکونی یحدهاوا یبندطبقه  انیرا رماآ مرکز تعریف سساا ق طب بر      

 گفته شده است:  ارقر رکا یمبنا یبند. طبقه همین نیز سیربر یندر ا
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 بندی یا اسکلت بندی بتونی، آجر و آهن، سنگ و آهنمی شامل اسکلتمصالح بادوا 

 مصالح نیمه دوام شامل آجر و چوب، سنگ و چوب، بلوك سیمانی تمام آجر 

  [20]مصالح کم دوام شامل تمام چوب،خشت وچوب، خشت و گل 

 

 .قدمت واحدهای مسکونی )عمر مفید(2
 باشد. یآن م یدارد،  عمر ساختمان و سال اتمام بنا تیبنا اهم یفیک یابیو ارز یکه در بررس ییهااز شاخص یکی       

اتمام  لیدلد از واحدهای مسکونی موجود قابلیت سکونت داشته و چند درصد به د درصندهد کــه چیشاخص  نشان م نیا

-سال می20-85 ارا حدود یهر واحد مسکون یبرا دیگردد. ًعمر مفیموجود خارج م یهایهبنا از رده سرما دیعمر مف

 [21]دانند

 .تسهیالت و امکانات واحدهای مسکونی:3

توسعه در  زانیسنجش م یاساس یاز شاخص ها یکی یو اساس هیاز خدمات پا یمسکون یواحدها یبرخوردار زانیم         

 زانیکرد. م یابیمناطق و جوامع مختلف را ارز نیشکاف ب زانیتوان م یشاخص م نیا قیشود. از طر یکشورها محسوب م

 خانوارهاست.  یو فرهنگ یاجتماع ،یت اقتصادیوضع انگریاز امکانات و خدمات، نما یمسکون یواحدها یبرخوردار

 آسایش و رفاه از دیگرى هاى جنبه آن بودن رپناهــس جنبه به و خارج منظورى تک حالت از کنــمس که تدریج به
 جدیدى اخصــش صورت به نیز زندگى ضرورى تجهیزات و هیالتتس از برخوردارى حدود ،شود مى اضافه نیز اجتماعى

 مى مشخص درصدى صورت به که شاخص این،  اندازهگیرى براى .آید مى در کونىــمس واحدهاى وضع ارزیابى راىــب

 آب وجود از عبارتند تسهیالت این وجه عمدهترین .رود مى کار به سکونتى تسهیالت از برخوردارى و مسکن کیفیت شود
 ونقش مالیم جمعیت رشد که شهرهایى و ورهاــکش درکشی، برق، حمام،امکانات گرمایی در واحدهای مسکونی است. هولل

 اهمیت هــک تــاس ذکر قابل.[22]داردباالیى  میزان شاخص است. این بارز سکونتى خدمات ارایه در نهادهاى و دولت

 زیاد آنقدر مسکن سیاستگذارىهاى و برنامههار د کونىــمس واحدهاى تجهیزات و رفاهى هاىتسهیالتصشاخ کاربرد

 ،مسکن در موجود تانداردهاىـسا حداقل عنوان به تاسیسات این وجود صنعتى پیشرفته کشورهاى از بسیارى در که است
 است. گردیده درج اختمانىــس نامههاى آیین در

 

 .مساحت و سطح زیربنا واحد مسکونی: 4

 هر در احداثى و موجود بناى زیر کل گویاى است مسکونى واحدهاى زیربناى طحــس و مساحت بیانگر که اخصــش این
 اخصــش این. "مسکونى واحد سکونت قابل فضاى متوسط": مىگردد تعریف صورت بدینشاخص  باشد. این مى نیز سال

 سطح با همراه از اىنشانه شاخص این مقدار بودن پایین .نجدـس مى فرد هر براى را کونتــس قابل فضاى کفایت میزان

 کشورهاى در شاخص این.  مىیابد افزایش کشور یافتگى عهــتوس و سرانه بناى زیر. است سکونتى نامطلوب تراکمدرامد، 

 [23]مترمربع است80رآمد د پر کشورهاى درمتر مربع و 1درآمد کم
 

 .امنیت و ایمنی :5
 ینا. آورد همارـف ساکنین ایبررا  منیتا مختلف تجادر که شدباای گونه به باید بمطلو مسکن ریمعما ییژگیهاو         

در برابر  هـجامع داـحآ ایرـس وزاتتجا برابردر  منیتا ،غیرطبیعیو  طبیعی نحاسوو  بالیا مقابلدر  منیتاز ا عما منیتا

 یرز ملاعو شتندا رنظوم امنیت،  تأمین جهت. در رودمی رشما به منیتا یجنبهها سایرو  نسانیا یفعالیتهااز  ناشیاثرات 
سب ساخت، پیش بینی منا یهاروش  ذتخاا یشهر یهادعملکر سایر به نسبت مسکن مناسب مکانیابی شوند می یهـتوص
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در ادامه بحث که در ارتباط کاربرد پدافند [24]باشد. تمهیدات الزم برای تقلیل خسارت به هنگام وقوع سانحه می

 شود.ارائه میغیرعاملبرخی از این نکاتی توضیحاتی 

 

 از مباحث ذکر شده: ی خالصه

 مى ها شاخص این کمک به .استمسکن  سیاستهاى ضوابط و معیارها سنجش جهت مناسبى ابزار مسکن شاخصهاى

 بخش اهداف تحقق در را هاکاستیو کم و پیشرفتها و داد دست به را مسکن ایطرش از را فهمى قابل و تــدرس تصویر توان
 راه میتوان ،بودهاند موفق خود جامعه مسکن تامین در که کشورهایى تجربه از استفاده با طرفى از .نمود مشخص مسکن

 اطالعات ارائه مسکن شاخصهاى یافت. منظور از ایران روستایى و شهرى جامعه مسکن تامین براى مناسبى هاى حل

 مربوطه سیاستهاى تدوین و ابعاد ناختش براى مسکن مساله اجتماعى هاى جنبه بازتاب عنوان به که است علمى مناسب
 و شرایط در را مسکن کیفى و کمى ابعاد و جنبهها کافى وضوح با و سادگى به مسکن هستن. شاخصهاى استفاده قابل

 مىدهند. نشان ،باشد مدنظر که دیگرى شرایط و مقطع درهر یا و موجود وضعیت

 

 تعریف پدافند غیرعامل:

تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب فارسی )پاد( یا  "آفند "و  "پد"ند از دو جزه از نظر واژه شناسی، واژه پداف

ای قرار گیرد معنای آن را معکوس متضاد، پی، دنبال(( بوده و هرگاه  قبل از واژه)پد(پیشوندی است که به معنای ))ضد ،

 [25]جدال، پیکار، و دشمنی است.( نیز به مفهوم )جنگ،"آفند"نماید. واژه می

(قانون برنامه چهارم توسعه تعریف پدافند غیرعامل بدین شرح 626(ماده )66اجرایی بند) نامه( از آیین6در ردیف )ب(ماده)

 توضیح داده شده داشت.

 یها یا نشریاو  اتتجهیز ت،اـتاسیسو  اختمانهاـس انیـنسا ویرـنی یذیرـپ یبـسآ اهشـکموجب  تمااقدا )مجموعه

یا کاهش عمیالت خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرات ناشی و   شمند بمخرو  صمانهخ تعملیا مقابلدر  رکشو
 شود. (گردد پدافند غیرعامل نامیده میاز سوانح غیرطبیعی می

پدافند غیرعامل به معنای دفاع بدون بگارگیری تجهیزات نظامی است و در عرصه مدیریت بحران ناشی از جنگ، در تسهیل 

 ری زیرساخت نقش اساسی دارد. مدیریت و پایدا
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 [26]:فصول مشترك مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 6تصویر

 
 

 اصول پدافند غیر عامل عبارتنداز:

 پذیری کاهش آسیب 

 های خودی کاهش اثربخشی تهدیدات برروی هدف 

   اعالم خطر تاکتیکی به نیرو 

 ،[5]بهسازی و بازسازی نیرو تسهیل در گردآوری 

 ها،های قدیم ندارند، هدف اصلی آنها از نظر امنیتی چندان تفاوتی با با زمانها و طراحیز برنامه ریزیامروزه نی
-در برنامه  مالی و...در مسئله دفاع، های فیزیکی،به دلیل محدودیتای از خطر ،تغییری نکرده است و باید همواره درجه

 ریزی مد نظر قرار داد .

 شامل موارد زیر است:  اهداف پدافند غیرعامل

 ی ملی در کل فضای سرزمینی از طریق اعمال سیاست آمایش سرزمین وپراکندگی  توزیع جمعیت و سرمایه
 پاالیشگاهی(های کلیدی و حیاتی) نیروگاهی ،زیرساخت

 ،استقالل  کشورها امنیت ملی،حفظ تمامیت ارضی 

 ن نیازهای حیاتی جامعه در زمان بحران افزایش روحیه مقاومت مردم و تامیها،حفظ جان انسان 

  جلوگیری از تخریب و آسیب تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس  کشور 

 

های ایمن در جغرافیایی انتخاب عرصهپوشش ،فریب،اختفاء ،های متعددی دارد. استثار،نیز شیوهاصول پدافند غیر عامل 

پراکندگی در توزیع عملکرد متناسب با تهدیدها و ت در فضا،تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیکشور،

یابی و استقرار عملکردها،مقاوم مکانانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه،جغرافیا،

از اصول بخشی و گاه چند منظوره،های دو منظوره،ایجاد سازههای حیاتی ،استحکامات و ایمن سازی سازهپایداری،سازی،
 [27]این اصول است

با توجه به به مطالب ذکر گردد،هشدار، آماده سازی مطرح میبنابراین، پدافند غیر عامل به عنوان یک امر جهت پیشگیری،

 توان پدافند غیر عامل را رد موراد زیر خالصه نمود: شده می
 پدافند غیر عامل به عنوان راهبردی پیشگیرانه مطرح است. .6

 تواند به عنوانم ابزاری در جهت هشدار، اخطار ، مورد استفاده قرار گیرد. عامل نیز میپدافند غیر .2

 محدود کردن یا جلوگیری از خسارات،تلفات به امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی  .8

 رح استدد در دستو کار پدافندغیرعامل مطبازسازی مج .4

 سوانح طبیعی و غیرطبیعی ان در شرایط وقوعهای خدمات رسافزایش استمرار فعالیـت .0

 حفظ تمامیت ارضی نسبت به حاکمیت ملی .1

 [28]نگی نیروهای دشمن و تقویت بازدار حلیلت .7

 ریزی مسکن شهری:کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه  .9

 های مسکونی چندین اصل مهم را شامل میشود که عبارتنداز: پدافند غیر عامل در طراحی و تجهیز مجموعه
محافظت سلسه مراتبی : اصل محافظت سلسه مراتبی به معنای درجات متفاوت آسیب پذیری بخش های  اصل اول:

پذیر هستند، بایداز بیشترین مختلف مجوعه است. طبق این  اصل ، فضاهایی که در برابر سوانح دارای بیشترین  آسیب
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پذیری افراد، فضاها، بق این اصل، شدت آسیبسطح آمادگی جهت مواجه موثر با شرایط بحران برخوردار باشند. همچنین ط

یکنواخت کردن شعاع، تجهیزات را می توان با چیدمان صحیح توده، فضا، افزایش فاصله ها بین بلوك های  ساختمانی،
 سرانجام با مهار کردن عوامل تشدید کننده خسارات در سطح جزئیات تا حدود زیادی کاهش داد. فضا  بهدسترسی از  توده 

این اصل بر اهمیت سرعت در استقرار در نقاط امن و نیز سرعت در امداد و نجات و مهار پوشش سراسری: دوم:  اصل

 کند. ها تاکید میدامنه آسیب

عناصر تنوع، و کارایی،پذیری،این اصل بیانگر آن است که به کمک سه ویژگی انعطافاصل سوم: محافظت پویا: 
شود هریک از اجزآئ های متنوع طراحی شود. ویژگی انعطاف پذیری موجب میبه شکل حفاظتی باید به صورتی پیوسته و

کرد معمول خویش برخوردا ر باشند، که از دیدگاه پدافند غیرعامل و عناصر از محیط قابلیت ارائه عملکردهایی فراتر از عمل

ژگی تنوع بیانگر لزوم تعدد در عناصر حیاتی ویاین قابلیت  عملکردهای حفاظتی و حمایتی در برابر شرایط بحرانی است،،
کرد آنها به ویژه در شرایط  اضطراری است که موجب تسریع در مهار دامنه صدمات محیط و به منظور حفظ تداوم عمل

کیب محیط شود. ویژگی کارایی حاحکی از این است که ضرورت وجودی هر عنصری در طرح و ترناشی از رخداد سانحه می

تری از یتوان به سطح عالایی تامین عملکردهای مورد انتظار از آن است که با ترکیب تعدادی عمل کرد ساده میتابع توان

 دست یافت. کردها عمل
ترین نیازهای آسیب مجموعه باید قادر به تامین حیاتیاصل چهارم: خودکفایی نسبی: با فرض بدترین شرایط بحران،

مقابله با توان از اعالم خطر،فاصله پس از وقوع خطر  باشد. از مهم ترین این نیازها میدیدگان در اندك زمانی قبل  و بال

 های جایگزین و امکانات ضروری جهت اسکان اضطراری نام برد. سیستهای پزشکی ،آتش، فوریت
انه از امکانات و استفاده هوشمند اصل پنجم: کمترین آسیب پذیری: این اصل به لزوم دقت در جانمایی عناصر محیط،

 [5]طراحی ،جهت کاهش صدمات ناشی از رخ داد انفجار توجه نماید. 

ای بالی ایرـسو  نظامی تحمال برابردر  بیشتر چه گیهرداـمآ بـسشود. میک رمنظو به نساختما فاعیدمعماری 

 تتأسیساو  زهاـس تـمومقا ری،معما بخش سهدر  مسکن بخشدر لـغیرعام دـفناپد تمالحظا. دشو می حمطر طبیعی
 اییـجانمو  یـگزیننمکا دــمانن ولیــصا هــب هــتوج ری،اــشمعمــبخدر.دشو می رمتبلو ساختمانی

 ریمعما نساختما یباال یپذیر  مرمت جهدر ،فریبو  رستتاا ءختفاا لصوا عایتر ،بنا دگیمناسبـکناپرن،اختماـهسـبهین

 ناـجت اـنج ایرـبای را هیژو تمکاناا ن،موااپیرـب طاـتبار هوـنحو  ساختمانی یفضاها یشآراحائز اهمیت است. خلی دا
سی بنا، هند حرـط ینـتعی . دوـشمیآن  یپذیر سیبآ  اهشـکو  تمـسیس دعملکر دبهبو باعثو  دهنمو دیجاادارـفا

صلح  نماز در نهرساختما ایبر دیعملکر چند یفضا انعنو به منا یاـفض یـیشبینـپو  سترسید هنحو، شوهازبا موقعیت

 که نمایند حیاطررا  فضاهایی یآناـهزنیاو اـبن یبررکا به توجه با باید رانمعما است. راـمعم ینـمهندس هدـرعهـجنگ بو
 [29]باشد شتهدا مناسبییبرراـک زـنی لحـص ناـمدر ز ،جنگ نمادر ز یفنداپد درـعملک رـب وهالـع

                                                                                                                                                                                                                                              

 هعهد به رنکاـی. اتـسا دنظرـم رینفجاا یهاربا برابردر  متومقا تـجه ناختماـس یـحاطر ماـنجا زه،اـس بخشدر 

برای فضای امن، طرح معماری باید هماهنگ با مبحث سازه  زهسا مناسب هسیستمـب تیابیـسد جهت است. زهسا مهندسین
 باشد. 

 اتخطر ،گرفتگیآب  ز،اــگ نشت نظیر ر،نفجاا یپیامدهااز  یــناشیاـسیبهآ وزبراز  یجلوگیر ت،تأسیسا بخشدر     

های تاسیسات ساختمان سیستم یتغییرپذیرا ی وددـمح داریرـب هرـبه قابلیت.  ستو ..ا خطر معالاستم ، تعبیه سیقبر
 [30]گیرد.ط مهندسین تاسیسات قرار میهماهنگ با عملکرد مورد نظر توس
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 [31]های مسکن در مالحظات پدافند غیرعامل :مولفه: 2تصویر

 

ریزی بخش مسکن تاثیرگذار باشد  به اختصار تواند در برنامهرعامل نیز میتواند در پدافند غیدرادامه به مباحثی که می

 شود.توضیحاتی ارائه می
 

 گزینی مناطق مسکونی:مکان1.9
و  مستعد حیانوو  اطقـمن هـبهین ابیـیناـمک ،کونیـمس یهانساختما ریاممعدر  لــصا ییترینابتداو  دیبنیا       

. تـسا لـغیرعام فنداپد لوـصا ساـسا بر مسکونی یبناها ساخت ایبر منطقه کـی طبیعی یاـقابلیتهاز  دهستفاا

 عهـستو معدو  کتیوایوو راد شیمیایی ادمو دـتولی یسایتها کزامراز  مسکونی مناطق موقعیتو  لهـلفاصـقبیاز  اتیـمالحظ
 گزینیناـمکدر  اتیـحی یهامؤلفه جملهاز  کزامرآن  سمتاز  بـغال یاـهدباوزرش  تـجهو  مسیردر  مسکونی  مناطق

به  الاو هـک دـباشای  گونهً به باید مسکونی یدهاـحوا اثدـحا لـمحو  ابیـینمکاو  ریمعما.  ستا مسکونی مناطق بهینه

 ییاهو تحمال قعاموو در  سختآن  فتصرو  لشغاا یـمینز هـحمل رتوـصو در  دـنگیرن اررـق رـتیو  یددر د یـحترا

 [32].)دشو شهرآن  نناساک متوجه رتخسا کمترین
 

 ساختار مناطق مسکونی:2.9
 نساختما لیـصا  یاـهدعملکرو   رـعناص  بـترکیو   یرـگیارقر  مـه  راـکن  ونگیـچگ  ،اـهناختماـس فضایی یعزتو

و   زنرـب ،محله ی،)کو یشهر راختاـس یدـکالب  تیماـتقس .هددمی شکلرا  شهر مسکونی راختاـس ی،هرـشی بافتها
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    اکنـما شترـگساز  اـه نساختما مناسب کنشارـپ یناابرـبن ت.ـسکونتگاههاس فضایی رساختا ابعـت یوددـح اـ( تهـمنطق

 تالـحمدر  یهرـش مناطق نساکنا جانی تتلفا انزـمی کاهشآن در  متعاقبو  دهکر ممانعت مسکونی یزـمرک کـت
 رـب اـههـمحوط مناسب حیاطر. کندمی ای ایفابرجسته شــایی( نقــیو در ییاوــه ،یــمینز امی)ــنظ هــجانب     هـهم

 نجا ساخت ایرـب اـهنساختمابین  حائل یفضاهاو  یمنیا صلافو داــیج، اتعداد ساکنان،  ناختماــس کمارــت ساــسا

 شیزو ر رانفجا جمو اترـثاز ا نماند نمادر ا جهتدر و...  مستحکمو  مناسب یهرـش ناـمبلم نچیدما ،پناهگاهها ،هاهپنا

 کماتر. ستا یشهر عامل غیر فنداپد بر حاکم لصوا سساا بر مسکن ییزربرنامهدر  اـهبینیترین ئیشساسیآوار از ا
 اکنـما ونیـماپیر عهـتوس وهمحدو  سعتو ساـسا رـب کونیـمس یدهاـحوا اددـتع دلمتعا یعزتوو  هاساختمانخت ایکنو

 (38افزاید)همان ایمنی شهر می هـجدر رـب

 

   مسکونی مناطق بافت 3.9

 چگونگیو  انزـمیدر   هرـش تـباف. تندـهس یهرـش یتهاـباف یرـگیشکلدر  عاملترین مهم مسکونی یبافتها      
 شهر ههنددتشکیل ایجزا وچکترینـبکـچگونگیترکیو  ازهدـنا ،شکل دنبو نامنظمو منظم   ،شهراز  انبررکا دهستفاا هنحو

دارد و  یبیشتر متوگانیک(مقاار) امنظمـن تـباف هـب بتـنس ی،منظمشهر بافت که ستا ساـسا  نـیا  رـبدارد.  أثیرـت

 پیوسته بافت یمنیا جهاز در بیشتر نظامیو  طبیعی یاـباله  رـخط  رـبابردر   گسسته بافت یمنیاب این ، درجه   وهعال

 [33]رودمی رنتظاا
 توان به موارد یل اشاره کرد:که با توجه به پدافند غیرعامل نیز میریزی مسکن شهری در ارتباط با فضاهای باز در برنامه

 

 های امن: ایجاد کنج9-3-1
 عقب انبد جمعی ندگیزاست. محلی که از قیل و قال  ادهخانوو  دخو با تخلو محل خانه کهآن  به دمیشو رهشاا       

 یتهدیدهارا از  ما فقط نه که مکانی،  اربرقر ریختیااو  هشد لکنتر رتصو بهرا  ونبیر با بطهرا بلکه.   کنیم می ینیـنش

باید نماید.  معالا انیگرد بهرا  دخو کیفیت ینا بایست میو  ستا نجای دگوشه خانه یگرد بیانی بهو کند می حفظ نیوبیر
حال  و [34]ست.ا هشد هچیر غشلو بر ساکتو  عمومی بر خصوصی ،جمعی بر دیفر بطروا نمکا یندر ا که نشان دهد که 

بایست های امن در این محل دنج میزمانی که  این محل دنجی دارای رویکردی پدافند غیر عامل باشد برای ایجاد کنج

 مواردی رعایت گردد که برخی از این عوامل عبارتنداز: 
 

 الف: اختالف سطح با استفاده از شیب زمین

احداث  در که فضاهاییدهد. در اختیار ما قرار می منا یها کنج دیجاا ایبر محیط که ستا ییگرد نمکاا نیز مینز شیب 

 باالتر حسطواز  که  تیاتهدیداز  نندامیتو مینز شیباز  حاصل ارهیودر ، د فضاهایی حفر یاو   نختادر کاشت ،هاها دیواره

آورد .  در  نمغاار به ادفرا ایبررا  منیتو ا مشآرا سحساا که نمایند دیجارا ا هایی  کنجو  بمانند نمادارد در ا دجوو

 باکس ورفال یک یاو   هکوتای دیوارهو  اردند دجوو یبلند ارهیود به زنیا باشد باالتر خلدا یفضااز  رجخا یفضا که تیرصو
آوار   شیزر خطر کاهش ایبر نساختمااز  حسطو فختالا ینافاصله . حداقل آورد فراهممحوطه را   ایبر منیتا تواند می

 [35]باشد نساختمابرابر  عتفاار

 

 ها اطراف محوطه:ب:ساختمان

های های گوناگون ، فضا ها و گنجای طراحی کرد که در بخشتوان حجم کلی را به گونهدر هنگام طراحی ساختمان می
ها عالوه بر ایجاد فضایی امن و جلوگیری از ریزش آوار برروی امن را به وجود آورد. همچنین وجود پیلوت در زیرساختمان
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 ینکها ضمن. ن، سقفی مناسبی در جهت محافظت از آفتاب در تابستان و نزوالت جوی در سایر فصول ایجاد نماید. عابری

 هدد می کاهشرا  نهاآ بهوارده  تصدماو  هشد ساختمانها یراز ز رنفجاا جمو رعبو موجب
 

 .: فرم ساختمان :9-3-2
های گرد نیز در ری از ریزش آوار به محوطه داشته باشد.ن گوشهتواند تاثیر زیادی در جلوگیفرم پلکانی ساختمان می      

 رد کردن موج انفجار و مستهلک نمودن آن نقش مهمی دارد. 

 

 حذف عناصرالحاقی به ساختمان:9-3-3
در  عناصر ینا یکسواز  ایر. ز میباشند راتخسا یشافزدر ا مهمی عامل ها استر نظیر نساختما به لحاقیا عناصر      

...     سایلو یگرد یسوو از  شوند میآوار  محوطهو در  هشد اجد نساختمااز  رنفجااز ا ناشی مکشو  ءخال دیجاا مهنگا
 گردند. می بپرتا افطرا به انگلد مانند نهادر آ دموجوو ،  کولر

 

   .عناصر تزیینی: 9-3-4
ای بگونه نهاآ مکانیابی هنحو باید دمیشو دهاستفا محوطه خلدر دا نماو  مجسمه، آب مانند تزئینی عناصراز  چناتچه      

در  شیشهاز  همچنین. باشد تیز یگوشهها فاقد رتینصوا  غیرو در  دنگیر ارقر رنفجاا جمو ضمعردر  نالمکاا حتی که باشد

 نشود.  دهستفاا  محوطه یغهااچر ساخت
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 [31]افند غیر عامل : مدل پیشنهادی مولفه های مسکن در پد3تصویر

 گیرینتیجه  .10

توان ساز یافت. جهت کاهش خطرپذیری میهای که در برخی انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسانبا توجه به تشابه   
با ارزیابی خطرات بالقوه در هرمکان، تمهیدات بهینه پدافند غیرعامل رادر جهت کاهش خطرپذیری انواع خطرات و سوانح در 

رفت. مانند کاهش خسارات ناشی از زلزله و لرزش موج انفجار بمب، تعامل میان تمهیدات پدافند غیرعامل درمقابل نظر گ
تواند به پایدار ی منجر ساز از یک سو و همچوشانی آن بادیگر خطرات طبیعی مانند زلزله از سوی دیگر میتهدیدات انسان

و با   نهرامعما بیراتد ذتخاا با،  دیجاا ضمن  انمیتو  که دمیشو یجهگیرنتی چنین قفو مباحث مجموعهاز شود. به عبارتی  
گانه پدافند غیرعامل منطبق با خصوصیات و 61ریزی مسکن شهری و با توجه به اصول توجه به الزاماتی که در مبحث برنامه

 گیدگسترو  تشداز  ود که ایجاد نم فضاها دعملکر بهزدن  لطمه ونبدو  لنشینو د یباز یفضاهاتوان فضایی شهر می
 فصر ممستلز مرا ینا نکهآ ونبد.  دشو کاسته انبحر وزبر  مهنگادر و یا بالیای طبیعی،  شمند تحمالاز  ناشی تصدما
 . باشد فیاگز یها هزینه

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         16 

 های تحقیق:مآخذ یافته
  

های جتمع(اصول پایداری اجتماعی در م6833سادات سجادی قائم مقامی پ، پوردیهیمی ش، ضرغامی اس) .6

 نظران و متخصصان ایرانی.مسکونی از دید جامعه صاحب

ودوم  ریزی شهری،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،چاپ بیستای بر مبانی برنامه(مقدمه6837شیعه، ا) .2

 صفحه 220

 ریزی مسکن،انتشارات سمت، چاپ ششم، تهران (برنامه6833پورمحمدی م) .8

( تبین اصول و و مالحظات دفاع شهری و رویکرد پدافند غیرعامل با 6832ب) ربیعی   قربانی و،شهسواری ح، .4

 876-835صص،83شماره مدیریت شهری، تاکید بر سلوالر نمودن شهرها،

های باز مسکونی به منظور پدافند (اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه6830نژاد ف)داعی .0

های توسعه مسکن انبوه در ایران مهرماه، وزارت مسکن و شهرسازی، سیاست غیر عامل، مجموعه مقاالت سمینار

 مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان، تهران 

 ر،وـکشیهرـش یاـفض منیتا یاـتقدرار لـفندغیرعاماپد نقش تبیینو سیر( بر6836پور ا)کیانژاد ق و فیروز .1

 .یشهر مدیریت همایش تاالـمق هـمجموع

 6ها در پدافند غیرعامل، سال دوم ، شمارهی محوطه(طراح6833فرزام شاد، م ) .7

ها ، مدل، فنون(انتشارات ای)روشریزی ناحیههای برنامه(، اصول و روش6832آسایش ح، استعالجی علیرضا) .3

 دانشگاه آزاد اسالمی ری،تهران، چاپ اول 

9. Epley, R. D., Menon, M., (2008), "A Method of Assembling Cross-sectional 

Indicators into a Community Quality of Life", Social Indicators Research, 88, 

pp108-134. 

10. Das, D., (2008), "Urban Quality of Life: A case study of Guwahati", Social 

Indicators Research, 88 : 65-89.  - Brereton, F., Cl 

  3 و  7رهشما ،همدشانز لسا دی،قتصاا سیاسی، تطالعاا ماهنامه مسکن؛ ییزر برنامه در لتدو نقش ا ، ریاضی، .66

،.6835 

 توسعه یسیاستها ، رسمینا میندو تمقاال مجموعه رکشو ییزربرنامه منظا در آن ایگاهج و مسکن ی د،مطهر .62

         جلد دوم ان،تهر ان،یرا در مسکن
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شهری)نمونه مطالعاتی مسکن در توسعههای (ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی6836زاده ف، مروجی م)ابراهیم .68

 پژوهشی نگرشی نو در جغرافیایی انسانی، سال چهارم، شماره دوم -:شهرستان شیروان(فصلنامه علمی

 (مجموعه مقاالت سیمنار توسعه مسکن در ایران، ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، تهران 6878زاده ع)رضی .64

-شناختی وضعیت مسکن در ایران به تفکیک استانبررسی جمعیت ارشد،نامه کارشناسی(پایان6830ستارزاده د) .60

 ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ها، دانشکده

ای ایران بعداز انقالب اسالمی، مجله های کمی و کیفی مسکن: تجربه(شاخص6838محمودیانی س و حسینی ح) .61

 6-63های آمار رسمی ایران، سال بیست و پنجم، صصبررسی

 ی علوم اجتماعی،دانشگاه تهران شناسی،دانشکدهنامه کارشناسی ارشد جمعیت(پایان6835حیدرآبادی ا) .67

18. Azizi, M. M )2004( Analysis of status changes housing indicators in Iran, Journal 

of Honarhae Zeba, number 23. ]in persian 

های مسکن شهر مریوان با نقاط حول شاخص(ارزیابی تطبیقی سیرت6834آمادی ش، مرادی ا)زیاری ك پشاه .63

 87-02پژوهشی مطالعات شهری، شماره پانزدهم،صص -شهری استان کردستان و کشورایران، فصلنامه علمی

های اجتماعی مسکن در شهر اهواز، فصلنامه (بررسی تاثیر جمعیت بر تغییرات شاخص6835ملکی س) .25

 30-662صص30و70جمعیت،شماره 

21. Behzadnasab, J. )1994( Rural housing of Iran. Papers collections of housing 

development seminar in Iran, Ministry of housing and urban planning, Tehran[in 

persian] 

 

 : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 6870(اطلس مسکن ایران 6873زنجانی ح، کتابی ا) .22

 مسکن، مجموعه مقاالت آموزشی اقتصاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن . (اقصاد6832رفیعی م) .28

های تحصیل به آن(صفه، شماره های کیفی مسکن مطلوب)مبانی طراحی و روش(ویژگی6873زاده م)تقی .24

 ، دانشگاه شهید بهشتی 35-658صص86

ای شهری با استفاده از منطق (برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناگاهه6832غ، صالح گوهری ح)خمر  .20

سال دوم، شماره هفتم؛ فازی )مطالعه موردی : منطقه یک شهری کرمان( ، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی،

 26-84صص 
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(برنامه ریزی مدیریت بحران در حوزه مدیریت شهری با رویکرد 6834کریمی شیرازی ح)نصرتی ش، مدیری م .21

-مطالعه موردی کالنشهر رشت. دوفصلنامه علمی    MCDMو   SWOTروشپدافند غیرعامل با استفاده از 

 7پژوهشی مدیریت بحران، ص

(پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد 6834()کرمی م،رئوفی حیدری فر م،شفاعتی آ،ملکی ك،پور محمدی م، .27

خیزی شهر تاکید بر زلزله بانگری، توسعه و امنیت پایدارشهری،رویکردی جدید در آیندههای چند منظوره،کاربری

 253-286صص ، تابستان،2شماره ،47دوره های جغرافیائی انسانی،پژوهشتبریز،

های توسعه و ( ارزیابی نحوه ی بهره گیری از مفهوم پدافند غیر عامل در طرح6834عندلیب ع، ا خگر ح) .23

 666-624بیست و دوم، صص عمران)جامع(شهری ، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری ، سال ششم، شماره

 (6833()26مقررات ملی ساختمان در پدافدغیرعامل)مبحث .23

ریزی مسکن شهری، (کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه6836)سن، امینی د، حسینی امینی حسن کامران ح .85

 6-24ای ، سال چهارم، شماره پانزدهم،صص های شهری و منطقهمطالعات وپژوهش

( ارزیابی مولفه های مسکن برای برنامه ریزی پدافند غیر عامل )مطالعه 6838)جمشیدی ز قائد رحمتی ص، .86

 موردی :شهر بوکان(

 .انتهر داریشهر ان،تهر شهر یمنا جامعه همایش میندو تمقاال ( مجموعه6833فتحی ر، قلیزاده ا) .82

 پ اول (مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران،چا6831پاکزاد ج) .88

های کشور با استفاده از های اجتماعی مسکن در سطح استانشاخص (بررسی نقش6833ملکی س، شیخی  ح) .84

 30:ص34-657ریزی محیط و مسکن روستایی.روش ترکیبی توسعه انسانی،برنامه

-(مالحظات طراحی فضاهای باز مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل، اولین همایش علمی6831فزرام شاد م) .80

 6-65پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل.دانشاه مالک اشتر. صص

 

 


