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 دیباهچ:

 

یت و کنترل جريان توسعه کالبدی و اقتصادی  شهر اقردآباد، رد  اجتماعی –بهره مندی از ظرفيت اهی محيطی و هدا

زی و با هدف اهی اداره کل راه و شهرسابید، رد استان  افرس، رد راستای سیاستحوزه شهرستان خرم

یلی شهر اقردآباد، رد دستور کار تفص  -ساماندهی، زمينه ساز مطالعات حاضر گرديد هک اینک هب عنوان طرح جامع 

 مشاور قرار گرفته است.

اهی جامع و تفصیلی ناسان آن زمانی رد اقلب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی مسئوليت نظارت رب تهيه طرحاين مهندسان مشاور هک کارش 

تهيه و طراحی  شهری را رد گوهش و کنار سرزمين پهناور اريان هب عهده داشته و فرصت آشنايی عميق رتی را نسبت هب مسائل و نیازمندی اهی عمومی

اهن و با رويکردی واقعگراياهن، افتخار دارد هک هب اين امر مهم فراخوانده شده و رد اين راستا تالش نموده است ات رد فضايی کارشناساين گوهن طرح اه داشته اند، 

کاراهی توسعه و عمران آتی شهر رد اقلب طرح جامع   اقردآباد  بپردازد.  هرتفصیلی رد ش  –هب ربانهم رزيی و تهيه سیاست اه و راه

تحلیل و پیشنهادات شهر اهی مختلف کارشناسی تيم مرب رش تقديم می شود حاوی نتايج و دستاورداهی ربرسی بخشآنچه رد اين گزا 
وهط رد تجزهی و 

 .است، هک رد اقلب گزارش مرحله سوم   شهر) اراهئ پیشنهادات (  تهيه شده است
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ص با رويکرد استراژتی توسعه اقتصادی شیپ ینیب نقش و روند توسعه اقتصادی شهر رد آینده باالخ ،تعیين عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر -3-1

 )ری الزم رد ره بخشو نیز ربانهم اهی آتی دولت و سازمانهای محلی يا بخش خصوصی رد توسعة اقتصادی شهر همراه با تعیين میزان سرماهی گذا ردون زا 

 نتايج مربوط هب شهر: -3-1-1

 تعیين عملکرد غالب اقتصادی شهر رد وضع موجود: -3-1-1-1
بویژه راهیابی برای مسائل اقتصادی شهرها، شناخت نیروهای اقتصادی و عوامل رشد و توسعه شهری، "

سازد و بدون مطالعه ریزی شهری و مدیریت آن را آشکار میضرورت مشارکت کارشناسان اقتصادی در برنامه

 23: 1378)سعیدنیا،  "دهد.و تحلیل های اقتصادی، شهرسازی مفهوم اجتماعی و انسانی خود را از دست می

هر سطحی به منظور شناخت خصوصیات شهر صورت می گیرد. اشتغال کامل مطالعات اقتصادی در  "( 67تا 

آیند. اشتغال کامل های مهم در برنامه ریزیهای اقتصاد کالن به شمار می و رشد اقتصادی پایدار از هدف

وضعیتی است که تمام افراد دارای مهارت بتوانند از فرصتهای شغلی استفاده نمایند و معموالً در این اقتصاد 

درصد بصورت طبیعی وجود دارد. رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارتست از افزایش  5الی  3بیکاری 

تولید خالص ساالنه با قیمت های واقعی و اگر منظور از آن نشان دادن سطح زندگی باشد از طریق تولید سرانه 

ید سرانه( بیانگر رشد اقتصادی محاسبه می گردد. به عبارت دیگر تغییرات مثبت در درآمد سرانه )و یا تول

خواهد بود. بنابراین هرگاه رشد درآمد ملی و یا تولید ملی برابر با رشد جمعیت باشد، درچنین شرایطی رشد 

اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. هدف از سیاستهای کالن اقتصادی در کشورهای پیشرفته ثابت نگهداشتن 

وش های محقق شدن این امر، تبیین ساختار اقتصادی شهر است. یکی از ر یک رشد در اشتغال کامل است.

مشخص شدن ساختار اقتصادی شهر به برنامه ریزی و شناخت بهتر مسائل می انجامد. همچنین برای شناخت 

پتانسیل ها، نقاط قوت و نقاط ضعف اقتصاد مفید می باشد. در مطالعات سطح اول، خصوصیات اقتصادی شهر 

قبل از اینکه عملکرد و نقش غالب تغال و اهمیت کیفی بخش های سه گانه بررسی گردید. از لحاظ تولید، اش

اقتصادی شهر در وضع موجود را مورد کنکاش قرار دهیم، مطالبی، که در قسمت خصوصیات اقتصادی شهر 

خالصه کرده ایم. نقاط قوت و ضعف S.W.O.T بیان شدند را به صورت جمع بندی شده تحت عنوان جدول 

ر حال حاضر در درون سیستم وجود دارند و فرصت ها و تهدیدها خارج از سیستم امکان تاثیردارند. با استفاده د

از این جدول عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود و آینده را مشخص خواهیم کرد. جدول 

 می باشند.    S.W.O.Tشماره زیر نشان دهنده جدول 
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 بیرون سیستم درون سیستم

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

مزیت نسبی در تولید  -

 محصوالت کشاورزی و دامداری

جاده ترانزیتی و خط راه آهن  -

اصفهان و خط لوله  –شیراز 

گاز پارس جنوبی نیز از این 

 منطقه می گذرد.

جاذبه های طبیعی و اقلیمی  -

 گردشگری

آب و هوا و شرایط اقلیمی  -

 مناسب

وجود کارخانه یک و یک و  -

مجتمع صنعتی کشاورزی 

 چشمه بناب

 وجود باغات و مزارع متعدد -

 

 

زیر ساخت های   -

ضعیف اجتماعی و 

اقتصادی )مخصوصا 

 در زمینه گردشگری(

توان اقتصادی پایین  -

 شهر

وارد کردن مواد  -

اولیه کارخانه یک 

ویک و گرفتن انگیزه 

کشاورزی از کشاورزان 

ق افتادن این و از رون

 محصول

 

بهره برداری اقتصادی تر از  --

 صنایع تبدیلی کشاورزی

استفاده از کاربری های  -

گردشگری به عنوان محرک بخش 

 خدمات

امکان اشتغالزایی با استفاده از  -

فعالیت های وابسته به صنعت 

 گردشگری

افزایش پیوندهای پیشین بخش  -

 کشاورزی با صنعت
(forward linkage ) 

دسترسی مناسب به بازارهای  -

منطقه ای ، ناحیه ای و فرا منطقه 

 ای

 –ساماندهی و توسعه تجاری  -

رفاهی در اطراف محور ارتباطی 

 شیراز -اصفهان 

بهره گیری از سرریز فرصت های  -

حاصل از فعالیت های حمل و نقل و 

 مسافربری

نزدیکی به پاسارگاد جهت توسعه -

 صنعت توریسم

ارات کافی فقدان اعتب -

برای سرمایه گذاری در 

 بخش گردشگری

خرید مواد اولیه  -

کارخانه رب یک و یک از 

 کشاورزان شهر قادرآباد

شدن کارخانه  خصوصی -

یک و یک و  افزایش 

 بیکاری

نداشتن زیر ساخت های -

 گردشگری

نزدیک بودن این شهر از -

نظرجغرافیایی به مرکز 

 استان

 

 : تصادیاراهئ پیشنهادات بخش اق -
  :بخش کشاورزی 

مشاهده می گردد شهر قادرآباد در تولید محصوالت باغی پتانسیل باالیی داشته و می توان با ایجاد صنایع 

تبدیلی کشاورزی، از این محصوالت درآمدزایی بهینه را ایجاد کرد، همچنین برای بهبود وضعیت باغداری می 

ری با استفاده از افزایش مکانیزاسیون در تولید، بهبود شیوه توان اقداماتی چون بهبود شیوه زراعت و باغدا

آبیاری جهت توسعه بخش کشاورزی در شهر را به کار گرفت. پیشنهادات زیر را در راستای افزایش سهم بخش 

کشاورزی در اقتصاد منطقه از جمله در تولید، اشتغال، ارزش افزوده و درآمد صادراتی و در نهایت رشد شهر 

 مطرح کرد؛  می توان 

 . بهبود شیوه آبیاری و باغداری با استفاده از مکانیزاسیون در تولید 1

 . راه اندازی صنایع تبدیلی برای استفاده از محصوالت دارای مزیت نسبی و مطلق 2

 S.W.O.Tآباد در قالب جدول بررسی نقاط قوت،نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی شهر قادر -1جدول شماره 

 

 1392-منابع: مهندسان مشاور خودآوند
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 . بازاریابی محصوالت کشاورزی در استان و کشور3

  ارای پتانسیل می باشد.دامداری نیز با توسعه فعالیت های دامداری از جمله گاوداری د

 بخش صنعت: 

مجتمع چشمه بناب یکی از مراکزی است که عالوه بر رونق کشاورزی با . حمایت و سرمایه گذاری در 1

  ایجاد مرکز بزرگ پرورش ماهی قزل آال و کارخانه آب معدنی سهم بسزایی در ایجاد اشتغال داشته

 کشاورزان شهر قادر آباد  برای رونق فعالیت آنها . خرید مواد اولیه کارخانه رب گوجه یک و یک از2

 بخش خدمات: 

 توسعه فعالیت های خدماتی از جمله: -1

 حمل و نقل، انبارداری و بازرگانی در ارتباط محصوالت کشاورزی با منطقه     

 توسعه فعالیت های خدماتی پشتیبان تولید از جمله بیمه  -2

د شهر، برنامه های آتی و اسناد باالدستی ساختار اقتصادی شهر با توجه به ساختار اقتصادی وضع موجو

 صنعتی پیشنهاد می گردد.  _خدماتی  به صورت 

 اصفهان و خط لوله گاز پارس جنوبی نیز که از این منطقه  –جاده ترانزیتی و خط راه آهن شیراز  -3

 شودمی گذرد باعث شده این شهر دارای عملکردهای فراشهری و فرا منطقه ای ب

وجود آثار تاریخی و تفریحی که باعث جذب گردشگران به این شهر می باشد نقش بسزایی می تواند  -1

 ایفا کند. 

 جمع بندی ساختار اقتصاد شهر  : -3-1-1-2
با بررسی کلی سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در شهر  معلوم گردید که بخش کشاورزی با بررسی 

خدمات در شهر  معلوم گردید در بخش کشاورزی زمین های مرغوب و کلی سه بخش کشاورزی، صنعت و 

حاصلخیز و منابع غنی آب های زیر زمینی و رودخانه های پر آب باعث گرایش عامه مردم به شغل کشاورزی، 

دامپروری و باغداری شده است. از محصوالت کشاورزی این منطقه:گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، خیارسبز، 

نخود، لوبیا، عدس، چغندر قند، بادمجان، سیب زمینی، بوده و محصوالت باغی شامل سیب، هلو،  گوجه فرنگی،

 .آلوسیاه، آلو زرد، شفت آلو، زردالو، به، انگور، گردو و بادام می باشد

یکی از قطب های اقتصادی منطقه کارخانه یک و یک است که شهرت جهانی داشته و محصوالت متعددی 

عالوه بر مصرف داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می نماید. تولیدات این کارخانه شامل  را تولید نموده که

 آبلیمو، رب گوجه، خیار شور، خاویار بادمجان، مرباجات، انواع کنسروها، ترشیجات و... 

 .می باشد

ماهی  شرکت چشمه بناب ) یگان دشت ( با داشتن زمینهای کشاورزی و باغات فراوان و مرکز پرورش   

 قزل آال، یکی دیگر از قطبهای اقتصادی منطقه است.

بخش صنعت در اقتصاد شهر دارای سهم نسبی می باشد. با توجه به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می 

توان بخش صنعت را توسعه داد. بخش خدمات در اقتصاد شهر دارای سهم بسزایی است، چرا که از نظر وضعیت 

سبی ندارد. اما از نظر وضعیت بازرگانی و تجاری و بخش حمل و نقل به خاطر گردشگری وضعیت چندان منا

دارابودن وسایل نقلیه مخصوص دارای سهم عمده ای از بخش خدمات است. جهت انجام سرمایه گذاری یا 

جهت اعطای تسهیالت بانکی و ... توسط نهادهای دولتی در اقتصاد شهر، بخش صنعت مناسب ترین گزینه می 

 باشد.
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مشاهده می گردد شهر قادرآباد در تولید محصوالت باغی پتانسیل باالیی داشته و می توان با ایجاد صنایع 

تبدیلی کشاورزی، از این محصوالت درآمدزایی بهینه را ایجاد کرد، همچنین برای بهبود وضعیت باغداری می 

یش مکانیزاسیون در تولید، بهبود شیوه توان اقداماتی چون بهبود شیوه زراعت و باغداری با استفاده از افزا

آبیاری جهت توسعه بخش کشاورزی در شهر را به کار گرفت. پیشنهادات زیر را در راستای افزایش سهم بخش 

کشاورزی در اقتصاد منطقه از جمله در تولید، اشتغال، ارزش افزوده و درآمد صادراتی و در نهایت رشد شهر 

 می توان مطرح کرد ؛  

 شیوه آبیاری و باغداری با استفاده از مکانیزاسیون در تولید  . بهبود1

 . راه اندازی صنایع تبدیلی برای استفاده از محصوالت دارای مزیت نسبی و مطلق 2

 . بازاریابی محصوالت کشاورزی در استان و کشور3

  .دامداری نیز با توسعه فعالیت های دامداری از جمله گاوداری دارای پتانسیل می باشد

 کلیات اقتصادی -3-1-2
و  "خدمات -صنعت"به سمت  "کشاورزی"شهر قادرآباد، در روند تحول تاریخی خود از ساختار و عملکرد 

ره سپرده است. زیر ساخت و نیروهای اصلی توسعه اقتصادی شهر، بر پتانسیل  "صنعت -خدمات"نهایتاً 

 کشاورزی شهرستان خرم بید تکیه دارد.

ی زیر، معرف ساختار اقتصادی شهر در وضعیت کنونی، مبتنی بر غلبه نقش و جایگاه شاخصه های اقتصاد

 صنعتی دارند:  -فعالیت های خدماتی

 

 درصد مراکز فعالیتی درصد اشتغال بخش های اقتصادی

 7/7 1/31 کشاورزی

 5/12 3/25 صنعت

 8/79 7/13 خدمات

 

کمتر از بخش کشاورزی می باشد، امّا، ارزش  توضیح: گو اینکه در جدول فوق درصد اشتغال بخش صنعت

تولیدات صنعتی بیش از ارزش تولیدات کشاورزی بوده و از این رو، میتوانیم بگوئیم که در نقش و جایگاه 

 صنعتی در ساختار اقتصادی شهر غلبه دارد. -فعالیت های خدماتی

ک زی تکیه دارد. وجود کارخانه یصنعتی شهر در وضعیت کنونی بر شالوده فعالیت کشاور -فعالیت خدماتی

کارگاه( معرف این مطلب است. این  58کارگاه تولید مواد غذائی )از جمع  11و یک، کشت و سنعت بناب و 

واحدها، مواد اولیه مورد نیاز خود را از محصوالت کشاورزی شهرستان خرم بید )حوزه نفوذ شهر( تامین می 

 کنند.

عمده "درصد که به فعالیت  1/71واحد( یعنی  168ی )از جمع واحد کسب 331در بخش خدمات، وجود 

اشتغال دارند نیز نوید این نکته است. این واحدها اضافه بر تامین نیازهای واحدهای خرده فروشی  "فروشی

شد، به فروش و صدور محصوالت کشاورزی از قبیل غالت و محصوالت جالیزی و حبوبات )سیب زمینی، گوجه 

 ..( به سایر نقاط شهرستان و منطقه می پردازند. فرنگی، خیار و .

 وضعیت اشتغال در وضع موجود در شهر قادرآباد -2جدول شماره 
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همچنانکه در باال گفته شد، بخش کشاورزی )شامل دامداری و باغداری(، به علت وجود زمین های -3

مرغوب و حاصلخیز و منابع غنی آب های سطحی و زیر زمینی ،باعث گرایش عامه مردم به مشاغل کشاورزی 

 ،دامپروری و باغداری بوده است.

ا در روند تحول تاریخی شهر به تبعیت از تحوالت ساختاری اقتصاد ،نقش فعالیت کشاورزی در شهر ام

کمرنگ شده و فعالیت های صنعتی )از جمله صنایع تبدیلی(وبه تدریج فعالیت های خدماتی غلبه یافته اند.اما 

،چنانجه فعالیت های تکیه گاه اصلی فعالیت ها در شهر ،زیر ساخت های کشاورزی است.به عبارت دیگر 

کشاورزی در ناحیه نفوذ شهر قادر آباد وشهرستان خرم بید کم رنگ شوند،فعالیت های صنعتی وخدماتی 

موجود نیز به مخاطره خواهند افتاد. هم اکنون ورود مواد اولیه رب گوجه فرنگی توسط کارخانه یک ویک  از 

زی رادر کل کشور واز جمله در شهرستان خرم بید دالیل مبیّن این موضوع می باشد.عواملی که نظام کشاور

 تضعیف می کند،عبارتند از :

o واردات بی رویه 

o  سازمان تولید کشاورزی مبتنی بر خرده مالکی 

o ، مبارزه با آفات و... مکانیزه نمودن واحدهای کشاورزی وعدم استفاده از روشهای نوین آبیاری 

o عدم کنترل واستفاده بهینه از منابع آب 

o ی پایین نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی کارای 

 و...

البته،بر مسئولیت شهر وناحیه فرض و واجب است که برای جلوگیری از سقوط نظام کشاورزی ناحیه  -1

کوشش ها وتالش های الزم را در زمینه تأمین خدمات زیر بنایی نظیر آموزش کشاورزان،حفظ وتوسعه منابع 

موجود ،تقویت نظام های تأمین مالی و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه واحد آب،تقویت شاختارهای تولیدی 

های کشاورزی و... را انجام دهند.اما تردیدی نیست که تامین و فراهم کردن این عوامل کار دشوار و زمان بر 

رده و کاست که در خالل آن نظام تولید کشاورزی شهرستان بیش از پیش به طور اجتناب ناپذیر افت وسقوط 

یه تاثیر آن فعالیت های صنعتی عمده و بخش خدماتی شهر)که بر صدور وفروش محصوالت صنعتی تکیه 

 دارد(،تضعیف خواهد شد.

(پیامد این افت ها،کاهش تولیدات محلی،افزایش بیکاری)اعم از نیروهای شاغلی که شغل خود را از دست 5

ه عمومی،فراهم نشدن اعتبارات مورد نیاز شهرداری در میدهند ونیروهای آماده به کار جدید(،کاهش سطح رفا

 رابطه با توسعه وبهسازی کالبدی فضای شهری،مهاجرت به خارج از منطقه می باشد.

 ینیب نقش و روند توسعه اقتصادی شهر رد آینده: شیپ -3-1-3  
ظور واقعی و اگر من رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارتست از افزایش تولید خالص ساالنه با قیمت های

از آن نشان دادن سطح زندگی باشد از طریق تولید سرانه محاسبه می گردد. به عبارت دیگر تغییرات مثبت 

در درآمد سرانه )و یا تولید سرانه( بیانگر رشد اقتصادی خواهد بود. بنابراین هرگاه رشد درآمد ملی و یا تولید 

یطی رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. هدف از سیاستهای ملی برابر با رشد جمعیت باشد، درچنین شرا

کالن اقتصادی در کشورهای پیشرفته ثابت نگهداشتن یک رشد در اشتغال کامل است. در مقابل در کشورهای 

برخوردار هستند و ثانیا به لحاظ اینکهً از ظرفیت   در حال توسعه از آنجاکه اوالً از ویژگی رشد باالی جمعیت

قتصادی بطور بهینه و یا کامل استفاده نمی کنند، به رشد ضریبی نیاز دارند و فاقد یک رشد ثابت در های ا
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زمینه اشتغال بوده و یا پله ای در غیر اینصورت شکاف درآمدی بین گروه ها در کشورهای توسعه یافته و در 

 حال توسعه افزایش خواهد یافت. 

پذیرد که در مجموع در غالب بخش مختلفی تأثیر مییرهای اثرنقش و عملکرد شهری به طور معمول از متغ

های اقتصادی و طبیعی شهر ها و پتانسیلگنجند. بدین مفهوم که توانمندیبوم ساخت اکولوژیک شهری می

بخشند. در کل توسعه اقتصادی جوامع تحت تأثیر عوامل زیر میزان توسعه اقتصادی شهر را در آینده معنی می

 باشند:می

o .منابع داخلی 

o .وسعت بازار و میزان تقاضای داخلی 

o .وضعیت منطقه از لحاظ مراحل توسعه اقتصادی 

آفرینی قابل صنعتی توان نقش _در شهر قادرآباد طبق مطالعات انجام شده در وضع موجود کشاورزی 

 است.  ای از خود بروز دادهمالحظه

 _نقش غالب اقتصادی شهر در حال حاضر کشاورزی  در مجموع می توان بیان نمود که در آینده با تغییر

 ای با شدت بیشتریصنعتی است که درآینده نیز همین نقش را تقویت خواهیم کرد، رشد و توسعه منطقه

صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب که با باالبردن بهره وری بخش کشاورزی، مازاد عوامل تولید از جمله نیروی 

 ش  صنعتی که دارای قابلیت های بالقوه مناسبی است، هدایت نمود.کار و سرمایه را به سمت بخ

دو پروژه زیر به عنوان پروژه های آغازین ،از طرف این مهندسان مشاور برای توسعه ی فعالیت های خدماتی 

 در بخش های گردشگری وحمل ونقل پیشنهاد می شوند:

 ایجاد دهکده گردشگری در ساحل رود خانه سیوند

 تهران)مدخل شهر قادرآباد( –خدماتی بین راهی در مسیر جاده ترانزیتی شیراز  ایجاد مجتمع

این دو پروژه از طریق طرح های امکان سنجی،قابلیت تعیین منابع مالی مورد نیاز توسط بخش خصوصی 

در را داشته باشد واین مهندسان مشاور )خودآوند( آمادگی انجام این کارها را همراه با جذب سرمایه گذاری 

 توان تخصص خود دارد.

 تأثیرپذريی اقتصاد شهر از روند توسعه اقتصادی آتی شهر اقرد آباد: - 3-1-3-1
سیستم یا نظام اقتصادی یک شهر یا منطقه براساس الگوی تعادل عمومی شکل گرفته است، بدین مفهوم 

رای ر تأثیر خواهد گذاشت. بکه تغییر در وضعیت یک سری از فعالیت های اقتصادی، قطعاً بر فعالیت های دیگ

مثال فرض کنید فعالیت های صنعتی از سیستم اقتصادی شهر حذف گردد و محصوالت مورد نیاز شهر از 

طریق واردات از سایر مناطق تأمین گردد. در این حالت فرضی، تولیدات بخش صنعت صفر می گردد، نتیجه 

در این نکته خالصه می گردد که کاهش تولید کل  اینکه تولید کل شهر کاهش می یابد. مفهوم تعادل عمومی

شهر بیشتر از میزان تولید صنعتی است که از اقتصاد حذف شده است. یعنی اینکه کاهش مستقیم تولیدات 

بخش صنعت، تولیدات بخش های دیگر اقتصاد را به واسطه پیوندهای پسین و پیشینی که با هم دارند، در بر 

لید کل از تولید بخش صنعت حذف شده بیشتر شده است. بنابراین هدایت منابع دارد. به همین علت کاهش تو

 و سرمایه های مالی به سمت یک بخش یا بخش هایی از اقتصاد باعث تأثیر بر متغیرهای ذیل می گردد: 

 تولید ناخالص داخلی )درآمد( شهر شامل تولید مستقیم و غیر مستقیم. -الف

 و اشتغال غیر مستقیم. اشتغال شامل اشتغال مستقیم -ب
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 متغیرهای فوق مخصوصاً متغیر اشتغال از عوامل عمده تأثیر گذار بر سطح رفاه ساکنان شهر محسوب 

می شود. لذا، با تبیین میزان و نوع اشتغال شهر در افق زمانی آتی می توان تا حدودی سطح رفاه ساکنان و 

این بخش، تعیین ظرفیت اشتغال بخش های اقتصاد در ساختار اقتصاد شهر را تعیین نمود. هدف از مطالعات 

 آینده می باشد.

در بخش های قبلی، عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود و آینده بر مبنای اطالعات حاصل 

بیان شدند. ساختار اقتصاد پیشنهادی جدید نیز بر این مبنا ارائه گردیده است که هدایت  SWOTاز جدول 

ت بخش های غالب پیشنهادی آینده منجر به افزایش تولید کل )مستقیم و غیر مستقیم( و اشتغال منابع به سم

کل )مستقیم و غیر مستقیم( و در نهایت رشد و توسعه شهر گردید. در این بخش بر مبنای تئوری رشد بخش 

فتن دو با در نظر گر های اقتصادی ابتدا، مطالعه ظرفیت اشتغال فعلی و آینده شهر را بررسی می کنیم. سپس،

ساختار اقتصادی غالب موجود و پیشنهادی، دو برنامه اشتغالزایی ارائه می شود. در نهایت، شاخص تغییر 

ساختاری که نشان دهنده میزان توسعه اقتصادی شهر در طول دوره برنامه ریزی است محاسبه و تحلیل می 

 گردد.

آن،مطالعات طرح آباده ومطالعات این مهندس  بررسی ها ومطالعات انجام شده اعم از سند توسعه

  :مشاور)خودآوند( همگی موید این نکته هستند

شهر قادر آباد دارای پتانسیل های توسعه ایی دیگرمانند خدمات مرتبط با بخش حمل ونقل وخدمات 

زش رمرتبط با بخش گردشگری هستند. سرمایه گذاری روی این پتانسیل ها می تواند کاهش احتمالی در ا

صنعتی در شهر ناشی -پولی تولیدات وخدماتی را که احتماال در زمینه ی افت تدریجی فعالیت های خدماتی

از زوال تدریجی فعالیت کشاورزی در شهرستان خرم بید رخ دهد،جبران کند.در عین حال،چنانچه بخش 

ابد،ایجاد این فعالیت های کشاورزی شهرستان در اثر اقدامات بهسازی و ترمیمی از خط افت تدریجی رهایی ی

جدید یعنی توسعه ی خدمات مرتبط با حمل ونقل وگردشگری،اثرات مثبتی بر میزان تولید ناخالص داخلی 

 شهر به جای گذاشته و به نوبه خود به توسعه اقتصادی شهر یاری خواهد رسانید.

ا موارد از زمره این پتانسل هپتانسیل های گردشگری شهرمتعدد،بکر ودارای قابلیت توسعه ایی باال هستند.

 زیر را می توان ذکر کرد :

o نزدیک به پاسارگاد رد راستای توسعه ی صنعت توریسم 

o  فراغتی خصوی را دارد. –وجود چند باغ بزرگ که قابلت تبدیل شدن به فضاهای تفریحی 

o کنار ه  جاذبه های طبیعی مانند چشمه ها،باغات اطراف شهر و به ویژه عبور رود خانه سیوند از

 شهر

o  در مرکز بخش قادر آباد به عنوان عنصر هویت بخش  "نارنج قلعه "وجود قلعه قدیمی به نام

 شهری 

این پتانسیل ها با تبدیل آن ها به پروژه های گردشگری با ریز کاربری های بدیع و جاذب می تواند فضای 

ری ه وجود آورده و با ایجاد اثرات تکاثفراغتی و تفریحی خاصی را برای گردشگران وتوریسم طبیعی وتفریحی ب

 والقایی به رشد اقتصادی شهر و ایجاد پیوند های پسین یاری رساند .

تهران می توند خدمات حمل ونقل مختلفی را در حول ومحور  -عبور خط آهن به ویژه جاده ترانزیتی شیراز

 خود به وجود آورد
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 ی اقتصاد از روند توسعه اقتصادی آتی شهر:   اراهئ متدلوژی و محاسبه تأثیرپذري1 - – 3-1-3-1
 11115انجام پذیرفت، جمعیت کل شهر  1385در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 

درصد( در چارچوب مطالعات 2نفر اعالم شد. جمعیت شهر براساس نرخ رشد سالیانه جمعیت پیشنهادی )

 د می شود نفر برآور 19911معادل  1111اجتماعی، در سال 

. در این مرحله برآنیم تا جمعیت شاغل شهر ه داستنفر شاغل داشت 1212،  1385شهر قادر آباد در سال 

 را برآورد نماییم.  1111در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شغل( –سهم اشتغالزایی بخش )نفر  سهم اشتغال بخش )درصد( بخش اقتصادی

 1316 3111 کشاورزی

 1166 2513 صنعت

 1811 1317 خدمات

 1212 11111 عجم

 مرحله محاسبات توضیحات

P1385  1385: جمعیت شهر در سال 

1111  P  1111: جمعیت شهر در سال 

r  )نرخ رشد ساالنه جمعیت )پیشنهادی مطالعات : 

P1385= 11115    

r = 2 % 

1111=19911 

(1 

E1385  1385: تعداد شاغلین شهر در سال 

e 1385 1385عیت شهر در سال : نسبت شاغلین به جم 
1117  E 1117: تعداد شاغلین شهر در سال 

e1385 =
E1385
P1385

= 29.818   

 

E1111= e 1385* P1111= 5911 

(2 

1117- 1385N تفاوت اشتغال در دو مقطع زمانی : 
U1385  1385: تعداد بیکاران در سال 

N )میزان اشتغالزایی )نفر به شغل : 

N1385-1111= E1111- E1385= 1729 
U1385=168 

N= N1385-1111+ U1385= 1897 

(3 

C   شغل( -: سهم اشتغالزایی بخش )نفر 
e  سهم اشتغال بخش )درصد( از کل اشتغال : 

C  = e * N 
C A = 915 

C I = 513 

C S = 119 

C  =1897 

(1 

   1931-مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند

 )1385سال (شغل( –سهم بخش های سه گانه کالرکی از میزان اشتغالزایی )نفر  -3جدول شماره 

 

 

 محاسبات مطالعه ظرفیت اشتغال -1جدول شماره 
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غالزایی در بخش های اقتصادی به صورت فوق می باشد. یعنی اینکه براساس ساختار اقتصادی موجود، اشت

شغل به ترتیب در بخش  -نفر 915و  513، 119برقراری تعادل نسبی در بازار اشتغال شهر، نیازمند اشتغالزایی 

 های کشاورزی، صنعت و خدمات است.

آتی به تفکیک بخش های قبلی که در مورد ساختار غالب اقتصادی وضع موجود و  با توجه به توضیحات

باشد را  صنعتی می –اقتصادی عنوان شد، برنامه اشتغالزایی فوق، توان تغییر ساختار غالب فعلی که خدماتی 

نیز در آینده تقویت کنیم به همراه افزایش توان تولیدی شهر را ندارد. در صورتی که با تغییر ساختار فوق می 

دهی بهینه منابع مالی بخش دولتی و خصوصی به سمت بخش های توان مزیت های موجود را تقویت یا جهت 

استراتژیک، تخصیص بهینه منابع را انجام داد. تخصیص بهینه منابع قطعاً منجر به تعادل سهم بخش های 

 اقتصاد و افزایش توان تولیدی اقتصاد شهر خواهد گردید.

براساس نرخ رشد جمعیتی  1111سال  فرآیند محاسبه تا بدین جا بدین صورت است که میزان اشتغال در

محاسبه و سپس براساس سهم بخش های عمده اقتصادی از کل اشتغال، اشتغالزایی در هر یک از بخش های 

اقتصادی تعیین می شود. بر پایه این محاسبات، تغییری در ساختار اقتصاد صورت نگرفته است چرا که تنها 

ش های اقتصادی ثابت مانده است. در بخش بعدی، برنامه های میزان مطلق اشتغال افزایش یافته و سهم بخ

اقتصادی براساس پتانسیل ها و فرصت هایی که در شهر وجود دارد، ذکر می گردد و براساس این برنامه ها، 

سهم بخش های اقتصاد از کل اشتغال تعیین می شود. در نهایت شاخص تغییر ساختاری برای نشان دادن 

گرفته محاسبه می گردد. در واقع تفاوت بین وضع موجود و وضع آتی اقتصاد شهر از تغییر ساختار صورت 

لحاظ نقش غالب اقتصادی مشخص می گردد. در ادامه به ویژگی های اشتغالزایی در بخش های کشاورزی، 

 صنعت و خدمات پرداخته می شود.

 :بخش کشاورزی 

 عناصر طبیعی و اقلیمی است. بهره وری نیروی کارتولید افزایی و اشتغالزایی در بخش کشاورزی وابسته به 

در بخش کشاورزی شهر قادر آباد مثل تمام شهرهای کوچک کشور به علت عدم استفاده از مکانیزاسیون پایین 

است، بنابراین با افزایش بهره وری و افزایش تعداد نیروی کار می تواند تولید بیشتری به دست آورد. یعنی می 

گذاری ریالی در بخش کشاورزی، کارآیی نیروی کار را بهبود بخشید. در نتیجه،  اشتغالزایی توان با سرمایه 

با استفاده از مکانیزاسیون  بخش کشاورزی که در بخش قبلی براساس نقش غالب وضع موجود محاسبه گردید.

 جانشین نیروی می توان اندازه بخش کشاورزی را به نسبت کاهش داد. به عبارت دیگر در این بخش، سرمایه

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

45.59 2785 49.8 945 46.4 1840 خدمات

25.68 1569 26.5 503 25.3 1066 صنعت

28.73 1755 23.7 449 31 1306 کشاورزی

100.00 6109 100 1897 100 4212 جمع

پیشنهادی افزایش سال های آتی وضع موجود بخش های 

اقتصادی

 1392 -آوند مأخذ: مهندسان مشاور خود

 براساس ساختار وضع موجود 1111بخش های اقتصادی در سال  در اشتغالوضعیت  -5جدول شماره 
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کار شده و باعث افزایش بهره وری و تولیدات می گردد. یعنی در نهایت، سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد 

ثابت می ماند ولی اندازه بخش از لحاظ تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه ساختار بخش 

 سعه کشاورزی می گذارد.کشاورزی از سنتی به سمت مدرن خیز برداشته و گام در راه تو

در تعیین نقش غالب اقتصادی سعی می گردد نقش بخش کشاورزی کاهش گردد. تعیین اشتغال در   

بخش کشاورزی نیز بر همین مبنا صورت گرفته است. در جداول فوق مشهود است که سهم اشتغالزایی بخش 

مفروضات این قسمت انتظار می رود درصد می باشد و براساس  2317برابر است با   1111کشاورزی در سال 

  شغل ظرفیت اشتغال بخش کشاورزی می باشد.-نفر119

  :بخش صنعت 

هزینه اشتغالزایی یا هزینه ایجاد هر شغل در بخش صنعت به مراتب بیشتر از بخش های دیگر است. 

 اد پتانسیل هایشغل در بخش صنعت باال می باشد. در شهر قادر آب-گردد که هزینه ایجاد هر نفرمالحظه می

 قابل توجهی از لحاظ فعالیت های صنعتی وجود دارد که هم اکنون نیز در حال بهره برداری است. 

شغل پایین تر و دارای پیوندهای  -تعدادی از بخش های اقتصادی در شهر قادر آباد دارای هزینه ایجاد نفر

درصد از  2615 معادل  1111سال پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصادی است. بخش صنعت در 

 شغل می باشد. -نفر 513اشتغال کل دارای اشتغالزایی 

 :بخش خدمات 

در شهر قادر آباد خدمات اهمیت فراوانی داشته است. به طوریکه از لحاظ سهم اشتغال بخشی در رتبه اول 

شغل می  -نفر 915ایی قرار دارد. در چارچوب فوق الذکر بخش خدمات دارای سهم اشتغال و میزان اشتغالز

  باشد.

همانطور که عنوان شد در این چارچوب تغییر ساختاری صورت نمی گیرد به طوریکه سهم اشتغال بخش 

های اقتصادی از اشتغال کل تغییر نمی یابد. مشکل اینجاست که عدم تغییر ساختاری باعث می گردد که 

باعث عدم تعادل زیاد در اندازه بخش های اقتصادی  بخش خدمات شهر با رشد فزاینده ای به رشد ادامه دهد که

شده است. بخش خدمات با رشد بیش از حد، اقتصاد شهر قادر آباد را از لحاظ معیارهای بخشی شبیه شهرهای 

توسعه یافته کرده است. در حالیکه شهر دارای کمبودهای اساسی در زیر ساخت ها و زیر بناهای فعالیتی و 

 شهری است.

 اراهئ الگويی ربای تغییر ساختار اقتصادی شهر :- 3-1-3-2
همانطور که عنوان گردید براساس فروض فوق تغییری در ساختار اقتصاد صورت نمی گیرد. در این قسمت 

 پروژه های ساماندهی اشتغال آتی در راستای تغییر ساختار در جدول ذیل بیان شده است. 
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 اهداف کلی اجرای پروژه )غیر از اشتغالزایی( تغالزایی)نفر(اش پروژه های مؤثر بر اشتغالزایی

 151 پرورش و نگهداری دام
 بهره گیری از پتانسیل های دامداری 

 توسعه بخش کشاورزی

مجتمع صنعتی کشاورزی 

 چشمه بناب
291 

 بهرگیری اقتصادی تر تولیدات کشاورزی

 توسعه صنعت

 371 کارخانجات مواد غذایی تامین خدمات

 توسعه صنعت 311 رخانجات صنعتیکا

 161 کارخانه یک ویک

افزایش تولید، اشتغال، ارزش افزوده و 

 درآمدصادراتی

 توسعه صنایع باالدستی بخش تولیدات کشاورزی 

 

 تأمین خدمات مورد نیاز از قبیل حمل و نقل  111 خدماتی 

 ------- 1671 مجموع

 

 

وژه های محرک توسعه شهر معرفی می شوند، میزان بیکاری در با اجرای پروژه های فوق که به عنوان پر

سال آتی که مدت زمان اجرایی طرح جامع می باشد به کمترین مقدارش می رسد و شاهد تقویت ساختار  11

صنعتی خواهیم بود. به منظور نشان دادن تغییر ساختار، شاخص تغییر ساختار به  -اشتغال شهر در خدماتی 

 شده است.صورت ذیل محاسبه 

 احتماالت رشد و شیپ ینیب اهی جمعيت شهر رد آینده 2--3

 شیپ ینیب تحوالت آتی جمعيت -1 2--3
های جمعیتی آن استوار است، زیرا ریزی توسعه براساس آینده نگریهای اولیه هر نوع برنامهاصوالً شالوده

جمعیت تحت پوشش است،  های توسعه ارتقاء سطح زندگی و رفاه و آسایشمقصود و غایت کوشش طرح

ترین نوع خدمات با توجه به نیاز واقعی پیش بینی شود، چگونگی ساختمان جمعیت بنابراین برای اینکه مناسب

و تعیین مشخصات آن ضروری است. بدون توجه و نگرش عمیق به جمعیتی که در آینده افزایش خواهد یافت، 

 مود. نمی توان سیاست گذاری مناسب و صحیحی را اتخاذ ن

 برای پیش بینی جمعیت آینده شهر قادرآباد از روش های زیر استفاده می کنیم: 

o ( 1375-1385پیش بینی براساس نرخ رشد دهه پیشین ) 

o  1385-1391پیش بینی براساس نرخ رشد دوره 

o  ( 1391تا سال  1335پیش بینی براساس نرخ رشد متوسط گذشته ) از 

o  پیش بینی براساس نرخ رشد طبیعی 

o ا استفاده از مدل روش گمپرتز ب 

o با استفاده از روش  لوجستیک 

o بینی براساس نرخ رشد طرح فرادستپیش 

 1931 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 

 پروژه های تأثیرگذار بر اشتغالزایی در روند آتی اقتصاد شهر -6جدول شماره 
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o بینی براساس نرخ رشد طرح هادیپیش 

o بینی با روش ترکیبی پیش 

 می پردازیم. 1111سال بینی جمعیت شهر قادرآباد برای های متفاوت به پیشدر این جا با استفاده از گزینه

 33-99والت شهر اقردآباد رد دوره روند تح   -
 دهد.نشان می 35-91جدول زیر تحوالت جمعیتی و نرخ رشد  جمعیت را در دوره 

 

 نرخ رشد تغییر جمعیت نسبت به دوره قبل جمعیت کل سال

1335 1156 - - 

1315 1611 515 1121 

1355 3628 2127 8152 

1365 7289 3661 7122 

1375 12763 5171 5176 

1385 11115 1352 1111 

    

1391 15711 1585 2115 

 

 اهی مختلف شیپ ینیب جمعيت شهر ربای افق طرح هب روش -
 (75-85بر اساس نرخ رشد دوره پیشین  )  -1

 85-91دوره  بر اساس نرخ رشد  -2

 35-91بر اساس نرخ رشد متوسط دوره    -3

 پیش بینی جمعیت شهر روش گمپرتز و لجستیک-5

 اساس نرخ رشد طرح ناحیه شمال بر -6

 بر اساس نرخ رشد طرح هادی  -6

 بینی جمعیت با نرخ رشد روش ترکیبیپیش -7

 شیپ ینیب جمعيت شهر اقردآباد ربای افق طرح 
ها، نرخ رشد طبیعی، نرخ رشد دوره پیشین شهر قادرآباد با احتساب معدل نرخ رشد کل دوره جمعیت

، روش گمپرتز و لجستیک، نرخ رشد طرح فرادست، نرخ رشد حاصل از روش 85-91(، نرخ رشد دوره 85-75)

 بینی گردیده است.پیشطرح  افق سال  ترکیبی و نرخ رشد طرح هادی، برای

 

 

 

 

 

 

 35-91: روند تحوالت جمعیتی شهر قادرآباد طی دوره 7جدول شماره 

 ایران  مأخذ: مرکز آمار
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 قادرآباد

با معدل 

نرخ رشد 

 هاکل دوره

با نرخ 

رشد 

 طبیعی

با نرخ رشد 

-85دوره

75 

با نرخ رشد 

 دوره

91-85 

روش گمپرتز و 

 لوجستیک

ا نرخ رشد ب

طرح ناحیه 

 شمال

با نرخ 

رشد 

طرح 

 هادی

با نرخ 

رشد روش 

 ترکیبی

1395 19866 11186 16511 17162 15791                 18125 18211 16997 

سال افق 

 طرح
25139 13559 17313 19122 15889 21693 21199 18111 

 

 شیپ ینیب جمعيت با رنخ رشد پیشنهادی مشاور
های بینی قرار گرفت و نرخروش مختلف مورد پیش 8ه گردید، جمعیت شهر قادرآباد با همچنانکه مشاهد

وان تهای رشد به دست آمده میبینی جمعیت شهر ارائه گردید. حال با توجه به نرخرشد متفاوتی برای پیش

داد. نرخ رشد های جمعیتی ارائه بینیدرصد را برای پیش 2بینی جمعیت شهر یعنی بهترین گزینه برای پیش

باشد. این نرخ رشد به دالیل گوناگونی توسط می 1385-1391درصد نزدیک به میانگین نرخ رشد دوره  2

 مشاور ارائه می گردد: 

 شهر   85-91نزدیکی این نرخ رشد به نرخ رشد دوره  .1

 نرخ رشد طبیعی منفی   .2

 نرخ رشد بسیار باالی کل دوره ها .3

  دستنرخ رشد پیش بینی شده در طرح فرا .1

 

 
 1112 1111 1395 نرخ رشد

2 17331 19138 19911 

 

 

 شود.بینی مینفر پیش 19911( برابر 1112افق طرح ) سال بنابراین جمعیت شهر برای

 شیپ ینیب جمعيت محالت شهر اقردآ باد 
ظرفیت جمعیت پذیری بر اساس ظرفیت کالبدی هر یک  رای محاسبه جمعیت محالت الزم استدر ابتدا ب

ز محالت مورد محاسبه قرار گیرد و در مرحله بعد بر اساس ظرفیت کالبدی هر یک از محالت جمعیت ا

 پیشنهادی محاسبه گردد.
 

 : پیش بینی جمعیت شهر قادرآباد تا سال افق طرح8جدول شماره 

 

 1931-ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  

 

 : پیش بینی جمعیت شهر  قادرآباد9جدول شماره 

 

 1931 -ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  
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دول زیر جمعیت محالت شهر را بر اساس تراکم های پیشنهادی و ظرفیت جمعیت پذیری محالت نشان ج

 دهد.می

 

 
 1111جمعیت  91 تیجمع 85جمعیت  محالت

 3898 3385 3111 بهشتی

 3925 3282 2975 چمران

 1361 3515 3111 مرغاب

 2763 2285 2157 مطهری

 3611 3183 2833 طالقانی

 1351 151 - جدید االحداث

 19911 15711 11115 جمع

 

 تعیين الگوی توسعه و محدوده شهر  -3-3

 ربيهای طرح رربانهم رزيی کا-3-3-1
ند طراحی بعد از شناسایی و تحلیل محیط طراحی، ساختار موضوعی ترین بخش مطالعات مشاور در رومهم

های گذاریباشد. ساختاری که در برگیرنده اهداف و سیاستهای ارائه شده و محیط میطرح، منطبق با دیدگاه

ریزی باشد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که از طرفی ساختار موضوعی باید بروز کالن در برنامه

های محیطی و ارتقاء کمی و کیفی در راستای سه محور کالن: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد و یلپتانس

های جدید در منطقه و حتی در سطح ب برای پیدایش و شکل گیری قابلیتاز طرف دیگر باید بستری مناس

 دد که: شهرستان باشد به عبارت دیگر ساختـــار موضوعی باید به گونه ای تعریف و طراحی گر

 گوی نیازهای فعلی منطقه باشد. الف : جواب

 های موجود در منطقه را پوشش دهد.ب: قابلیت

 : جمعیت  محالت شهر قادرآباد بر اساس نرخ رشد پیشنهادی در افق طرح11جدول شماره 

 1931-مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند

 : محاسبه ظرفیت جمعیت پذیری بر اساس ظرفیت کالبدی11جدول شماره 

جمعیت 1385محله
کاربری 

پیشنهادی
ضریب سکونتمساحت پیشنهادی

مساحت خالص 

مسکونی
زیربنای مسکونی

تعداد واحد 

مسکونی
جمعیت

14115.01143459.91143459.9857594.95532.921578

محدوده

3680
3776
4611
3425

مسکن مهر و  اراضی 

آماده سازی
134334029

25607جمع کل

15616086

جمعیتبعد خانوارتعداد واحد مسکونی

146246.4944
322528.8100322528.8241896.6مسکونی3110مرغاب

150053.0968
194995.2100194995.2مسکونی3140بهشتی

183271.71182
200070.7100200070.7مسکونی2833طالقانی

136127.3878
244362.2100244362.2مسکونی2975چمران
181503.1100181503.1مسکونی2057مطهری

 1391 -ان مشاور خودآوندماخذ:مهندس  
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 های منطقه باشد.ج: خود بستری جهت پیدایش قابلیتهای جدید هم راستا با توانایی

ی موضوع، در وهله اول توجه خاص به در همین راستا تفکر اصلی درگزینش فاکتورهای تعیین کننده

 های شهری است.ای دارد و در پی معطوف به نیازمندیی نفوذ فرا منطقهوعاتی با حوزهموض

 اهی محيط اقبليتها و پتانسیل -3-3-2
موقعیت مناسب جغرافیایی قادر آباد در مسیر ارتباطی حمل و نقل کاال و مسافر و وجود اراضی مرغوب 

ترین عامل توسعه نه فقط در واند به عنوان مهمتترین مزیت این شهر است که میکشاورزی و آب غنی مهم

 ی استان باشد. ی شهر و شهرستان بلکه در محدودهمحدوده

 ی فیزیکی شهر اقرد آباد جهات مناسب ربای توسعه-3-3-3
ل باشد، به همین دلیهای باالئی )موانع توسعه( مواجه میی کالبدی با محدودیتشهر قادر آباد، برای توسعه

 ت.های کمتری برخوردار اسهایی توسعه یافته که که از محدودیتانیک شهر قادر آباد بیشتر در مکانبافت ارگ

توان به جهات کلی گسترش بافت کالبدی شهر دست های گسترش شهر میاز مجموع امکانات و محدودیت

 ار گرفته است.یافت. با توجه به این عوامل و همچنین بازدید محلی، گسترش آتی شهر مورد ارزیابی قر

های روبرو است. شهر قادر آباد شهری است که گسترش و توسعه شهر در بیرون از محدوده با محدودیت

های کشاورزی شکل گرفته است. اراضی زراعی و زمین های کشاورزی دور تا دور شهر را احاطه تر بر پایهبیش

اند و  همینطور مراتع طبیعی ی شهر قرار گرفتهغربهای کشاورزی اکثراً در قسمت غرب و جنوباند. زمینکرده

ی شهر را در این موجود قابل استفاده دامپروری که از عمده فعالیت های این شهر می باشد،  عمالً توسعه

اند. از طرفی به دلیل عبور رودخانه سیوند از میان این ناحیه و قرارگیری آن در جبهه غربی جهات محدود کرده

 غربی و غرب شهر را محدود کرده است. د، توسعه به سمت شمالمحدوده قادر آبا

سمت شمال شهر نیز با توجه به وجود شیب و خطوط تراز نامناسب و وجود ارتفاعات در مراتع ، وجود 

های کشاورزی محدودیت های متعددی برای توسعه باغات متعدد و دریاچه سرآسیاب،  فضای سبز و زمین

 .کالبدی بوجود آورده است

 

 

 

 

 شیب و عوارض طبیعی –نمونه ای از مراتع برای چرای دام  -2و  1تصویر شماره 

 

 1931-ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  
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باشد. الزم به ذکر شرقی و شرق شهر میبنابراین جهت مناسب برای توسعه در صورت نیاز سمت شمال

ه ی شهر نیز باند و توسعهاست که اراضی بایردر داخل محدوده نیز بیشتر در همین قسمت شهر مستقر شده

از اراضی  ی فیزیکی شهربود زمین برای توسعهشود که برای جبران کمباشد. بنابراین توصیه میاین قسمت می

 بایر در قسمت شزقی شهر استفاده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1931-ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  

 

 نمایی از رودخانه سیوند  و حریم پیرامون آن -3تصویر شماره 

 

 نمایی از وضعیت زمین های زراعی و کشاورزی و باغات اطراف شهر قادرآباد -1تصویر شماره 

 

 1931-ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  
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 جمع بندی،میظنت و مقایسه راه حل اهی هب دست آمده ربای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترين راه حل و الگوی پیشنهادی -3-3-4
ت و شرایط وضع موجود شهر نظام شبکه معابر پس از تعیین ساختار فضایی پیشنهادی و بر اساس شناخ 

پیشنهادی تعیین می گردد. این شبکه منطبق بر ساختار فضایی شهر و نظام تقسیمات شهری آن می باشد 

 که با رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی پیشنهاد شده است.

تباط و دیگری ار شود. یکی انتقال جریان عبوریوظیفه اصلی شبکه معابر شهری به دو بخش تقسیم می

گویند. های اطراف که به اولی خاصیت انتقال جریان و به دومی دسترسی میوسایل نقلیه و مسافران با کاربری

در یک معبر این دو خاصیت در جهت مخالف یکدیگر هستند یعنی با افزایش نقش دسترسی یک معبر، ظرفیت 

این توضیح سلسله مراتب شبکه معابر شهر قادرآباد بر یابد و برعکس. با توجه به عبور جریان در آن کاهش می

یب شوند که به ترتاساس نوع وظیفه عملکردی به سه گروه شریانی درجه دو، جمع و پخش کننده تقسیم می

 شود.از نقش جابجایی آنها کاسته شده و به نقش دسترسی افزوده می

 است.نقشه سلسله مراتب شبکه پیشنهادی شهر در ادامه آورده شده 

ای نبوده است و متناسب با رشد شبکه شهری قادرآباد در بافت قدیمی آن دارای طرح از پیش تعیین شده

است. شبکه معابر شهر با توجه به محدودیتها و فرصتهایی که پیش رو داشته ها توسعه یافتهجمعیت و کاربری

 به صورت شطرنجی و معابری با عرض کافی رشد نموده است. 

توان گفت به دلیل عرض مناسب معابر در وضع بکه معابر پیشنهادی شهر در طرح هادی میدر خصوص ش

موجود اجرای آن مشکل زیادی نخواهد داشت. در این طرح شبکه شطرنجی شهر به همراه معبر اصلی شهر 

. تاسکامل شده است. همچنین با در نظر گرفتن کمربندی شهر کمبود شبکه شهر در این مورد مرتفع شده

اند و ها به خوبی دیده شدهنظر به اینکه در طرح معابر پیشنهادی، عرض معابر، ویزگیهای جریان و دسترسی

آن  اند، کلیتهایی که در آینده ساخته خواهند شد تأمین گردیدههای شهری بخصوص در ناحیهنیز دسترسی

 شود.طرح مثبت ارزیابی می

 الگواهی توسعه کالبدی شهر -3-3-3
راحی و تعیین الگوهای توسعه شهر قادر آباد در ابتدا و با توجه به ساختار شهر در وضع موجود برای ط

ساختار پیشنهادی شهر طراحی و ارائه گردید. این ساختار مبتنی بر ساختار شهر در وضع موجود می باشد که 

ه ظ شده در نظر گرفتبا توجه به سیاست های پیش بینی شده برای شهر و نقشی که در آینده برای آن لحا

شد. هم چنین یکی دیگر از عواملی که در طراحی ساختار پیشنهادی مد نظر قرار گرفت نقاط نشانه ای و 

شاخص در شهر می باشند. این نقاط ممکن است فیزیکی یا ذهنی باشند. همانطور که در نقشه ساختار 

کل گرفته است. پس از آن خدمات ناحیه پیشنهادی دیده می شود، شهر از یک مرکز شهر و یک محور اصلی ش

ای و محله ای شکل خواهد گرفت که به درون مرکز نواحی و مراکز محله ای نفوذ خواهند کرد. همانطور که 

 دیده می شود این شهر به دو ناحیه و پنج محله تقسیم بندی شده است. 

 وجود شهر نظام شبکه معابرپس از تعیین ساختار فضایی پیشنهادی و بر اساس شناخت و شرایط وضع م

پیشنهادی تعیین می گردد. این شبکه منطبق بر ساختار فشایی شهر و نظام تقسیمات شهری آن می باشد 

 که با رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی پیشنهاد شده است.

 شود. یکی انتقال جریان عبوری و دیگری ارتباطوظیفه اصلی شبکه معابر شهری به دو بخش تقسیم می

گویند. های اطراف که به اولی خاصیت انتقال جریان و به دومی دسترسی میوسایل نقلیه و مسافران با کاربری
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در یک معبر این دو خاصیت در جهت مخالف یکدیگر هستند یعنی با افزایش نقش دسترسی یک معبر، ظرفیت 

 مراتب شبکه معابر شهر قادر آباد یابد و برعکس. با توجه به این توضیح سلسلهعبور جریان در آن کاهش می

وند شبر اساس نوع وظیفه عملکردی به سه گروه شریانی درجه دو، جمع و پخش کننده، و محلی تقسیم می

 شود.که به ترتیب از نقش جابجایی آنها کاسته شده و به نقش دسترسی افزوده می

 نقشه سلسله مراتب شبکه پیشنهادی شهر در ادامه آورده شده است.

ر یک شبکه معابر مطلوب فراوانی هریک از انواع راه ها در شکل فوق به ترتیب از باال به پایین افزایش د

یابد که شهر قادر آباد از این نظر مشکلی ندارد. در ادامه برخی از مهمترین معابر شهر قادر آباد معرفی می

 گردند.می

ار هایی که در ساختکه مسیر عبور سریع از گذرده است شبکه معابر شهر قادر آباد بگونه ای طراحی گردی

 روی آنها کاربری در نظر گرفته شده است جدا گردد.

 تحديدکامل محدوده -3-3-6
در این الگو کلیه باغات حاشیه شهر از محدوده قانونی خارج شده و باغ های کوچک باقیمانده در داخل 

لی به کاربری های مورد نیاز تغییر کاربری می خصوص در مراکز کانون های محه اراضی بایر به تناسب و ب

 دهند. خصوصیات کالبدی این الگو به قرار زیر است:

 

o .انطباق نسبی محدوده با نیازهای آتی شهر 

o  مسکونی در حول محورهای شریانی و اصلی شهر. -گسترش فعالیت های مختلط خدماتی 

o محلی تا فراشهری. ایجاد کانون های شهری در رده های سلسله مراتب خدماتی از 

o .عدم برخورد ترافیک محلی با ترافیک عبوری 

o کالبدی در آتیه.  -انعطاف بسیارکم این الگو در مواجهه شهر با تغییرات غیر منتظره فضایی 

 

در الگوی نهایی شهر قادرآباد سعی گردیده است که با توجه به ساختار بافت آن بتوان با تقویت و خوانا 

محلی و نیز تغییر نقش های گذر ها بر خوانایی شهر افزود و به یک شهر خوانا بدل نمود کردن مراکز شهری و 

های مورد نیاز، تغیر کاربری بخشی از پالکهای بر خیابانهای تغییر مقاطع خیابان ها و تعریض گذرها در مکان

 ی و نیز تقویت مرکز هایاصلی برای ایجاد پویایی و خوانایی در بافت و تعریف مراکز و محور های شهری و محل

 گذشته از جمله ایده های سا ختار پیشنهادی برای این شهر می باشد .

در تعریف محدوده شهر سعی گردیده تعریف توسعه پایدار شهری در آن رعایت گردد یعنی از رشد بی رویه 

ه ر نظر گرفته شدو خطی و یا افقی شهر جلوگیری بعمل آید و توسعه شهر در زمینهایی که بعنوان ذخیره د

 است انجام پذیرد که از رشد خطی در کنار جاده و نیز رشد افقی شهر جلوگیری بعمل آید. 

در نهایت یک شهر در صورتی به پایداری خواهد رسید که بتواند از رشد بی رویه خود جلوگیری نماید و 

نی به وضعیت کنونی شهر معطوف شهرداری و سازمان های مربوطه  بتواند تمرکز خود را در بهبود خدمات رسا

 نمایند. 

با توجه به سرانه های استاندارد و نیاز های شهر جدول کاربری های پیشنهادی به شرح زیر می باشد که 

 بر همین اساس نقشه کاربری های پیشنهادی بر پایه ساختار و سرانه های پیشنهادی ارایه شد .
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نقشه شماره 
1-

 
ی توسعه شهر

نقشه الگو
 

مأ
خذ: مهندسان مشاور خود آورند؛ سال 

1391
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کاانت مالی و فنی شه  -3-4 کاانت افزایش رد آمد اه و تأمين اعتبارات عمرانی توس شیپ ینیب ام ط شهرداری و ساري سازمان اهی رداری رد آینده، و ام

 مؤرث رد عمران شهر 
نشانگر این  قادرآبادهای انجام شده در شناخت وضعیت مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری بررسی

ش در عمران، آبادانی و خدمات رسانی به شهر، از واقعیت است که شهرداری این شهر با توجه به نقش مؤثر

 لحاظ 

 عمرانی( با مشکالت جدی مواجه است هایهزینه های جاری خود )چه در بعد اداری و چه برای اجرای طرح

که بهبود و ساماندهی به وضعیت کلی آن بدون حمایت مالی دولت ممکن نخواهد بود. گرچه در چارچوب 

، اما به کارگیری این این ارگان اجرایی کاهش یافته های دولتی بهها، کمکشهردارییاست خودکفاسازی س

که توان تکیه بر منابع مالی و شهری خود ندارند، اثرات مطلوبی بجایی  قادرآبادرویکرد برای شهرهایی نظیر 

 نخواهد گذاشت.

سو با دولت و از سویی با ها به دلیل ارتباطی که از یک ها، اختیارات و نحوه اداره شهرداریلذا مسؤلیت

ای و کسب درآمدها باید دقیقاً مد نظر قرار گیرد. در باشد که در تقسیمات بودجهمردم دارند، حائز اهمیت می

 توان به صورت زیر برشمرد:از بعد مالی را می قادرآبادمجموع منابع کمی تجهیز شهرداری 

 رانی مالیاهی عم اهی بالعوض دولتی رد اقلب ربانهمکمک -3-4-1
توان در مقیاس کالنشهرها و شهرهای میانی، ها را شاید میهای دولتی به شهرداریرویکرد کاهش کمک

عمل کرد، به  ،منعطف کوچک های رسد الزم است در ارتباط با شهرداریولی به نظر می .بهینه و کارا خواند

ه شهری یکی از وظایف دولت شناخته نحوی که در این ارتباط تخصیص بودجه و اعتبارات الزم برای توسع

شود. به ویژه در ایجاد معابر، رونق بخشیدن به محالت شهر، فراهم کردن تسهیالت زیربنایی و تجهیزات شهری 

 و ... دولت باید به عنوان بدنه فعال عملکردی در اجرای مصوبات قانونی همپای شهرداری عمل کرد.

 عوارض شهرداری  -3-4-2
توان عوارض دریافتی از شهروندان دانست. بطور را می قادر آبادآمد ناپایدار شهرداری ترین منبع درمهم

کلی عوارض به عنوان حقوق ناشی از سودبری زمین، امالک یا برخورداری از خدمات مشخص شهری، نکته 

 مهمی است که الزم است بدان توجه شود.

درآمدهای ناشی از دریافت پروانه ساختمانی،  ارزش مرغوبیت ناشی از توسعه فیزیکی شهر و طراحی شهری،

درآمد  تأمینباشند که به عنوان منبع های مجاز، امالک خصوصی شهرداری و ... از مواردی میتغییر کاربری

 باشند.در این بخش مطرح می
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 هی و ساري کارکرداهی اصلی شهر شیپ ینیب نیازاهی عمرانی شهر رد زمينه رفع کمبوداهی مسکن، تأسیسات زري بنايی، خدمات راف -3-3
برطبق مطالعات انجام شده و تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر، این شهر از یک سری کمبودهایی در رنج 

است که درصورت عدم تأمین این نیازها، که الزمه زندگی شهری است، شهر با مشکالتی روبرو خواهد بود. این 

وز مشکالت و معضالت عدیده در سطح شهر می گردد. بنابراین، مسائل و مشکالت، در اکثر موارد، موجب بر

بررسی کمبودها به نسبت وضع موجود شهر و تأمین نیازمندی های آینده شهر، بر اساس برنامه ریزی جمعیتی 

و کالبدی، از ضروریات طرح می باشد. روند بررسی و برآورد کمبودها و نیازها، بر طبق اطالعات بدست آمده 

جود شهر و همچنین حداقل های سطوح و سرانه ای که برای زندگی شهری الزم است مد نظر قرار از وضع مو

می گیرد. البته به منظور دستیابی به سرانه و سطوح مناسب شهری، ضمن بررسی طرح های مصوب قبلی، از 

ار دادن سایر سرانه طرح های همتراز شهری در سطح کشور، با لحاظ استانداردها و در نهایت با مدنظر قر

جوانب تأثیرگذار شهری، الگوی مناسب همان شهر استخراج و کلیه سطح و سطوح مورد نیاز بر این اساس 

 برآورد شده است. بنابراین کمبودها و نیازهای عمرانی شهر قادر آباد به شرح زیر عنوان می شود:

 کمبودشهرردزمينه مسکن-3-3-1
مسکن است. کمبود مسکن حاصل برابری عرضه و تقاضاست؛  رفع کمبود مسکن، مستلزم برآورد کمبود 

یعنی میزان  مسکن مورد نیاز) تقاضا( و مسکن قابل عرضه. مسکن مورد نیاز)تقاضای مسکن( از برآورد تعداد 

خانوار حاصل می گردد. در جهت برآورد کمبود مسکن در سال افق از روش خام مبتنی بر نیاز استفاده شده 

 ن روش عبارت اند است از : است که نتایج ای

 روش خام مبتنی بر نیاز
E(t)=H-U+H(t)+ru(t)   

تعداد واحد های مسکونی مورد نیاز در طول دوره ی برنامه ریزی که عالوه بر مساکنی که در طول دوره از 

 زمان شروع برنامه ریزی باقی خواهد ماند، از این روش حاصل خواهد شد. 

کیفیت آن ها یکی از متغیرهای مورد نیاز در این روش است بنابراین مطابق  تعداد واحد مسکونی موجود و

 جدول زیر، تعداد و کیفیت واحد مسکونی بررسی گردیده است:
 
 

 تعداد واحد مسکونی تعداد قطعات مسکونی کیفیت 

 1119 915 نوساز
 1781 1696   قبول قابل

 185 171 تخریبی
 321 128 مسکن مهر

 579 381 ساخت حال در
 12 12 متروکه
 1285 3173 مجموع

                                                        
مورد دیگر  12مورد آماده بهره برداری بوده که تا زمان تهیه طرح  16بلوک مسکن مهر ،تنها  28الزم به ذکر است که در زمان برداشت از  1

 هم اماده شده است.

 1391مأخذ: مهندسین مشاور خودآوند،

 (1389وضعیت و تعداد مساکن موجود در شهر قادرآباد )در سال -12جدول شماره 
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 متغیرهای مورد نیاز و میزان آن ها در این روش:

H=3738          تعداد خانوار در شروع دوره 

1271       U=  تعداد واحد مسکونی قابل قبول 

1153      H(t)=تعداد خانوار افزوده شده تا سال افق طرح 

ru(t)= 185           های نیازمند تجدید بنا تا سال افق طرحتعداد واحد 

 در حال استفاده می باشد. 1391واحد مسکونی در سال  1271

از تقسیم جمعیت افزوده شده در طول دوره ی برنامه ریزی بر بعد خانوار، تعداد خانوار افزوده شده تا سال 

 افق طرح حاصل می گردد:
(19911 − 15711)

1
= 1153 

 عات:بنابراین براساس این اطال

3738 − 1271 + 1153 + 185 = 1112 
واحد مسکونی دیگر را، برای نیاز مسکونی  1112( در مجموع این شهر نیاز دارد تا 1111تا سال افق طرح )

 شهروندان خود تامین نماید. 

 

 تأمین نیاز واحد های مسکونی

احت یشنهادی و مسبعد از تجدید بنای واحدهای مسکونی تخریبی و متروکه با توجه به تراکم ساختمانی پ

 واحد مسکونی حاصل خواهد شد. 667واحد مسکونی پیشنهادی، تعداد

 

 

 تعداد واحد مسکونی زیربنای خالص تراکم مساحت به مترمربع کیفیت

 61616 96985198 1175 129311161 تخریبی

 2112 318118 1175 1211 متروکه

 

 

 ح  پیشنهادی مشاور به شرح زیر است:از سوی دیگر مساحت کاربری مسکونی پیشنهادی در طر

 
 مساحت  کاربری مسکونی

 مترمربع 1111181181 مسکونی پیشنهاد شده توسط مشاور

 

 

نیز به  واحد مسکونی   7212مترمربع پیشنهادی مسکن، تعداد  1111181181بنابراین با توجه به مساحت 

 :می شودحاصل شرح زیر 

 

 

 

 

 مساحت کاربری مسکونی پیشنهادی شهر -11جدول شماره 

 

 

 1391مأخذ: مهندسین مشاور خودآوند، 

 ات تخریبی و متروکهبرآورد تعداد واحد مسکونی حاصل از قطع -13جدول شماره 

 

 

 

 1391مأخذ: مهندسین مشاور خودآوند،
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 تعداد واحد مسکونی بنای خالصزیر تراکم مساحت به مترمربع

1111181181 1175 1181361138 7212 

 

 

ی زمین و ساخت مساکن زهمچنین تعدادی واحد مسکونی دیگر از ساخت مسکن مهر، همچنین از آماده سا

 فردی در طول دوره برنامه ریزی حاصل خواهد شد.  13

 

 

 تعداد واحد نوع مسکن

 258 مسکن مهر*

 1135 آماده سازی مسکن

 1393 مجموع

 

 

واحد آن در سال  321واحد است که از این تعداد 578*تعداد کل واحد مسکونی حاصل از مسکن مهر، 

 موجود بوده است. 1391

 بنابراین:

 

258 + 1135 + 7212 + 667 = 9262 
 

واحد مسکونی از ساخت مسکن مهر، ساخت و ساز در زمین های مسکونی پیشنهادی و تخریب  9262بنابراین 

بازنوسازی قطعات تخریبی و متروکه حاصل خواهد شد.در نتیجه این میزان بیش از تعداد واحد مسکونی  و

 واحد مسکونی( است.1112مورد نیاز)

 شیپ ینیب نیازاهی  خدمات رافهی 
 محله ی مرغاب 

همانطور که در بخش بررسی خدمات وضع موجود ارائه گردید و با توجه به جدول زیر، سرانه ی خدمات 

در  وضع موجود محله ی مرغاب از شرایط مناسبی برخوردار بوده است. فقط در مورد کاربری فضای سبز محله 

با مشکل روبروست که با توجه به وجود زمین های بایر در محله می توان با برنامه ریزی این مشکل را بر طرف 

 کرد. 

 

 

 

 

 1391مأخذ: مهندسین مشاور خودآوند،

 مسکونی پیشنهاد شدهبرآورد تعداد واحد مسکونی حاصل از کاربری  -15جدول شماره 

 

 

 

 1391مأخذ: مهندسین مشاور خودآوند،

 برآورد تعداد واحد مسکونی حاصل از ساخت و ساز ویژه -16جدول شماره 
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 محله ی طالقانی 

همانطور که در بخش بررسی خدمات وضع موجود ارائه گردید و با توجه به جدول زیر، سرانه ی خدماتی 

که در وضع موجود محله ی طالقانی در شرایط نامناسبی قرار دارد، در وضع پیشنهادی بهبود یافته است. سرانه 

تاندارد است، که این امر با توجه به شعاع عملکرد خدمات آموزشی و فرهنگی در سطح محله کمتر از میزان اس

 –خدمات در محالت مجاور)بهشتی و چمران( قابل جبران است. سرانه کاربری های فضای سبز و بهداشتی 

درمانی در این محله صفر می باشد . با بررسی نقشه های شعاع عملکردی نیز ، می توان اذعان داشت که محله 

کاربری های فوق الذکر توسط محالت مجاور نمی باشد. بنابراین در مکان یابی طالقانی تحت پوشش کامل 

واحدهای جدید ، باید نقاطی که تحت پوشش شعاع عملکردی محالت مجاور قرار ندارند، در اولویت اول باشند. 

رسیدگی  دالزم به ذکر است که سرانه  تاسیسات و تجهیزات شهری  نیز در این محله ، صفر می باشد که نیازمن

 و ارتقاء کاربری فوق الذکر می باشد.

 

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله مرغاب
خدمات پیشنهادی  سطح و سرانه

 محله مرغاب

سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی
میزان مساحت 

 مازاد یا مورد نیاز
 کاربری در سال افق

مساحت 
 )مترمربع(

سرانه وضع 
 موجود

 مساحت
 )مترمربع(

سرانه 
 پیشنهادی

سرانه استاندارد 
 محلی

سطح استاندارد 
 مورد نیاز محلی

  2563125 2182 115 1115 1569111 1135 1715125 خدماتی -تجاری 

  1195111 523618 1121 1117 6131181 1182 6131181 کودکستان -دبستان

 -1961179 611916 1111 16136 71398176 1133 1111181 فضای سبز

   7511166 698121 1116 1191 8316139 2131 8238191 مذهبی

   198116 13611 111 5116 22199116 1118 631116 هنری –فرهنگی 

  1916116  87218 1121 1198 8653177 1165 5788196 درمانی -بهداشتی 

  65269111 87218 112 22111 95998196 18182 66111181 ورزشی

  3112188 13611 111 1181 3179117 1199 3179128 تاسیسات  شهری

   9612171 13611 111 1115 1593131 2186 11119111 تجهیزات شهری

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله طالقانی
سطح و سرانه خدمات پیشنهادی 

 محله طالقانی

سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی
میزان مساحت 

مازاد یا مورد نیاز 
 کاربری در سال افق

مساحت 
 )مترمربع(

سرانه وضع 
 موجود

 مساحت
 بع()مترمر

سرانه 
 پیشنهادی

سرانه استاندارد 
 محلی

سطح استاندارد 
 مورد نیاز محلی

 2131177 181515 115 1179 2818152 1128 3937127 خدماتی -تجاری 

 133312- 133312 1121 1185 3166196 1 1 کودکستان -دبستان

 -515511  515511 1111 1111 5167192 1 1 فضای سبز

 3212117 577176 1116 1119 3925183 1121 3821123 مذهبی

 -36111 36111 111 1 1 1 1 هنری –فرهنگی 

 -72212 72212 1121 1125 911117 1 1 درمانی -بهداشتی 

 2822216 72212 112 8151 31831135 9139 28911181 ورزشی

 -36111 36111 111 1 1 1 1 تاسیسات  شهری

 -36111 36111 111 1 1 1 1 تجهیزات شهری

 پیشنهادی و استاندارد در محله طالقانی-مقایسه سطوح و سرانه کاربریها در وضع موجود -18جدول شماره 

 

 

 

 پیشنهادی و استاندارد در محله مرغاب-ریها در وضع موجودمقایسه سطوح و سرانه کارب -17جدول شماره 
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 محله ی چمران 

با توجه به جدول زیر، سرانه ی خدماتی که در وضع موجود محله ی چمران از شرایط مناسبی برخوردار نبوده 

است، در وضع پیشنهادی بهبود یافته است. سرانه خدمات آموزشی در سطح محله کمتر از میزان استاندارد 

ه ی بهشتی قابل جبران است.سرانه کاربری است، که این امر باتوجه به شعاع عملکرد خدمات آموزشی محل

رمانی  د -های فضای سبز و بهداشتی درمانی ، در وضع موجود صفر می باشد که خوشبختانه کاربری بهداشتی

با توجه به نقشه های شعاع عملکردی ، تحت پوشش کاربری مذکور از طریق محالت مجاور می باشد. ولی در 

ی محالت مجاور نتوانسته اند به طور کامل محله چمران را تحت پوشش مورد کاربری فضای سبز، کاربری ها

قرار دهند و قسمت شمالی محلی با مشکل کمبود فضای سبز محلی مواجه می باشد، در نتیجه انتظار می رود 

که به منظور رفع کمبود کاربری فضای سبز، مکان یابی استقرار کاربری  در محله چمران با در نظر گرفتن 

عملکردی محالت مجاور صورت می گیرد تا اولویت نخست به منظور مکان یابی کاربری جدید در شمال شعاع 

 محله واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله چمران
سطح و سرانه خدمات پیشنهادی 

 محله چمران

سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی
میزان مساحت 

 مازاد یا مورد نیاز
 کاربری فقدر سال ا

مساحت 

 )مترمربع(

سرانه وضع 

 موجود

 مساحت

 )مترمربع(

سرانه 

 پیشنهادی

سرانه استاندارد 

 محلی

سطح استاندارد 

 مورد نیاز محلی

 3555129 196215 115 1111 1315191 1168 5517179 خدماتی -تجاری 

 -1711 1711 1121 1 1 1 1 کودکستان -دبستان

 -5195111 5195 1111 5121 21128118 1 1 فضای سبز

 8928193 628 1116 2127 8895156 2191 9556193 مذهبی

 593193 39215 111 1131 1191169 1131 986113 هنری –فرهنگی 

 -785 785 1121 1133 1286193 1 1 درمانی -بهداشتی 

 -696129 785 112 1112 92118 1113 88171 ورزشی

 216117 39215 111 1.61 2338111 1119 638157 تاسیسات  شهری

 -39215 39215 111 1 1 1 1 تجهیزات شهری

 پیشنهادی و استاندارد در محله چمران-در وضع موجود مقایسه سطوح و سرانه کاربریها -19جدول شماره 
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 محله ی مطهری 

با توجه به جدول زیر، سرانه ی خدماتی که در وضع موجود محله ی مطهری از شرایط مناسبی برخوردار 

زشی و درمانی، ور –هنری ، بهداشتی -نبوده است، به طوری که سهم کاربری های فضای سبز،فرهنگی

 تاسیسات و تجهیزات از مساحت محله ، صفر می باشد. 

 

 
 محله ی بهشتی 

محله بهشتی با کمبود فضای آموزشی مواجه می باشد که نسبت به رفع آن اقدام شده است. کاربری های 

ورزشی و تاسیات شهری نیز با کمبود مواجه اند که در طرح پیشنهادی برای رفع آن اقدام شده است. مابقی 

 حلی از وضعیت خوبی برخوردار هستند.کاربری ها در مقایسه با سرانه استاندارد م

 

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله مطهری
سطح و سرانه خدمات پیشنهادی 

 محله مطهری

سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی
میزان مساحت 

مازاد یا مورد نیاز 
 کاربری در سال افق

مساحت 

 )مترمربع(

سرانه وضع 

 موجود

 مساحت

 )مترمربع(

سرانه 

 پیشنهادی

سرانه استاندارد 

 محلی

سطح استاندارد 

 مورد نیاز محلی

 371111 138115 115 1152 1135111 1751191 1751191 خدماتی -تجاری 

 1286113 331516 1121 1178 2161131 2111 1612113 کودکستان -دبستان

 -386812 386812 1111 13127 36651126 1 1 فضای سبز

 1753192 112118 1116 1118 1321111 1196 2196111 بیمذه

 -27613 27613 111 1152 1111158 1 1 هنری –فرهنگی 

 -55216 55216 1121 1 1 1 1 درمانی -بهداشتی 

 -55216 55216 112 5177 15917118 1 1 ورزشی

 -27613 27613 111 1179 1915157 1 1 تاسیسات  شهری

 27613- 27613 111 1 1 1 1 تجهیزات شهری

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله بهشتی
سطح و سرانه خدمات پیشنهادی 

 محله بهشتی
سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی در افق
میزان مساحت 

مازاد یا مورد نیاز 

 کاربری در سال افق
مساحت 

 )مترمربع(

سرانه وضع 

 موجود

 مساحت

 )مترمربع(

نه سرا

 پیشنهادی

سرانه استاندارد 

 محلی

سطح استاندارد 

 مورد نیاز محلی

 3923157 1919 115 1126 1919151 1173 5872157 خدماتی -تجاری 

 -981189 167716 1121 1195 3695171 1119 3695171 کودکستان -دبستان

 13291183 515712 1111 9135 36151111 5151 18719113 فضای سبز

 321211 623168 1116 1195 3695121 1113 3825.78 مذهبی

 1138158 38918 111 2113 8313111 1112 1128138 هنری –فرهنگی 

 1813131 77916 1121 1165 2551112 1177 2592191 درمانی -بهداشتی 

 -77916 77916 112 1131 1331152 1 1 ورزشی

 -38918 38918 111 1 1 1 1 تاسیسات  شهری

 11397112 38918 111 1156 2186117 3119 11786192 یتجهیزات شهر

 پیشنهادی و استاندارد در محله مطهری-مقایسه سطوح و سرانه کاربریها در وضع موجود -21جدول شماره 

 

 

 

 پیشنهادی و استاندارد در محله بهشتی-ع موجودمقایسه سطوح و سرانه کاربریها در وض -21جدول شماره 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ع   رح جام ط
- 

ر اقردآباد ی  شه یل ص تف
 

31 

 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

 محله ی جدیداالحداث 

با توجه به جدول زیر، محله جدید االحداث  با کمبودهای شدیدی در کاربری های مختلف مواجه است.در 

مورد پارک و فضای سبز تجهیز شده  ، محله تحت پوشش خدمات رسانی قرار ندارد و در طرح پیشنهادی 

ه ای به آن شده است. در مورد کاربری ورزشی نیز طرح پیشنهادی ، در باال بردن سرانه ورزشی تاکید توجه ویژ

داشته است.  هم چنین محله جدید االحداث فاقد کاربری فرهنگی می باشد که در طرح پیشنهادی به آن 

 یی  از مهم ترینرسیدگی شده است. شاید بتوان اذعان داشت که کاربی آموزشی به خصوص در مقطع ابتدا

 کاربری ها در هر محله شهری می باشد که نسبت به رفع کمبود آن باید هرجه سریع تر اقدام کرد.

 

 

کانهای گردشگری و دافع غیرعامل رد شهر  6- -3  تدوين ايده کلی يا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و م

کانهای گردشگری -1 -3-6   تدوين ايده کلی يا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و م
باتوجه به قرارگیری شهر قادرآباد بین دو پهنه گردشگری صفاشهر و پاسارگاد و اهمیت شهر به لحاظ 

ر های گردشگری به شرح زیهای مرتبط با فضای سبز، مکانحل موقعیت استراتژیک، الگوهای پیشنهادی و راه

 است:

ث مسیر سبز  گردشگری و پارک اهی تجهیز شده  -3-6-1-1  احدا
ای که در تقویت ارتباط دو محدوده قادرآباد و ه وجود مراتع سبز در اطراف شهر، و نیز مسئلهباتوجه ب

های ها و ایجاد یک مسیر مجهز سبز شهری که قسمتای این زمینمرغاب وجود دارد، تملک قسمت حاشیه

سواری روی و دوچرخهرسد. این مسیر که امکان پیادهنظر میهم اتصال دهد، امری ضروری بهمختلف شهر را به

های موجود در محدوده و نیز عالوه بر آورد؛ فضای سبز تجهیز شده شامل پارکصورت همزمان پدید میرا به

 سطح و سرانه خدمات وضع موجود محله جدیداالحداث
سطح و سرانه خدمات پیشنهادی 

 محله جدیداالحداث

سطح و سرانه ی استاندارد خدمات 

 محلی
میزان مساحت 

یاز مازاد یا مورد ن

مساحت  کاربری در سال افق

 )مترمربع(

سرانه وضع 

 موجود

 مساحت

 )مترمربع(

سرانه 

 پیشنهادی

سرانه استاندارد 

 محلی

سطح استاندارد 

 مورد نیاز محلی

 21112 675 115 3161 1871196 1136 653188 خدماتی -تجاری 

 -1621 1621 1121 1152 2118118 1 1 کودکستان -دبستان

 -1891 1891 1111 25123 31161198 1 1 فضای سبز

 162163 216 1116 1139 1871161 1152 678163 مذهبی

 -135 135 111 1195 6686151 1 1 هنری –فرهنگی 

 89155163 271 1121 71175 111917186 595151 89325163 درمانی -بهداشتی 

 -271 271 112 7118 9551166 1 1 ورزشی

 -135 135 111 12182 17311111 1 1 تاسیسات  شهری

 3175185 135 111 2131 3111198 22117 3311185 تجهیزات شهری

 پیشنهادی و استاندارد در محله جدیداالحداث-مقایسه سطوح و سرانه کاربریها در وضع موجود -22جدول شماره 
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آن ایجاد پارک در محل ورودی ناحیه مرغاب، در راستای مسیر اصلی گردشگری است؛ که در نقشه زیر محل 

 آن مشخص گردیده است. 

 

 

 

 خاهنطراحی لبه رود -3-6-1-2
ای برخوردار است. باتوجه خیز ناحیه آباده، از اهمیت گستردهترین حوزه آبرودخانه سیوند، به عنوان مهم

تواند یک مسیر ارتباطی دو حوزه قادرآباد و مرغاب تلقی شود. از این رو به عبور این رودخانه از داخل شهر، می

کند تا عالوه بر افزایش فضاهای سبز عمومی، ایجاد می سازی لبه رودخانه سیوند، این امکان راطراحی و محوطه

امکان حظ بصری و افزایش آسایش اقلیمی از تلفیق آب و گیاه برده شود. بنابراین محدوده لبه رودخانه سیوند، 

 شود که به غنای طبیعی مجموعه افزوده خواهد کرد. عنوان یک پتانسیل طراحی محسوب میبه

 جهیز فضای جلوی کارخاهن سازی و ت محوهط -3-6-1-3
جاکه شهر قادرآباد، در محل ارتباط دو شهر صفاشهر و پاسارگاد قرار دارد، و این دو شهر، به لحاظ از آن

ای برخوردار است، قادرآباد نیاز به یک محدوده و محلی جهت اسکان تاریخی و میراث فرهنگی از غنای ویژه

سازی مرتبط با لبه آب داشته و فضایی نیازهای اقامت موقت، محوطهموقت و اردوگاه دارد که بتواند عالوه بر 

 وجود آورد.داشتنی جهت حضورپذیری شهروندان بهجذاب و دوست
 

 درآبادانواع فضاهای سبز پیشنهادی د رشهر قا -2نقشه شماره 

 1931-ماخذ:مهندسان مشاور خودآوند  
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 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

 خدماتی ، ابیتشپن نیازاهی توریستی -ايجاد مجموهع تجاری -3-6-1-4
فضای بایر قرار در محل گذر رودخانه از محدوده شهر، دو حوزه که یک طرف آن کارخانه و در طرف دیگر 

ای فرآهم آورد که پشتیبان خدماتی در مقیاس فراناحیه -دارد، که فرصت مناسبی را جهت ایجاد مرکز تجاری

 ای طراحی و اجرا شود که عالوهگونهنیازهای توریستی و ارائه محصوالت این شهر نیز باشد. این مجموعه باید به

های مختلف شهر قابل رویت باشد و در عین حال دید شبصری از بخ Landmarkبر ارتباط با طبیعت، یک 

 بصری به دریاچه و محدوده طبیعی شمال شهر را محدود نسازد.

 حفظ ديداهی راهبردی-3-6-1-3
دیدهای راهبردی به سمت شمال شهر، مراتع و فضاهای سبز موجود، و نیز رودخانه از روی پل از جمله 

 ه آن در روند طراحی و نیز ساخت و ساز باید مورد توجه قرارگیرد.دیدهای اساسی و مهم شهر است که توجه ب

 مجموعه پیشنهادات و الگوهای طراحی در نقشه زیر قابل مشاهده است.
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 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

 

نقشه شماره 
3-

 
ی 

ی و سبز همگان
ی گردشگر

ضاها
ی ف

الگو
 

مأخذ: مهندسان مشاور خود آورند؛ سال 
1391
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فند غیر عامل )مدريیت بحران شهری( و نیازاهی کالبدی آن رد شهر: -3-6-2  پدا
 ضرورت انجام این بخش از مطالعات: 

 ی نظریمقدمه -الف 

تعدادی گر آمریکا با های ویرانهایی که از جنگهمراه با درسمقدسسال دفاع  8ناد به تجارب با است

های ماند که در جنگشده، جای تردیدی باقی نمی حاصل 2111و 1991های  همسایگان ما در طول دهه

ا )به دلیل برخورداری از مراکز اسکان و فعالیت کشورهای مورد هجوم و از جمله شهره یاحتمالی آینده، کلیه

کارکردهای متنوع پشتیبانی خدماتی، ارتباطی و حتی صنعتی( مواجه با تهدید انهدام و نابودی گسترده و 

 تلفات سنگین انسانی هستند.

گذاری و استقرار بسیاری از تأسیسات و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی شهرها با توجه به حجم باالی سرمایه

 گردند.وز جنگ، دچار صدمات جانی و مالی زیادی میجامع در صورت بر

های اخیر به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، اجرای نظر به رشد فزاینده تقاضای مسکن طی سال

های صنعتی و ایجاد و توسعه سکونتگاه -های مسکونی های انبوه سازی مسکن در قالب شهرک سازیسیاست

ی وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سایر ر کار مجموعهجدید به صورت شهرهای جدید در دستو

ی مدیریت شهری قرار گرفت، در این میان با توجه به حجم انبوه ساخت و ساز های مرتبط در حوزهدستگاه

یابی رسد به دالیل مختلف مالحظات مربوط به پدافند غیرعامل در طراحی و مکانها به نظر میدر طی این سال

 های صنعتی و خدماتی وابسته مورد توجه قرار نگرفته است.و شهرکها سکونتگاه

های نوین، پدافند غیر عامل نیز آوری در جنگها و به کارگیری تکنولوژی و فنتر شدن جنگبا پیچیده

های متفاوتی را به خود گرفته است. امروز مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند، چهره

 ه محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشند.احتیاج ب

با به کار گیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم، بافت و ساختار 

توان اثرات و می های شهری و... تا حد زیادیهای ارتباطی و زیر ساختشهر، و کاربری اراضی شهری، شبکه

 تبعات ناشی از حمالت را کاهش داد. 

های مورد پذیری زیرساختترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیبدرحال حاضر عمده

 نیاز جامعه است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. 

ر حال اقدام است. این اقدامات اگر به صورت گونه اقدامات در اکثر کشورهای دنیا انجام شده است و یا داین

ر شود، دهایی که ایجاد میخود بسیاری از زیر ساختبهریزی و طراحی در توسعه نهادینه شود، خودیک برنامه

  ذات خود ایمنی دارند.

فقدان حساسیت کافی نسبت به مخاطرات ناشی از جنگ، و سهل انگاری در اعمال ضوابط فنی در ساخت 

ی این گونه مخاطرات افزوده است این در حالی است که نیاز به توسعه و اجرای ای شهری بر دامنهو سازه

یدا ای پپذیری شهرها در برابر صدمات جنگ ضرورت فزایندهتدابیر پدافند غیر عامل به منظور کاهش آسیب

 کرده است.

های مدلل و اضر، نمونههای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حتجارب و شواهد ثبت شده در جنگ

 هاییی دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت نموده و موارد مشروحه زیر نمونهانکارناپذیری است که اهمیت پدیده

 باشند:بارز این اهمیت می
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ترین سرمایه و موجودیت ملی کشور موجب زنده ماندن و حفظ بقای نیروی انسانی به عنوان با ارزش

 گردد. می

 گردد.یی کالن اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار گران قیمت نظامی میجوموجب صرفه

ها مراکز حیاتی و حساس اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی و مراکز اقدامات پدافند غیر عامل،  زیر ساخت

الیت در شرایط های هوایی دشمن حفظ و ادامه فععمده علمی و فرهنگی و... را در برابر حمالت و بمباران

 کند.بحران و جنگ را ممکن می

 گردد.اقدامات دفاع غیر عامل موجب تحمیل هزینه قابل توجه به دشمن می

اقدامات دفاع غیر عامل سبب به وجود آمدن تأثیرات روحی و روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان 

 گردد.می

در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادی و  اقدامات دفاع غیر عامل موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن

 گردد.ابتکار عمل از دشمن می

های در مقام مقایسه سه عنصر )تهاجم، دفاع عامل و غیر عامل( عنصر دفاع غیر عامل مخارج و هزینه

 زا دارد.تری دارد و از نظر اخالقی و بشر دوستی و سیاسی مفهومی صلح دوستانه و تنشکم

 های آینده و لزوم آمادگی دفاعی.بروز جنگ اجتناب ناپذیر بودن

تر و با سیاست خودکفایی و عدم تر و سهل الوصلنیل به دفاع غیر عامل در مقایسه با دفاع عامل، ساده

 تر است.وابستگی و استقالل کشور موافق

 

فند غیر عامل -3-6-3  : تعاریف ، اصطالحات و مفاهيم کلیدی رد ارتباط با پدا
  (:Passive Defenseامل )پدافند غیر ع

شود ولی ( به کار برده میPassive Defenseدر منابع التین معادل دقیق عبارت پدافند غیر عامل )

« نمحافظت از غیر نظامیا»های مختلفی بیان شده است که عمدتاً در نکته به شکل« پدافند غیر عامل»عبارت 

 دارای وجه اشتراک هستند.

 قانون برنامه چهارم توسعه:  121تبصره  11یف آیین نامه اجرایی بند پدافند غیر عامل در تعر

ها، تأسیسات و پذیری نیروی انسانی، ساختمانای که موجب کاهش آسیبمجموعه اقدامات غیر مسلحانه»

های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرات ناشی از سوانح تجهیزات و شریان

 «شود.گردد، پدافند غیر عامل نامیده میمی غیرطبیعی 

گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن به مجموعه اقداماتی اطالق می

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات می

های هوایی موشکی دشمن را ا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمبارانانسانی جلوگیری نموده و ی

 (.1386به حداقل ممکن کاهش داد )موحدی نیا،

است. به این معنا که پدافند عامل را ابزاری است « عامل انسان»وجه تمایز بین پدافند عامل و غیر عامل، 

مشتمل بر ابزار و آالت جنگی، سازماندهی، آموزش و  که نیاز به مدیریت مستقیم و کاربری انسانی دارد و

مدیریت نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان آن ابزار به خودی خود فاقد اعتبار است. در حالی که 

ای که بدون ابزار و توانمندی، داند به گونهی مهندسی جنگ میپدافند غیر عامل را امکان معماری در زمینه

  (.1371ی را افزایش دهد) جدی ،نیروی رزمی و دفاع
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  مدیریت بحران:

بحران شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی یا غیرقابل 

گردد و برطرف آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی میکنترل به وجود می

اضطراری، فوری و فوق العاده دارد. )آیین نامه ستاد مدیریت بحران در حوادث طبیعی کردن آن نیاز به اقدامات 

 (83و سوانح غیر مترقبه سال 

ها علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران "در ادبیات فنی منظور از مدیریت بحران 

یری گها پیشها بتوان از بروز بحرانه آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیلو تجزیه و تحلیل آن

نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار آن، آمادگی الزم، امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام 

 (1379نمود. )ناطقی الهی، 

 (: Civil Defenseدفاع غیرنظامی )

میان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی دفاع غیرنظامی، تقلیل خسارت مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظا

 باشد.سوزی و خشکسالی مینظیر سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتش

 باشد:در منابع خارجی، وظایف دفاع غیرنظامی شامل چهار عنوان ذیل می

 

  Mitigationگیرانه و کاهش دهنده اقدامات پیش -1

  Preparationآماده سازی و امداد رسانی  -2

  Responseر و اخطار هشدا -3

 Recoveryبازسازی مجدد  -1

 : مالحظات

 تر در جهت آگاهیباشد بیشارائه تعریف دفاع غیرنظمی در این نوشتار که در حوزه پدافند غیرعامل نمی

باشد زیرا به دلیل عدم شناخت جامع در بسیاری مخاطبین در تمیز بین پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی می

االت و یا نوشتارهای داخلی مشاهده گردیده است که دو مفهوم یاد شده با همدیگر اشتباه گرفته از کتب، مق

 شود.می

  Target:هدف 

جان که در نظر است با توسل به عملیات نظامی، سیاسی، اقتصادی موجودیتی مشخص، اعم از جاندار یا بی

 حت کنترل در آید. یا روانی به آن صدمه زده شود، منهدم گردد تسخیر شود، یا ت

 : Early Warningاعالم خبر 

د، باشکه عملیات تعرضی قریب الوقوع دشمن، نزدیک میآگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر این

تر از آغاز مخاصمات این هشدار که برای آماده شدن است چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا زمان طوالنی

های ها و آگهیبانی بصری، آژیر، بلندگو، پیامی و وسائل اعالم خبر شامل رادار، دیدههاگردد. دستگاهاعالم می

 باشد.هشدار دهنده می
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  (:National Securityامنیت ملی )

باشد. از جمع این تعاریف مفهوم امنیت ملی مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی دارای تعریف واحدی نمی

 نمود:توان به موارد ذیل اشاره می

امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا »در فرهنگ روابط بین الملل آمده 

 «.بردبخشی از جمعیت، دارایی و یا خاک خود به سر می

ر گونه احساس خطاین که کشورها که هیچ»در تعریف سازمان ملل امنیت ملی این گونه تعریف شده است. 

 .«سیاسی یا اقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب کنند حمله نظامی، فشار

یا حفظ قدرت )اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی( و اعمال حکومت در امور داخلی و خارجی و جلوگیری 

 از حمالت دشمن به منظور تضعیف و یا سرنگونی حکومت و دولت.

  های امنیت ملی:مؤلفه

ها و احزاب موجود در کشورها بدون ا در سیاست داخلی و خارجی شان و نیز افراد، گروهتمامی کشوره

توجه به سالیق، اختالف فردی، گروهی، طبقاتی، سیاسی و اجتماعی در خصوص چهار مؤلفه مشروحه ذیل 

 اتفاق نظر دارند. 

  الف( حفظ جان مردم

  ب( حفظ تمامیت ارضی

  ج( حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی

  ( حفظ استقالل و حاکمیت کشورد
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 آمایش سرزمین:

نطقی برداری مهای انسان در فضا به منظور بهرهی بین انسان، فضا و فعالیتآمایش سرزمین، تنظیم رابطه

های اعتقادی با توجه به سوابق از جمیع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش

وری ار علم و تجربه در طول زمان و یا به عبارتی دیگر آمایش سرزمین مهندسی ترتیبات بهرهفرهنگی و ابز

 باشد.های اجتماعی و طبیعی میبهینه از ظرفیت

 استراتژی:

های یک سازمان را در قالب یک مجموعه اقدام ها و زنجیرههای بنیادی، سیاستایست که هدفالگو یا برنامه

ه هدف یابی بها برای دستای از اقدامات یا برنامهو یا به عبارتی طرح، شیوه یا سلسلهبخشد منسجم نظام می

 ای خاص است.یا نتیجه

 اقدامات تأمینی:

ی اقداماتی که در هنگام دفاع یا اجرای عملیات نظامی جهت جلوگیری از هر گونه حادثه باید به کلیه

 گویند.رعایت گردد، اقدامات تأمینی می

 ی اماکن و تأسیسات:بندطبقه

 بندی اهداف دفاعی و حفاظتی در برابر تهدیدات محتمل.گذاری و دستهعبارت است از ارزش

  (:Vital Centersمراکز حیاتی )

ها موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مراکزی هستند که در صورت انهدام کل و یا قسمتی از آن

ترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، مخاطره آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کن

 اجتماعی یا دفاعی با سطح تأثیرگذار سراسری در کشور گردد.

  (:Critical Centersمراکز حساس )

ها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن

ی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و در نظام سیاس

 ای در کشور گردد.یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقه

  (:Important Centersمراکز مهم )

م ها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظامراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن

سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و یا دفاعی 

  با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور گردد.

 (: 1386توان به موارد زیر اشاره نمود: )موحدی نیا، های چهارگانه زیر میدر تعریف اجمالی هر یک از گروه

  تیهای حیاکاربری -1

  های حساسکاربری -2

  های مهمکاربری -3

 های غیر مهم کاربری -1

  های حیاتی:کاربری -1

ها باشند و وجود و استمرار فعالیت آنی فعالیت در سطح ملی میهایی که دارای گسترهآن دسته از کاربری

ی در اداره امور کشور ی دشمن باعث اختالل کلها به وسیلهبرای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آن

 گردد.می
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  های حساس:کاربری -2

ها باشند و وجود و استمرار فعالیت آنای میی فعالیت منطقههایی که دارای گسترهآن دسته از کاربری

های ی دشمن باعث بروز اختالل در بخشها به وسیلهبرای مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن

 گردد. کشور میای از گسترده

 های مهم:کاربری -3

ها برای بخشی از باشند و وجود و استمرار فعالیت آنی فعالیت محلی میهایی که دارای گسترهکاربری

ی دشمن باعث بروز اختالل در بخشی از کشور ها به وسیلهکشور دارای اهمیت است و آسیب و تصرف آن

 گردد. می

 حفاظت:های غیر مهم و قابل کاربری -4

ها به ها دارای اهمیت نبوده و آسیب و تصرف آنهایی که  وجود و استمرار فعالیت آنآن دسته از کاربری

  گردد.ی دشمن باعث اختالل در بخشی از کشور نمیوسیله

 بحران:

 ای که به صورت طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزایندهبحران عبارت است از حادثه

به وجودآید و سختی و مشقتی را به جامعه تحمیل کند که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و 

 العاده باشد.فوق

 ریزی:برنامه

 باشد.گذاری و تعیین و پیشرفت دقیق در چگونگی رسیدن به اهداف میریزی عبارت از فرایند هدفبرنامه

 پدافند:

ع، خنثی کردن و یا کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از پدافند با مفهوم کلی به معنی دف

 گردد.دستیابی وی به اهداف خود است که به طور کلی از دو بخش پدافند عامل و غیر عامل تشکیل می

 پراکندگی:

های خودی به منظور گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکززدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت

ها هدف واحدی را تشکیل ای از آنها در مقابل عملیات دشمن به طوری که مجموعهپذیری آنسیبتقلیل آ

 ندهند.

 گاه:پناه

حفاظ، مانع و پوشش جهت مخفی شدن از دید و مصون ماندن از حمالت دشمن با استفاده از موانع طبیعی 

 یا مصنوعی

 توسعه:

ک نظام اجتماعی، از شرایط خاص از زندگی که شود یی تغییرهایی است که موجب میتوسعه مجموعه

شود، به سوی شرایط بهتر حرکت کند و یا توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه مطلوب تشخیص داده می

 تر است.و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی

 ی پایدار:توسعه

یی است که بتواند به اهداف مهمی نظیر تلفیق ی پایدار درصدد فراهم آوری راهبردها و سازوکارهاتوسعه

حفاظت زیست محیطی و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی بشر، دستیابی به عدالت اجتماعی و از بین بردن 

 فقر و محرومیت عمومی و حفظ یگانگی اکولوژی با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی دست یازد.
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 جایی:تفرقه و جابه

ها در یک منطقه محدوده که به منظور ابجایی افراد، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیتجداسازی، گسترش و ج

 پذیری و تقلیل خسارات و تلفات انسانی انجام گردد.کاهش آسیب

 تهدید:

گیری و اقدام دشمنان )اعم از داخلی یا خارجی( که باعث به خطر افتادن منافع ملی کشور هر نوع جهت

 باشد.

 حریم حفاظتی:

ی خارجی و پیرامونی یک مجموعه حفاظت شده که اقدامات تأمین در آن، به منظور است از محدوده عبارت

 شود.ی اجرا گذارده میمراقبت و حراست از اهداف حفاظتی و ممانعت از ورود عناصر غیر مجاز به مرحله

 حریم امنیتی:

مورد نیاز جهت استقرار اهداف عبارت است از محدوده و منطقه بعد از حریم حفاظتی که در آن امنیت 

 گردد.دفاعی و حفاظتی تأمین می

 حریم ایمنی:

بایست استاندارد ایمنی و حفاظت در ی داخلی یک مجموعه حفاظت شده که میعبارت است از محدوده

 آن رعایت گردد.

 مدیریت بحران:

مالی، غیرمالی، انسانی( در ریزی، جذب و به کارگیری، کنترل و هدایت کارامد منابع )سازماندهی، برنامه

 کنترل و کاهش آثار بحران است.

 یابی:مکان

ی ای که اصول پدافند غیر عامل برایابی و انتخاب بهینه و مطلوب نقلیه و محل استقرار است به گونهموضع

یک هدف دفاعی را تأمین نماید و ضایعات ناشی از حمالت مصنوعی و تهدیدات طبیعی را به حداقل ممکن 

 هش دهد.کا

 پذیر:ی آسیبمنطقه

اه، گهای بزرگ صنعتی، پاالیشتر باشد )مانند مجتمعمتر بیش 111پذیری است که قطر آن از هدف آسیب

 نیروگاه، پایگاه هوایی و ...(

 ی غیر نظامی:منطقه

سات أسیالمللی، نگهداری نیروی نظامی یا ایجاد و نگهداری تهای بینای که به موجب موافقت نامهمنطقه

 باشد.نظامی از هر نوع در آن ممنوع می

 موانع:

عبارت است از عارضه طبیعی یا مصنوعی که حرکت نیروهای خودی یا دشمن را کند، متوقف و یا منحرف 

نماید. ضمناً به دیوارهایی که برای انعکاس، تقلیل و یا یکنواخت و پراکنده نمودن آثار فشارهای ناشی از انفجار 

 .شودشود نیز موانع گفته میهای ایجاد میز ترکش سالحو جلوگیری ا

 پذیر:ی آسیبنقطه

 های فرماندهی(ها، انبارها، پاسگاهتر باشد )مانند پلمتر کم 111پذیری است که قطر آن از هدف آسیب
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 نیاز سنجی: 

ها گردآوری و به ی نیازها اطالعات مناسب را دربارهعبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آن

 های فرد، گروه و جامعه دست یافت.الگوی نیازها و خواسته

 (:  Camouflage & Concealmentاستتار و اختفا ) 

هنری است که با استفاده از وسائل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و فن و 

قلیل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید. مفهوم بانی، تجسس و عکسبرداری دشمن تتاسیسات را از دیده

 باشد.     کلی استتار همرنگ و همشکل کردن تاسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط اطراف می

جهیزات ، تنماید و استتار امکان کشف یا شناسایی نیروهایاختفاء، حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می

 دهد. یل میها را تقلو تاسیسات و فعالیت

 (:  Cover)  پوشش

پوشش، پنهان سازی و حفاظت تاسیسات تجهیزات تسلیحات، نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن 

 باشد.     می

      (Dispersion): پراکندگی

های خودی به منظور گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تاسیسات یا فعالیت

ای از آنها هدف واحدی را تشکیل پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن به طوری که مجموعهیبتقلیل آس

 ندهند.     

 (:Spatial Land use planning) آمایش سرزمینی

ریزی کمی و کیفی یک موضع، مکان )واحدهای خرد و کالن( با در نظر داشتن شرایط و تنظیم و برنامه

باشد. از مهمترین قتصادی، اجتماعی، اقلیمی در سطح کالن وسیع میعوامل سیاسی نظامی، امنیتی، ا

های مکانی از محتویات گیریهای آن نگرش همه جانبه به مسائل، آینده نگری و دوراندیشی و نتیجهویژگی

 باشد. استراتژی توسعه ملی می

بر  طقی و ملی حکومتاندیشی منترین طرز انتقال عاقبتترین و ظریفآمایش سرزمینی، بهترین، دقیق

 سرزمین یا فضای حیاتی )واحدهای خرد و کالن( در چارچوب عدالت است.     

کند، ای پیدا میدرکشورهای اروپایی مفهوم آمایش سرزمینی ابتدا مفهوم دفاعی دارد و سپس مفهوم توسعه

ظامی و دفاعی مطرح های نهای کلیدی موضوع در کمیتهقبل از ساخت نیروگاه، بزرگراه، سد و زیر ساخت

  گردد.گردد و پس از بررسی الزم و اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی نسبت به ساخت آنها اقدام میمی

 

 ریزی: مفهوم برنامه

ریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادهاست تا در اموری برنامه

یش و خوشبختی افراد جامعه، نتایج مطلوبی بدست آید. بدیهی است، با همچون بهداشت، سالمت، رفاه، آسا

  .توانیم اشتباهات گذشته را جبران کنیم و نسبت به آینده هوشیارتر عمل کنیمریزی دقیق میبرنامه

ریزی یک سیستم کلی ذهنی است. با ایجاد یک سیستم ذهنی مستقل اما منطبق برنامه"به گفته چادویک 

بینی کرده و باالخره آن را ارزیابی یای واقعی، ابتدا پدیده تحول را شناخته، سپس آن را پیشبر سیستم دن

 ."باشدنمودن سیستم ذهنی می کنیم، هدف بهینه کردن سیستم دنیای واقعی از طریق بهینهمی
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  ریزی:انواع برنامه

  ریزی کلی کالن.برنامه -الف

  ریزی بخشی.برنامه -ب

 در سطوح خرد.  ریزیبرنامه -ج

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودریزی شده است که از اهم آنها میهای دیگری نیز برنامهبندیتقسیم

  ریزی ملی.برنامه -الف

  ای .ریزی منطقهبرنامه -ب

  ریزی شهری .برنامه -ج

 ای: ریزی منطقهتعریف برنامه

 -و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی  برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت تنظیم

اجتماعی با نیازها و امکانات محلی و به عبارت دیگر برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت مشارکت 

مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به باال به منظور انطباق برنامه 

  (1365یژگیهای ناحیه ای )اشکوری، های کالن ملی با و

 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس 

خواست ها و نیازهای جامعه شهری است و هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد )سعیدنیا، 

1378.) 

 ایج استفاده از پدافند غیرعامل عبارتنداز:  نت

کشورهایی که توسعه پدافند غیرعامل را به عنوان یک سیاست دفاعی مستمر در دستورکار خود قرار  -الف

  می دهند، هیچ گاه در مظان اتهام تهدید بر علیه کشورهای دیگر قرار نمی گیرند.

ر اصلی دفاعی، باعث کاهش آسیب پذیری و کاهش استفاده از پدافند غیرعامل به عنوان یک راهکا -ب

  مطامع کشورهای تهدید کننده بر علیه کشور می شود.

  استفاده از پدافند غیرعامل باعث کاهش نقاط آسیب پذیر درونی کشورخواهد شد. -پ

پدافند غیرعامل عنصری پویا  و متحرک بوده و می تواند در اولویت تالش های علمی و  پژوهشی  -ت

  رگیرد.قرا

پدافند غیرعامل می تواند در کلیه سطوح مدیریتی، مهندسی وفنی آموزش داده شود و توسعه یابد.  -ث

 (1385)سازمان پدافند غیرعامل،
 

فند غیرعامل و مدريیت بحران -3-6-4  پدا
وزی سمنشأ اصلی تهدید دو نوع است: طبیعی )مانند زلزله، سیل، آتشفشان، طوفان، رانش زمین، آتش

 های برون مرزی.های داخلی و جنگها و ...( و مصنوعی )مانند عوارض فناوری بشر، جنگگلجن

ی دست انسان است. تهدید مصنوعی معلول پیشرفت تمدن وگسترش تمدن و گسترش صنایع ساخته

 آسیبتوان آن را از عوارض زندگی مدرن دانست. آفریند که میی اول به طور عمد و ناخودآگاه سانحه میدسته

برخی از این سوانح بطئی است، مانند آلودگی محیط زیست. در حالی که آسیب برخی دیگر آنی است، مثل 
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های اتمی، سوانح هوایی، تصادم قطارها، انفجار انبارهای مهمات یا کارخانجات مواد شیمیایی، تخریب نیروگاه

 و انفجار لوله گاز در شهرها و ...

ا ههای گوناگون است که بر اثر درگیری انسانریزی شده در مقیاسنامههای عمدی و بردسته دوم آسیب

ها شود. چنین آسیبی ممکن است داخلی یا درگیری و تهاجم دوکشور با اهداف گوناگون باشد. در جنگواقع می

های نظامی و سوانح صنعتی بر یکدیگر تأثیر بگذارند و آسیب وارده تشدید شود. به طور ممکن است تهدید

ای شود. در چنین وضعیتی مثال، سستی سدی در تهاجم هوایی یا زمینی ممکن است موجب تخریب گسترده

 اصابت بمبی کوچک در مکان حساس خسارت چندین هزار بمب را به دنبال دارد که به آن پیامد انفجار گویند.

 رد.توان دشمن را منهدم کیی تکنولوژی جدید مکه با ایجاد زلزله و سیل مصنوعی به وسیلهمثال دیگر این

اکنشی العملی و وترین مدیریت یا دفاع غیر فعال، دفاع عامل، حرکتی عکسلدفاع غیر عامل یعنی دفاع با کم

 گو باشد.گیری دفاع غیر به طور ذاتی باید جواباست. بنابراین در مواقع غافل

گیرد. گیر کننده صورت میوایی غافلاز آنجا که عموماً در تهاجمات، مخصوصاً تهاجمات اولیه، حمله ه

 دارد.بنابراین دفاع غیر عامل، مجوعه تمهیداتی است که انسان را در برابر این شوک در امان نگه می

در تشریح این موضوع الزم است، تعریف و توصیف دفاع، عوامل ایجاد آن، جایگاه آن در زندگی بشر و دیگر 

ی دفاعی مردم یک ی مستقیمی با روحیهات دفاعی غیر عامل رابطهموارد بررسی شود. به طور مثال تمهید

ای رشد انسانی در نظریه مازلو وابسته است. هر چه روحیه ها در سلسله مراتب پلهکشور دارد، که به جایگاه آن

نسبت  نی دفاعی نیز به همادفاعی باالتر باشد، مدافعان با حداقل امکانات قادر به دفاع بهتری هستند و هزینه

 تر است.پایین

ی ها سوژهعلت تراکم انرزی در آنهای برق بههای حساس مانند تأسیسات اتمی، سدها و نیروگاهمکان

 رود. مناسبی در تهاجم هوایی دشمن به شمار می
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گاه مسائل دافع و امنيت رد طرح -  ایاهی توسعه و عمران )جامع( انحيهجاي
ای است که به های جامع و ناحیهی اساسی در تدوین طرحلیت، سه مولفهی بین انسان، فضا و فعارابطه

ای، عالوه بر ای و یا ناحیهانجامد. دفاع از سرزمین چه در مقیاس ملی چه منطقهتثبت و پایداری توسعه می

عالیت فهای تثبیت یافته فضا نیز هست. اگر امنیت انسان و محتوای سیاسی و جغرافیایی آن، دفاع از موجودیت

یزیکی ترین خطر تهدید فثباتی اصلیی دفاعی کشور مد نظر قرار نگیرد، ناپایداری و بیاو در وضعیت و برنامه

و عملکردی فضا خواهد بود. به همین دلیل تعریف شرایط دفاعی برای تأمین امنیت و مشخص کردن ساز و 

نه گوو ساماندهی دفاعی، بخشی از وظایف این های مناسب برای استقرارکارها، کالبد و ساخت و سازها و مکان

 رود.ها به شمار میطرح

ها، تبیین جایگاه دفاع و امنیت و تفاوتی است که باید بین ایمنی و گونه طرحتوجه در اینی قابلنکته

مین، ز امنیت و دفاع قائل شد. مقوله ایمنی عموماً در مقابل حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش

ی دفاع و امنیت همیشه در مقابل تهاجم دشمن و خطرات شود لیکن مقولهها مطرح میسوزی و نظایر اینآتش

 گیرند. ناشی از آن مورد توجه قرار می

 تواند دارای اهداف ذیل باشد:ها میبینی و رعایت دفاع و امنیت در این گونه طرحلذا پیش

 .گذاری استترین ضابطه در جذب سرمایهو امنیتی هر منطقه اصلیی دفاعی حصول اطمینان از پشتوانه

 هاست.ی دفاعی، متضمن پایداری ساخت و سازها و استمرار کارکردی آنبرخورداری از پشتوانه

ای و جامع ها اعم از آمایش سرزمین، کالبد ملی و منطقههای دفاعی و امنیتی در طرحاعمال دیدگاه

هم پیوندی عملکردی میان فعالیت از یک طرف و تشکیالت دفاعی از طرف دیگر ی ای نشان دهندهناحیه

گر اهمیتی است که برای حریم فعالیت قائل است. به عبارت دیگر توجه به مسائل دفاعی و امنیتی بیان

 باشیم.می

ه بها ها ضمن وسعت بخشیدن به دیدگاهگونه طرحبینی مباحث دفاع و امنیت در شرح خدمات اینپیش

های توسعه با قید الزامات مذکور منجر شده و در نهایت توفیق های علمی و تئوریبومی کردن بیشتر دیدگاه

 ها را افزایش خواهد داد.این طرح

فند غیر عامل رد طرح  -  ایاهی توسعه و عمران )جامع( انحيهمالحظات پدا
 یابی:مالحظات مکان

 ها جهت کاهش خسارات ناشی از تهدیدات.یتی مکان استقرار فعالهدف: انتخاب بهینه

 های تحقق هدف:راه

های گاز، ترانسفورماتورهای ی مکان مراکز حیاتی، حساس و مهم و مراکزی مانند ایستگاهانتخاب بهینه

تواند باعث ی آب و ... میهای پمپاژ و ذخیرهها و مراکز اورژانس، ایستگاهبرق، مراکز مخابراتی، بیمارستان

ها دارای کارکردی در سطح ملی، فرا ملی و جهانی پذیری آنان گردد. برخی از تأسیسات و فعالیتآسیب کاهش

باشند لذا تأمین نیاز امنیتی و رعایت پدافند غیر عامل در این مراکز بایستی با دقت و مطالعات جامع انجام می

 پذیرد.

وابستگی مطلق مکانی دارند و از انعطاف در ها بندی کاربری اراضی بعضی از فعالیتبا توجه به منطقه

های های معدن پایه یا انرژی پایه( بنابراین استفاده از روشجایگزینی مکانی برخوردار نیستند )مانند فعالیت
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تواند چنین موانع میای در کنار استفاده از طبیعت و همی پدافند غیر عامل از جمله ایمن سازی سازهویژه

 ها باشد.ای استمرار عملکرد آنضمانت بیشتری بر

ی هاهای مناسب و امن در سطح ناحیه جهت اسکان موقت جمعیت و فعالیتبینی مکانشناسایی و پیش

 ها مثمر ثمر باشد.تواند در کاهش آسیبضروری هنگام وقوع حوادث طبیعی و یا زمان بحران می

( به منظور استقرارهای موقت نظامی که بینی فضاها و اماکن مناسب )با مشورت کارشناسان نظامیپیش

 ها ضرورت دارد.در شرایط بحران جهت دفاع از جمعیت و فعالیت

جوار با های مسطح و همیابی و احداث تأسیسات حیاتی و حساس در دشتالمقدور اجتناب از مکانحتی

یری این مراکز در برابر پذهای اصلی که موجب افزایش آسیبها و جادهراهعوارض مصنوعی شاخص نظیر بزرگ

 گردد.تهدیدات دشمن می

 مالحظات پراکندگی و توزیع متعادل

 هدف: تمرکز زدائی و توزیع بهینه جهت کاهش خسارت ناشی از تهدیدات.

 های تحقق هدف:راه

چنین تمرکز زدایی جمعیتی تدبیر مهمی عدم تمرکز مراکز و تأسیسات حیاتی و مهم در یک محدوده و هم

باشد لذا مراکز و تأسیسات در معرض خطر )فعالیت های نزدیک پذیری در مواقع بحران میهش آسیببرای کا

 ینی گردد.بخیز( بایستی ضمن رعایت حرایم به صورت پراکنده و با حداقل تراکم قابل قبول پیشنقاط بحران

امل از بعد پدافند غیر عهای بزرگ و غیره های عظیم صنعتی، تأسیسات بندری وسیع، نیروگاهایجاد مجتمع

به صالح نبوده و در این مورد الزم است اصل تمرکز زدایی و پراکندگی در حد ممکن رعایت و مراکز متعدد با 

نگفت باره خسارت هتر )انتخاب مقیاس بهینه( ایجاد گردند، تا در یک حمله هوایی یا موشکی به یکظرفیت کم

 و غیر قابل جبرانی به کشور وارد نگردد.

 های زیر بناییمالحظات پدافند غیر عامل در شبکه

های خدمات رسانی و زیربنائی در جهت تداوم برقراری خدمات مربوطه در زمان بحران هدف: طراحی شبکه

 و عدم استفاده دشمن در زمان اشغال.

 های تحقق هدف:راه

مقابل تهدیدات مورد توجه قرار های زیربنائی، بایستی مقاومت الزم در در مطالعات طراحی و توسعه شبکه

های با های صنعتی، خطوط نفت و گاز، پلهای زیرزمینی، فاضالبگیرد )مقاوم بودن خطوط اصلی، کابل

ها، ها، تونلها، پلچنین راههای متناسب و تعریف شده در شرایط خاص به ویژه در مناطق مرزی و ...( همعرض

ر بینی شود که در صورت آسیب دیدن دای پیشها بایستی به گونهاینخطوط انتقال برق، نفت و گاز و نظایر 

بور چنین مسیر عزمان بحران، باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده و به سرعت قابل بازسازی باشد. هم

 برداری از آن برای ویها به طریقی در نظر گرفته شود که در صورت اشغال توسط دشمن قابلیت بهرهشبکه

 ردد.میسر نگ

های احداث شده موجود در ناحیه که الزم ها و زیرگذرهای استراتژیک و حساس، راهها، تقاطعها، پلتونل

حلهای است در شرایط بحران و یا ایجاد تخریب سریعاً بازسازی و بازگشائی شود، بایستی شناسایی شده و راه

 شود. برداری از آن در زمان بحران پیش بینی منطقی برای تدام بهره

 های مناسب به عنوان فرودگاه اضطراری.ها و جادهراهمطالعه و پیشنهاد بخشی از طول بزرگ
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های تقلیل فشار گاز موجود در سطح های تقلیل و تبدیل ولتاژ برق و ایستگاهمطالعه و بررسی ایستگاه

ر دست های دهینه برای ایستگاهیابی بهای الزم ایمنی و مکانبینیها و پیشناحیه و تأکید بر مقاوم سازی آن

 مطالعه و جدید.

ای به صورت چند منظوره و یا دارای قابلیت تغییر کاربری که در زمان بحران نیز بینی فضاهای توسعهپیش

 گوی نیازهای شرایط بحران باشد.بتواند پاسخ

ق شهری و روستایی به های توسعه مناطناپذیر )انرژی خورشیدی و ...( در طرحهای پایانتوجه به انرژی

 چنین توسعه پایدار در این نواحی.منظور کاهش وابستگی به انرژی فسیلی و لزوم خودکفایی و هم

 مالحظات پدافند غیر عامل در توسعه نواحی مرزی

 هدف:

های اقتصادی درخور در جهت محرومیت زدایی منتج به باال بردن سطح دفاع طبیعی و توسعه فعالیت 

 مستقر. پایدار جمعیت

 های تحقق هدف: راه

توسعه مناطق مرزی در درجه نخست باید مبتنی بر منابع و شرایط محلی و بومی )درونی( مناطق مرزی 

متکی باشد. هر گونه تزریق منابع از بیرون منطقه باید به عنوان اقدام تکمیلی تلقی شده و هدف اصلی از آن، 

گونه مزیتی به جز ای باشد. مگر در مواردی که هیچهای منطقهباور کردن منابع و استعدادهای بومی و مزیت

 استقرار جمعیت وجود نداشته باشد.

ترین مسائل مربوط به ناامنی و مشکالت امنیتی و دفاعی در مناطق ناشی از محرومیت و توسعه عمده

شی بهینه و تعادل بخ آمدهای منفی آن است. توجه ویژه به اصل محرومیت زدائی از طریق توزیعنیافتگی و پی

ها، ای که هر یک از این مناطق متناسب با قابلیتجمعیت و فعالیت در این مناطق مورد تأکید است. بگونه

های اقتصادی، ها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در آن از طیف مناسبی از فعالیتنیازها، محدودیت

 اجتماعی، نظامی و امنیتی برخوردار شود.

 های مرزی ومند کردن مبادالت بازرگانی در مناطق مرزی از طریق استقرار بازارچهایجاد و نظام بینیپیش

 بینی صنایع و تولیدات مناسب بازارهای کشورهای هم جوار.پیش

های توسعه و عمران و مطالعه الزم است در مطالعات نواحی و مناطق مرزی با توجه به تأثیرات متقابل طرح

 ای این مناطق لحاظ گردد.های ناحیهرحو بررسی و در ط

ای منجر به تبعیض و واگرایی شده و بر امنیت منطقه تأثیر نامطلوبی با توجه به این که عدم تعادل منطقه

ای در مطالعات توسعه و عمران این نواحی ی عدم تعادل منطقهگذارد لذا الزم است توجه کافی به پدیدهمی

 گردد.

ها به سمت گسترش مالکیت مردم مرز نشین، گذاریبینی الزم جهت سرمایهیه پیشهای جامع ناحدر طرح

های دفاع محلی و مقابله با فعال و باال بردن احساس تعلق آنان به سرزمین مور توجه قرار گرفته تا انگیزه

 تهدیدات خارجی در این مناطق افزایش یابد.

ای ها به صورت توسعهیه در مورد چند منظوره بودن پروژههای توسعه ناحهای الزم در طرحبینیانجام پیش

 های ارتباطیدفاعی منجمله شبکه –

سوی مرزها دارند و هم توجه به اقلیت ها قومی و مذهبی که در مرزها مستقر بوده و ارتباط بینابینی با آن

 چنین امنیت مرزها.
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ی و جزایر با دیگر مناطق کشور و ارتباط تقویت ارتباطات و پیوندهای کالبدی و غیر کالبدی مناطق مرز

 ای و انزوا در جزایر و مناطق مرزیهای حاشیهها با یکدیگر و مبارزه با پدیدهدادن فرآیند توسعه آن

های توسعه فضایی و کالبدی مناطق مرزی و جزایر از طریق تقسیم کار تکیه بر توان مردم محلی در برنامه

های اقتصادی، اجتماعی و رفاعی بینی الزم جهت ایجاد زمینهمعیت و پیشعملی و توزیع فضای فعالیت و ج

جذب جمعیت از دیگر مناطق و اسکان آنان در مناطق مرزی و جزایر کم جمعیت با تأکید بر توزیع متعادل 

 جمعیت.

زایر های فرعی در جچنین احداث جادههای آبی جزایر با سواحل کشور و هممطالعه، شناسائی و معرفی راه

چنین باشد، و همکه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از نظر اقتصادی نیز به خصوص برای صیادان نیز مفید می

 بخشد.به اسکان نیز کمک نموده و نقل و انتقاالت نظامی را نیز در مواقع بحران تسهیل می

ی جهت بینها الزم است پیشبا توجه به وضعیت استراتژیک جزایر کشور و خالی از سکنه بودن برخی از آن

ی شیالت و فضاهای جانبی، ایجاد و تقویت مراکز اسکان نیروهای کارآمد با راهکارهای مختلف مانند توسعه

 تواند کاربرد فاعی داشته باشد صورت پذیرد.ساخت لنج و قایق که در مواقع بحران نیز می

های ی آبو ایجاد سربندها و تقویت ذخیره هاتقویت و توسعه کشاورزی و نخیالت جزایر با احیاء چاه

اطق ی این منتواند توسعهتواند از مهاجرت ساکنین جزایر جلوگیری نموده و از طرف دیگر میزیرزمینی که می

 را به همراه داشته باشد.

ریزی جهت حفظ و تقویت هویت فرهنگی ساکنین مناطق مرزی و جزایر جمهوری اسالمی ایران از برنامه

های های داخلی(، تقویت ارتباط خرده فرهنگهای ملی )تقویت فرستندهآموزش با تأکید بر نقش رسانه طریق

این مناطق با فرهنگ ملی و تشویق فعالیت محلی که نتیجه آن تقویت حس تعلق مرزنشینان به فرهنگ ملی 

 است.

ریزی و ایست برنامهببا توجه به اهمیت خاص تأمین آب و منابع آن در نواحی مرزی و جزایر می

کن و مخازن مربوطه های آب شیرینها، آب انبارها و دستگاهی چاههای الزم در این مورد انجام و کلیهبینیپیش

 مورد شناسایی و حفاظت قرار گیرد.

تواند نقش موثری در دفاع ایفا نمایند الزم است گیرها در جزایر جنوب کشور میکه وجود آبجاییاز آن

 المقدور ساماندهی شود.آب گیرها شناسایی و حتینهگواین

بررسی و شناسایی انبارها و مخازن سوخت و تدوین طرح جهت تقویت و ساماندهی این انبارها و مخازن و 

 بینی ذخیره سوخت در زمان بحران.پیش

ه ب بینی الزم جهت تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشورپیش

برداری از منابع ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق با توجه به چشم انداز بهرهمنظور ایجاد مجموعه

های مرکز و جنوبی سرزمین، شیالت و صنایع دریائی و توان این ی جنوب، ذخایر معدنی دشتانرژی حوزه

 مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

 های نفتهای الزم جهت حفظ و حراست نقاط استراتژیک )جزایر، چاهبینیعات و پیشتوجه ویژه به مطال

 و گاز ...( در این نواحی.

های دفاعی و نیازهای ضروری شهروندان در ایجاد مراکز صنعتی به پیشنهاد و اعمال تأمین نیازمندی

 شد.های اولیه خودکفا باکه در زمان بحران ناحیه در تأمین نیازمندیصورتی
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 پذیریمرمت

 هدف

 تداوم جریان زندگی و فعالیت با ارتقاء سطح مرمت پذیری احداثات مورد نیاز در زمان بحران. 

 های تحقق هدف:راه

ها و مراکز مهم سازیساخته در انبوههای مورد لزوم جهت استفاده از مصالح پیشانجام مطالعات و بررسی

 بحران. پذیری سریع پس ازبه دلیل امکان مرمت

های مورد لزوم جهت استفاده مناسب از طبیعت و مواد و مصالح ساختمانی موجود انجام مطالعات و بررسی

 در ناحیه.

 های ناشی از تخریبکنترل آسیب

 کنترل و کاهش آسیب ناشی از تخریب تأسیسات و مراکز خطرساز. هدف

 راه های تحقق هدف: 

ها، و دارای پیامدهای تخریبی وسیع نظیر سدها، نیروگاهپذیر و پرخطر های آسیبشناسایی محدوده

ها، مراکز صنعتی، مناطق در معرض خطرات خاص )مواد شیمیایی و تشعشعات و ...( و مراکز خاص پاالیشگاه

 های وسیع و یا پیامدهای زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.سوزینظامی که در زمان بحران احتمال آتش

ها در مناطق پرخطر و لزوم رعایت مالحظات و ی مراکز جمعیتی و زیستی و فعالیتوسعهمحدود نمودن ت

 های الزم.ایمنی

های زیربنایی از برخی نقاط که در صورت تخریب تبعات زیادی را به همراه خواهد جلوگیری عبور شبکه

 داشت )مانند عبور خطوط لوله نفت از مراکز جمعیتی(.

 یری.پذها در یک محدوده به منظور جلوگیری از افزایش ریسک آسیبع زیر ساختاجتناب از تمرکز و تجمی

 امداد رسانی

 هدف: بازیابی و برقراری تسهیالت و خدمات به تأسیسات و جمعیت آسیب دیده از بحران

 های تحقق هدف:راه

امکانات  ع متعادلهای پشتیبان و جایگزین در سطح ناحیه با توزیبررسی و مطالعه به منظور ایجاد سیستم

 جهت امداد رسانی در زمان بحران.

 جوار در زمان بحران.بینی مراکز معیین کمک سانی به نواحی هممطالعه و پیش

بینی عملکرد مناسب در زمان های عمومی در سطح ناحیه با پیشگاهگذاری و پیشنهاد ایجاد پناهسیاست

رکز نمایشگاهی، خدماتی و ورزش و امثالهم مورد استفاده قرار تواند به عنوان مها در زمان میگاهصلح )پناه

 گیرد(.

ی مواد و وسایل ضروری شهروندان در سطح ناحیه برای بحران )طبیعی بینی فضاهای الزم جهت ذخیرهپیش

 و غیر طبیعی(.
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 طرح تفصیلی )سازه، تأسیسات، مبلمان داخل(  -
یق بسیاری دارد به ویژه در مراحل طرح تفصیلی پس از ی مهندسی در دفاع غیر عامل زمینه تحقحوزه

های بسیار دقیق تهیه می طی مراحل طرح هادی و جامع به طرح تفصیلی پرداخته می شود. که در آن نقشه

ی ترین مورد را رسیدگشود. مهندسان محاسب باید دفترچه محاسباتی ارائه دهند و مهندسان تأسیسات کوچک

ن مواد باید به کمک مهندسان محاسب در انتخاب مصالح حضور یابند، زمین شناسان و محاسبه کنند. مهندسا

ها سازی اقدام کنند. این فعالیتزمین مناسب و پینیز باید به کمک مهندسان محاسب برای انتخاب سایت زیر

داخلی، معماری ها همه موارد را دربر گیرد. از جمله نورپردازی، مبلمان به حدی پیش می رود که دستورالعمل

تر می شود. بطور مثال سازی و نمای داخل. به همین ترتیب هر مورد جزئی باز هم جزئیداخلی و حتی کف

 های خاصی وجود دارد.فقط درباره شیشه تحقیقات و دستوالعمل

 نبود دقت و هماهنگی -
صیلی باعث به وجود نبود دقت و هماهنگی بین کلیات طرح طرح دفاعی )هادی و جامع( و جزئیات طرح تف

ای بسیار محکم و مناسب و ضد آمدن تله مرگ می شود. برای نمونه می توان به طرحی اشاره کرد که سازه

باران دارد، ولی معماری داخلی آن غیر اصولی و خطرناک است زیرا بر اثر لرزش انفجار اشیای داخلی باعث بمب

گاه ضد زلزله می ماند که مبلمان شود. این تأسیسات به پناهانهدام ابزار داخل تأسیسات و صدمه به افراد می 

داخلی ان بسیار خطرناک چیده شده باشد. به طوری که هنگام زلزله اشیاء بر سر افراد بریزد و باعث مصدومیت 

 ها شود.آن

 ورودی و خروجی  -
های )سایبرنتیک( و بمببه علت هزینه باالی انهدام تأسیسات زیرزمینی، دشمن با ابزار دقیق هدایت آتش 

دهد. تا افراد در داخل تأسیسات زیر را هدف قرار می ها و درو پنجرهنفوذ کننده در زمین، ورودی و خروجی

ها به غیر از مباحث استاندارد در مورد ابعاد آن باید به اختفاء و زمین محبوس شوند بنابراین طراحی ورودی

 ی اغفال کننده در طراحی لحاظ شود.هااستتار آن نیز توجه و همیشه ورودی

 اهشريان سایت  -
های حساس می شود. بنابراین باید با تغییر شکل سریع در سایت کشی در سایت باعث رویت مکانخیابان

های هوشمند را اغفال کرد. در شروع کارگاه نیز بتوان مانند تغییر شکل هیبت کلی شهر )گراند فیچر( بمب

 های ارتباطی با دیداغفال دشمن طراحی شود.های و راها، خیابانهباید ابعاد و جاده

 مصالح ساختمان-
العبور و به کارگیری مواد و مصالح های صعباستفاده از مصالح ساختمانی بومی و مناسب، بویژه در مکان

کار  هالعمل در مقابل امواج گوناگون دید سایبرنتیک دشمن، که برای شناسایی بخاصی برای ایجاد عکس

رود، ضروری است. از این رو استفاده از مصالحی چون خاک مسلح، مواد ضد رادار یا ترکیبی از چوب، و فلز می

ای و ایجاد اغتشاش دید دشمن ضروری و دیگر محاسبات و تحقیقات در مصالح ساختمانی برای دفاع ضربه

 است.
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 فرم معماری )رد مقابل موج( -
تر از خود عبور تر )کروی، تخم مرغی، و امثال آن( باشد، موج را راحتیکهر چه شکل ساختمان آیرودینام

دهد. همچنین اگر سازه خود صورت قاب یک دست متحرک باشد نیروی تخریب را تبدیل به حرکت کنترل می

 ها در زلزله.کند، مانند تجربه زاپنیشده می

-)  رابطه رتس و معماری )روانشناسی معماری
علوم و فنون مهندسی در علوم انسانی نیز جا دارد بر عوامل گوناگون، بویژه تداوم روحیه ی عالوه بر حوزه

پایداری اقدامات الزم به عمل آید. فضای معماری باید در دل دشمن ترس و در افراد خودی احساس ایمنی 

را فضای معماری بمعقول ایجاد کند. این موضوع ارتباط مستقیمی با روانشناسی جنگ و اثر رنگ، نور، فرم و 

 افراد استفاده کننده از فضا دارد.

 ی ضد انفجارنقطه-
های های عادی در طیفهای ساختمانپرهزینه بودن بودن ساخت استحکامات ایجاب می کند همه قسمت

از  ترباالتر میزان حفاظت در مقابل عیب و لرزش مستحکم شود، بنابراین باید فضاهای از ساختمان ایمن

های مصنوعی مثل های طبیعی مثل زلزله و بحراندیگر طراحی شود، به نحوی که در زمان بحران هایقسمت

تر کمهای محهای با سازهجنگ افراد بتوانند به راحتی در این فضاها پناه بگیرند. راهروها و انبار خانه ها و راه پله

های عمومی بهتر است ر ساختمانشود. دها محسوب میهای بنا از جمله این بخشنسبت به سایر قسمت

ای هگاه طراحی شود، به نحوی که در زمان بحرانهای پذیرایی نیز با دید پناهها و سالنها، کتابخانهنمازخانه

های مصنوعی مثل جنگ افراد بتوانند به راحتی در این فضا پناه بگیرند. راهروها و طبیعی مثل زلزله و بحران

های بنا از جمله این بخش ها محسوب می تر نسبت به سایر قسمتها با سازه های محکمپلهها و راهانبار خانه

راحی گاه طهای پذیرایی نیز با دید پناهها و سالنها، کتابخانهشود. در ساختمان های عمومی بهتر است نمازخانه

 شود.

 لزامی است.ترین موارد طرح دفاع غیر عامل پایدار ادرونی کردن تجربیات فوق در جزئی

 های اصلی دفاع غیر عامل را به ترتیب زیر برشمرد:در حالت کلی اهداف و مأموریت

های حیاتی به خدمات، واحدها و مراکز جمعیتی و صنعتی و یا محدود کردن این جلوگیری از خسارت

 ها.خسارت

 ز حیاتی حساس و مهم اعمهای حیاتی و خدمات رسانی مراکباال بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالت

 نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید با بحران و جنگ.

 حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور.

 گرانه در مواقع بحران.گیرانه و مداخلهانجام اقدامات پیش

 ی خدمات.ها آسیب دیده و احیاتسهیل در امر امداد رسانی به افراد و بازسازی مراکز و محل

 ی بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.تحمیل هزینه
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 الزامات معماری رد دافع غیر عامل -
ی خود به کار برد، طراح معماری و شهرسازی باید اصولی را در نظر بگیرید تا بتوان ژن دفاع را در سوژه

 ی این اصول به شرح زیر است:وارهطرح

 یت در جهت دفاع )دفاع غیر عامل طبیعی(یابی: استفاده مطلوب از طبعمکان

 گذاری )مرئی و نامرئی(پراکندگی: کم کردن خطر سرمایه

استتار، اختفاء، فریب: استفاده از طبیعت و مواد و مصالح ساختمانی ویژه و ایجاد فرم ساختمانی مناسب 

 برای دفاع غیر عامل

ی دیگر تمهیدات ساده )دودزایی( در حوزه استفاده از جنگ الکترونیک و حت :(cs)اغتشاش در دید دشمن 

 .(ccd)دفاع عامل برای تقویت 

 پذیر در مقابل ضربه و حرارت.استحکامات: ایجاد تأسیسات ویژه انعطاف

 طراحی مبلمان شهری: چگونگی استفاده از عناصر شهری برای جلوگیری از آسیب ناشی از انفجار.

اصر داخلی فضای معماری، برای جلوگیری از آسیب ناشی طراحی معماری داخلی: چگونگی استفاده از عن

 از انفجار.

های تأسیساتی و مدوالر کردن، طراحی پذیری: استفاده از ژوئن درزهای ساختمانی و مفصلقدرت مرمت

 برای کم کردن آسیب انفجار و مرمت سریع و ارزان پس از اصابت بمب.

ها ای که پس از انفجار باعث بسته شدن طوالنی شبکههها به گونهای زیرساخت: طراحی شبکهطراحی شبکه

 های تأسیساتی، ابزار انتقال نیرو( نشود.)پل، تونل، کانال

ها پس از های اضطراری: طراحی به منظور حبس نشدن افراد در ساختمانها و خروجیطراحی ورودی

 های مستحکم(.اصابت بمب )جلوگیری از تله مرگ شدن ساختمان

 دی فضاها: استفاده از فضاهای شهری و معماری در زمان جنگ و صلح.چند عملکر

ی الزم برای اعمال تمهیدات معمارانه فوق با هدف رسیدن ریزی برای محاسبه هزینهمیزان حفاظت: برنامه

 به میزان حفاظت مورد نظر.

فند غیر عامل رد آن- تحلیل مالحظات پدا
 اهالگواهی شهری و 

توانند نقش به سزایی را در میزان های شهری، مینوع ساخت یافتگی کالن شبکهالگوهای کالن شهری و 

 پذیری و تلفات ناشی از حمالت، بازی نمایند. آسیب

گیری در خصوص ساختار و یا الگوی کالن شهرها، پیش از احداث )نظیر اقدام در خصوص طراحی تصمیم

معضالت و مشکالت الگوهای موجود و کنونی شهرها ریزی شهرهای جدید کشور( و یا اصالح و رفع و برنامه

های حائز اهمیت دفاعی در شهرها، ها و نواحی خاص شهری )نظیر مراکز شهرها، حوزهبه ویژه در حوزه)

توانند در راستای کاهش های سیاسی و...( میهای صنعتی، حوزههای جمعیتی و اقتصادی متراکم، حوزهکانون

 ده قرار گیرد. پذیری  مورد استفاآسیب

باشند، ی ساختار شهر میتوزیع فضایی عناصر، ترکیب عناصر و عملکردهای اصلی شهر که تشکیل دهنده

 پذیری شهر در برابر حوادث مختلف خصوصاً حمالت نظامی دشمن دارد. نقش مهمی در میزان آسیب

ف ها و قطعات مختلرار کاربریتوزیع فضایی تا حد زیادی وابسته به الگوی کالن شهری دارد؛ چراکه استق

 پذیرد. گیری و توزیع فضاهای باز به صورت مستقیم از الگوی کالن شهری تاثیر میساختمانی و نیز نوع قرار
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پذیری در برابر حوادث، دارای الگوهای خطی، شعاعی، شطرنجی، اقماری و غیره به لحاظ مقابله و آسیب

های مربوط به هر الگو ارائه ی این بخش از پژوهش تحلیلر ادامهباشند که دمعایب و مزایای گوناگونی می

  گردیده است.

  شهر شطرنجی:

های واقعی بیشماری از شهرهای شطرنجی بر خالف شکل خطی، نمونه

 توان یافت. می

در حالت ایده آل شکل شهر نه حدود و ثغوری نیاز دارد و نه نقاط مرکزی 

 ی نقاط دارایای از شهر قرار گیرد زیرا کلیههتواند در هر نقط. هر کاربری می

 ی قطعات زمینهای اطراف شهر( و کلیههای برابر بوده )به جز کنارهدسترسی

 باشند. نیز هم شکل می

ر پذیها به راحتی امکاندر این الگو امکان رعایت سلسله مراتب خیابان

 است. 

ترین و نیز طراحی تازه 1811در سال « نیویورک»از این الگو در طراحی شهر 

ن شهر چنینام دارد، استفاده شده است. هم« میلتون کینز» نوشهر انگلیسی که 

 با این الگو ساخته شد.  1331سلماس در ایران بعد از زلزله سال 

های شطرنجی اغلب این انتقاد وارد شده است که هنگامی که برالگوی طرح

شوند احد باشند، منجر به اتالف فضا میها متکی به استانداردهای وتمام خیابان

ره پردازد و باالخکه با بی اعتنایی به جراحی دشت و عوارض طبیعی میو یا این

 شود. نواختی بصری و فقدان نقاط مرکزی منتهی میکه به یکاین

  تحلیل الگوی شطرنجی با مالحظات پدافند غیر عامل:

ای از شهر د امکان قرارگیری هر کاربری را در هر نقطهای خوشهر شطرنجی به سبب نوع ساختار شبکه

های کلیدی و حیاتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی تواند در توزیع متناسب کاربریسازد و این امر میمیسر می

و تأسیسات و تجهیزات مختلف شهری مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب احتمال آسیب رسیدن به این 

 مالت دشمن تا حد زیادی کاهش دهد. ها را در حکاربری

ی را برای های فراوانهای دسترسی تشکیل یافته که گزینهای از راهی گستردهشهر با چنین الگویی از شبکه

سازد. بدین ترتیب احتمال دستیابی به نقاط مختلف شهری ای به نقطه دیگر در شهر فراهم میدستیابی از نقطه

گردد گزین فراوانی ممکن میهای جایای خاص، از طریق راهالت دشمن به حوزهدر مواقع بحرانی و پس از حم

 شود. ها تسهیل میو امداد رسانی به آن

های مختلف شهر معموال متناسب صورت گرفته و از میزان در الگوی شطرنجی توزیع جمعیت در قسمت

ی( با فشردگی و تراکم جمعیت، در های ناشی از حمالت به مراکز شهری )در الگوهای شعاعی و مرکزآسیب

 این الگو خبری نیست. 

نواخت شهری است. در واقع تمامی چه که درطرح شطرنجی باید مشاهده شود، وجود سیمای یکاصوالً آن

ها ایجاد گردند. تأسیسات و خدمات شهری باید در همه جای شهر به طور یکسان و هماهنگ با دیگر ساختمان

  تواند در بسیاری از اوقات دشمن را در هدف گیری دچار خطا نماید.ها میرها و سازهاین مشابهت در ساختا
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معدود  جزو -توپوگرافی موجود  -سیستم شطرنجی به دلیل قابلیت انطباق بر عوارض مختلف روی زمین 

 تآید که در آن امکان بهره گیری از شیب و توپوگرافی زمین جهی شهری به شمار میهای شبکهسیستم

 مقاصد خاص دفاعی میسر است. 

های استراتژیک پیرامونی این قبیل شهرها با شرایط ایده آل دید و موقعیت توان از حوزهبر این اساس می

صنعتی سازگار با بستر شهری )و نه نقاط حساس  -های حساس تأسیساتیقرار گیری برای استقرار کاربری

 یروگاه های عظیم و..( استفاده نمود. ویژه ) از قبیل پتروشیمی،  صنایع سنگین، ن

توان به سهولت اشغال پذیری به سبب امکان شناسایی، توزیع نیرو و حمله از جمله معایب این الگو می

های سلولی الگوی شطرنجی به سرعت قابل درک بوده و سریع نیروهای دشمن اشاره نمود چراکه بافت

 نماید. آسان می گیری را در خصوص نحوه اقدامات تهاجمیتصمیم

های بی شمار شهری و اهداف مختلف پراکنده در کل ای )شطرنجی( به علت داشتن سلولالگوی شبکه

..( ها وها، موشکتر مواد منفجره )در قالب بمبتر حمله و مقادیر بیششهر برای آسیب دیدن به دفعات بیش

سیاری از حمالت بر نیروهای مهاجم افزایش داده و نیازمند بوده و این امر خود فشارهای اقتصادی نبرد را در ب

  کاهد.از این رو امکان وارد آمدن صدمات زیاد بر اثر حمالت را تا حد زیادی می

یکی از نقاط ضعف بارز در استفاده از الگوی شطرنجی در شهرها، اشغال نمودن فضاهای باز به طرق مختلف 

 باشد. از میزان نسبت فضا به توده میهای ساختمانی و کم نمودن تدریجی توسط توده

تر توجهی به آثار سوء بدین ترتیب شهرها غالباً داخل ساخت شطرنجی به متراکم سازی روی آورده و کم

 گیرد. های شهری صورت میهایی در مواقع حمالت دشمن بر حوزهچنین ساختمان

گردد مورد نیاز در شهر سبب می چیدمان ساختمان در الگوی شطرنجی بدون لحاظ نمودن فضاهای خالی

 تا آثار و تبعات خطرات ثانویه پس از حمله دشمن ) از قبیل آتش سوزی، انفجار و..( تا حد زیادی افزایش یابد. 

گونه که درضعف الگوی خطی نیز اشاره گردید، سیستم خدمات و تأسیسات زیر بنایی در الگوهای همان

ل تر و قابپذیری کموجود لوپ )حلقه( های بسته فراوان، از آسیب ها وای بودن آنشطرنجی به سبب شبکه

تری برخوردار بوده و در صورت انهدام قسمتی از خطوط تأسیساتی، این مشکل به کل شهر تسری کنترل سریع

  یابد.نمی

 

  الگوی  طبیعی )ارگانیک(:

با ها و معایب شهرها ترین ویژگیدر بحث پدافند غیر عامل از جمله مهم

 توان به موارد زیر اشاره نمود: الگوی طبیعی )ارگانیک( می

بینی بودن و درک دشوار این سیستم نداشتن هندسه منظم و غیر قابل پیش

ها و خصوصیاتی است که ترین ویژگیاز شهرها برای افراد غریبه از جمله مهم

 تواند نقش مؤثری را در پدافند غیر عامل بر عهده گیرد. می

 های کلیدی ونوع بافت به سبب نوع بافت تشخیص نقاط و بخش در این

حساس در آن به دشواری صورت پذیرفته و لذا انهدام و وارد ساختن آسیب به شهر از سوی دشمن به سختی 

 گردد. میسر می

پذیری و اشغال توسط دشمن نیز از وضعیت مطلوبی برخوردارند؛ هایی به لحاظ نفوذچنین چنین بافتهم

  گردد.هایی با سختی زیادی مواجه میاکه امر شناسایی، توزیع نیروها، حمله و... در چنین بافتچر
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  تحلیل الگوی  طبیعی )ارگانیک( با مالحظات پدافند غیر عامل:

 توان به  موارد ذیل اشاره نمود: ترین معایب الگوهای طبیعی )ارگانیک( نیز میاز جمله مهم

الگوهای هندسی و مستقیم الخط که ساماندهی و مدیریت عبور و مرور در  مشکالت دسترسی: نسبت به

 پذیرد. ها صورت میتری در آنها با سهولت بیششبکه

های گیر نبودن بسیاری از معابر در شبکهاندازی و آفتابمشکالت اقلیمی: از جمله مسائل ناشی از سایه

 تابش آفتاب به معابر و...(  خرد به سبب عرض اندک و نیز زوایای در حال تغییر 

 های شهری. ناخوانا بودن شهر برای ساکنین آن، مشکالت در خدمات رسانی

آید چنین الگوهایی بسیار در صورت وارد آمدن آسیب و تخریب قسمتی از شبکه از سوی دشمن پدید می

یری گردد. اگر چه با جلوگیها برای افراد و ساکنین ممشکل آفرین بوده و سبب قطع عمده ارتباطات و دسترسی

وان معضل تهای مختلف شهری میاز ایجاد معابر بن بست به تعداد زیاد و افزایش نفوذپذیری فیزیکی به بلوک

 یاد شده را تا حد زیادی بر طرف نمود. 

چون الگوی شطرنجی قابلیت انطباق شبکه بر عوارض مختلف ) های طبیعی )ارگانیک( همدر الگوی

گیری از شیب و توپوگرافی زمین جهت مقاصد خاص موجود( وجود داشته و بدین ترتیب امکان بهرهتوپوگرافی 

 گردد. دفاعی میسر می

های مختلف و دهد که گزینهریزان شهری قرار میالگوی ارگانیک این امکان را در اختیار طراحان و برنامه

 شهری داشته باشند. ی ها را در بستر شبکهمتنوعی از توزیع و چیدمان کاربری

ای های مهم و کلیدی شهری از نگاه پدافند غیر عامل را به گونهتوان کاربریبدیهی است بدین ترتیب می

ها و در داخل بافت شهری به دشواری صورت پذیرد و ها در کنار دیگر کاربریتوزیع نمود که اوالً شناسایی آن

 ها تا حد زیادی کاهش یابد. ثانیاً امکان وارد نمودن آسیب و خسارت به آن

چون ساختارهای شهری گذشته برای مردمان ای طراحی گردند که بتوانند همالگوهای ارگانیک باید به گونه

 بومی و ساکنان شهردارای خوانایی نسبی بوده و برای افراد غریبه ناخوانا باشد. 

)دید( های غیر مستقیم به  viewجاد یابی شبکه معابر و ایتواند از طریق جهتاین خوانایی نسبی می

  های بلند، عناصر طبیعی شاخص و ...( صورت پذیرد.های مهم )نظیر مناره مساجد، ساختماننشانه

ا آید؛ چراکه بی دسترسی در الگوهای ارگانیک امری حیاتی به شمار میرعایت سلسله مراتب در شبکه

های مسکونی و محلی را از اشغال دشمن در امان نگاه داشت و در توان تا حد زیادی بافترعایت این امر می

 اهم نمود. عین حال امکان جابجایی سریع جمعیت و نیروها را از درون شبکه های اصلی فر

ها یعنی بدون برنامه و طرح از پیش اندیشیده صورت پذیرد؛ طراحی ارگانیک نباید به معنی گذشته آن

حمل  ی همگانی و نیز تسهیالت نوین سیستمهایی نیز امکان استفاده از وسائط نقلیهبلکه باید در چنین بافت

 و نقل نظیر مترو، مونوریل و... را فراهم نمود. 

های ارگانیک تلفیق با الگوی شطرنجی )که به لحاظ پدافندی هایی از شبکهشود در قسمتاد میلذا پیشنه

های الگو توأمان استفاده نموده و کاستی 2مزایای بسیاری را در خود داراست( صورت پذیرد تا بتوان از مزایای 

  های خاص شهر با دیگری جبران نمود.هرکدام را در بخش

 

 شطرنجی  –ی )ارگانیک( الگوی ترکیبی طبیع

های پیشین در خصوص مزایا و معایب هر یک از الگوهای یاد شده به ویژه از نگاه پدافند غیر در قسمت

توان این گونه استنباط نمود که در صورت های مذکور میعامل مطالبی مطرح گردید. بر اساس مجموع یافته

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ع   رح جام ط
- 

ر اقردآباد ی  شه یل ص تف
 

56 

 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

ی و پذیرتوان به الگوی ایده آل در جهت کاهش آسیبای منطقی میتلفیق دو یا چند الگوی شهری به گونه

 خسارات به شهرها دست یافت. 

تواند به عنوان الگویی مناسب و پاسخ دهنده به نیازهای جامعه شطرنجی می -الگوی ترکیبی ارگانیک

پرداخته  یها و نقایص این الگوی ترکیبشهری با نگاه پدافند غیر عامل انتخاب گردد که در ادامه به ذکر ویژگی

 شده است. 

دی برای های زیاطبیعی، به سبب نوع خاص ساختار فضایی پدید آمده گزینه -در الگوی ترکیبی شطرنجی

یدی های کلتواند در توزیع متناسب کاربریگردد و این امر میها در سطح شهر ایجاد میتوزیع و پخش کاربری

ات مختلف شهری مورد استفاده قرار گیرد و بدین و حیاتی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تأسیسات و تجهیز

 ها را در حمالت دشمن تا حد زیادی کاهش دهد. ترتیب احتمال آسیب رسیدن به این کاربری

ها های از رای گستردههای ارگانیک( شبکهدر این الگو )در صورت افزایش نفوذپذیری فیزیکی در بخش

به نقاط مختلف شهری در مواقع بحرانی و پس از حمالت دشمن  آید و بدین ترتیب احتمال دستیابیپدید می

  شود.ها تسهیل میگردد و امداد رسانی به آنهای جایگزین ممکن میاز حوزه ای خاص، از طریق راه

های جدید حمل و نقل جمعی نظیر مترو، منوریل و... در قسمت در این الگو امکان استفاده از سیستم

 تواند در بخشتر میهای پایینهای خردتر جمعیت در سلسله مراتبگردد و توزیعشطرنجی بافت فراهم می

 ارگانیک شهر به خوبی پخش گردد.

بدین ترتیب از ایجاد معابر وسیع با عرض زیاد در بافت ارگانیک نیز جلوگیری نموده و به موجب آن شرایط 

 داد.  های شهری را دشوار و امکان اشغال را تا حد بسیاری کاهشجنگ

عدم وجود سیمای شهری خاص در قسمت شطرنجی و نیز پیچیدگی بافت در ساختار ارگانیک سبب 

ها، ها در جهت گمراه نمودن دشمن در شناسایی و انهدام آنگردد که بتوان از مشابهت ساختارها و سازهمی

 استفاده نمود و بدین ترتیب تا حد زیادی از میزان خسارات و تلفات کم نمود. 

ارگانیک هر دو قابلیت انطباق بر عوارض مختلف روی زمین )توپوگرافی موجود(  -سیستم شهری شطرنجی

گیری از شیب و توپوگرافی زمین جهت مقاصد خاص دفاعی و پدافندی را داشته و به موجب آن امکان بهره

 گردد. میسر می

 که پیش از این ازنیروهای دشمن ) پذیری، شناسایی، توزیع نیرو و حمله سریعدر این الگو ضعف اشغال

های ارگانیک با این شبکه تا حد زیادی آمد(، به سبب ترکیب بخشجمله نقایص الگوی شطرنجی به شمار می

  نماید.گیری را در خصوص چگونگی حمله و توزیع نیرو و... را برای دشمن دشوار میکاسته شده و تصمیم

شمار شهری و اهداف مختلف و پراکنده در های بیجاد سلولترکیب الگوی شطرنجی و ارگانیک سبب ای

های حمله را کل شهر گردیده و این امر سبب دشواری در وارد نمودن آسیب و خسارات به شهر شده و هزینه

 دهد. تا حد زیادی برای مهاجم افزایش می

 شیده شده با مقاصددر الگوی ترکیبی مورد بحث باید سعی در تأمین فضاهای باز شهری از پیش اندی

و به فضایی ناشی از هر دو الگ -تفریحی، فرهنگی و... درون بافت شهر گردد تا فشردگی و پیوستگی کالبدی 

  غلبه توده و فقر فضای باز در شهر نیانجامد.
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فند غیر عامل رد آن-  تحلیل مالحضات پدا
 اهبافت شهری و 

کیب و آمیخته شدن تار و پود شهرها توسط اجزاء ( به معنی چگونگی ترUrban Textureبافت شهری )

 باشند. ها به یکدیگر میساختمان

باشند که این های مختلف کالبدی در کنار هم میبندیای از مجاورت دانهبافت شهری متشکل از مجموعه

ای گذشته آورند. بافت شهری ازای خاص را برای شهرها پدید میی چیدمان و قرارگیری بسترهای زمینهنحوه

 نه چندان دور تا کنون تغییرات زیادی را به لحاظ مورفولوژی و ریخت شناسی به خود دیده است. 

توان اند که با دیدی دقیق میهای کالبدی کامالً به هم فشرده بودهشهرهای ایران در گذشته متشکل از بافت

های الباً نا منظم و در هم تنیده را در نقشههای هندسی غنظم با فرمای از کالبدهای بیبه هم پیوستن مجموعه

 موجود مشاهده نمود. 

اند که ای بودهاین گونه از چیدمان قطعات و ساخت یافتگی بافت منتج از عوامل و نیروهای تاثیرگذار ویژه

 : توان به موارد ذیل اشاره نمودها میترین آناز میان مهم

  رها در مقابل تهدیدات خارجی.ی لزوم تأمین امنیت و دفاع از شهمقوله

  توجه به شرایط اقلیمی و کسب حداکثر استفاده از آن.

 ها و عدم توجه به فضاهای بیرونی نظیر معابر و فضاهای باز شهری.گرایی ساختماندرون

 گیری شهرها و عدم طراحی از پیش اندیشیده شده. ارگانیک بودن شکل

ترین تأثیرات را در بافت شهرهای قدیم ایران بر جای از شهرها ژرفگونه که اشاره گردید عامل دفاع همان

 شود: ها شامل موارد ذیل مینهاد که برخی از آن

جه به نوع اند. ) با توبینی شکل یافتهی ارگانیک غیر قابل پیشها و معابر کم عرض، با ساختار شبکهکوچه

 ستوار بوده است(. تر بر پایه تردد پیاده احمل و نقل رایج نیز که بیش

 ها با دیوارهای صلب و با حداقل میزان بازشو رو به معابر نمایش ساختمان

 های فضایی غالباً زیاد های غالباً بسته با محصوریتجداره

ها و دیگر در محالت شهری قدیم به جز  بناهای خاص ویژه مذهبی، خدماتی و... نظیر مساجد، حمام

از مشابهت و همگونی کالبدی بسیار باالیی برخوردار بودند تا بدان حد که تمایز ها در دیگر مواقع ساختمان

 ها به هیچ عنوان محرز و آشکار نبود.های مجاور آنی مرفه با دیگر ساختمانساختمان با ساکنانی از طبقه

ز شاخص های امنیتی و دفاعی در محالت شهری بود و مانع ااین مشابهت نیز در ورای خود منتج از بحث

 گردید. های مجاور میشدن یک بنا از دیگر ساختمان

گردید تا بدین ترتیب هایی نیز در مدخل ورودی محالت تعبیه میدر برخی از محالت قدیم ایران دروازه

 ها سلب نمایند. ها امکان ورود نیروهای مهاجم را از آندر شرایط نا أمنی با بستن آن

گردید تا عبور افراد مهاجم با اسب های قدیم نظیر ساباط ها سبب میافتطراحی عناصر مکمل فضایی در ب

  های محلی به دشواری صورت بپذیرد.به داخل بافت

ن های شهرسازی مدرای از تقلید کورکورانه و بدون تأمل از ایدههای کنونی شهرها که بال شک نتیجهبافت

 1311های قدیم شهرهای ایران پس از سال ی بافتپیکره اند غالباً با شکافت و از هم گسستندر ایران بوده

 مطرح گردیدند. 

ی های مستقیم الخطای منظم و پیوسته از راههای شهری جدید هدف اصلی ایجاد شبکهگیری بافتدر شکل

وارد ز مها در بسیاری انمود. این راهبود که امکان تردد و عبور اتومبیل را برای نخستین بار در شهرها فراهم می
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ی فضایی را بر بافت های شهر -با درهم نوردیدن بازارها و محالت قدیم شهرها نخستین تأثیرات منفی کالبدی 

  بر جای نهادند.

گردید تا بدین ترتیب هایی نیز در مدخل ورودی محالت تعبیه میدر برخی از محالت قدیم ایران دروازه

 ها سلب نمایند. نیروهای مهاجم را از آن ها امکان وروددر شرایط نا أمنی با بستن آن

گردید تا عبور افراد مهاجم با اسب ها سبب میهای قدیم نظیر ساباططراحی عناصر مکمل فضایی در بافت

  های محلی به دشواری صورت بپذیرد.به داخل بافت

ن های شهرسازی مدردهای از تقلید کورکورانه و بدون تامل از ایهای کنونی شهرها که بال شک نتیجهبافت

 1311های قدیم شهرهای ایران پس از سال اند غالباً با شکافت و از هم گسستن پیکره بافتدر ایران بوده

 مطرح گردیدند. 

ی های مستقیم الخطای منظم و پیوسته از راههای شهری جدید هدف اصلی ایجاد شبکهگیری بافتدر شکل

ها در بسیاری از موارد نمود. این راهرا برای نخستین بار در شهرها فراهم میبود که امکان تردد و عبور اتومبیل 

شهری  هایفضایی را بر بافت -با درهم نوردیدن بازارها و محالت قدیم شهرها نخستین تأثیرات منفی کالبدی 

 بر جای نهادند. 

ای جمعیت کثیری از افراد باره، نیاز به ایجاد مسکن بربا توجه به افزایش جمعیت شهرهای کشور به یک

های جدید شهرها مطرح گردید و با روی نمودن به سیستم ساخت و ساز بر پایه محالت شهری جدید، بافت

 های قدیمی شهرها شکل یافتند. در مجاورت و تضاد با بافت

لحاظ  چنان ادامه دارد بدونها همهای شهری که تاکنون نیز روند توسعه و گسترش آنایجاد چنین بافت

نمودن حداقل نیازهای دفاعی شهرها صورت پذیرفت. سیستم معابر طراحی شده مستقیم الخط بر پایه الگوی 

 غالبا شطرنجی به عنوان سیستم غالب بافت های جدید مبدل گردید. 

های شهری از نگاه ریزی بافتدر ادامه به برخی از نکات منتج از مطالب مذکور در خصوص طراحی و برنامه

 افند غیر عامل اشاره گردیده است: پد

ای را در جهت های ارگانیک در گذشته مزایا و امکانات ویژهگونه که اشاره گردید استفاده از شبکههمان 

مندی از اتومبیل به عنوان داد. امروزه اگرچه لزوم بهرههای شهری قرار میپذیری در اختیار شهرها و بافتدفاع

ها باشد، اما این امر به معنی غیر قابل استفاده بودن سیستم راههای شهری مطرح مییک نیاز ضروری در بافت

 باشد. های طراحی شده جدید نمیو معابر با الگوی ارگانیک در بافت

الخط در بسیاری از موارد به سهولت اشغال شهرها و نیز شناسایی و در حقیقت استفاده از معابر مستقیم 

 انجامد. فعالیتی شهرها در زمان بحران و جنگ می -ردی تخریب اجزاء مهم عملک

واند در تهای کالبدی بهم فشرده و پیچیده میمندی از ساختار بافتهای ارگانیک و بهرهاستفاده از شبکه 

 کههای حائز اهمیت از منظر پدافند غیر عامل در شهرها مفید و سودمند واقع گردد. ضمن آناستقرار کاربری

های بینی بودن مسیرها و در نتیجه افزایش احتمال اشغال در جنگیوه طراحی شبکه، از قابل پیشبا این ش

 شود. شهری نیز کاسته می

مندی از ساختارهای همگن به لحاظ کالبدی و نیز در پالن سایت )به لحاظ تفکیک قطعات( تا حد بهره 

 دی از منظر پدافندی کمک نماید. های مهم و کلیتواند به مصون نگاه داشتن کاربریزیادی می

های مهم و کلیدی شهرها از منظر دفاعی، یقیناً در این ظاهر متفاوت و شاخص برای عملکردها و فعالیت

 بسیاری از موارد به تخریب و وارد آمدن صدمات مالی و جانی بسیار سنگینی منتهی خواهد گردید. 
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های مورد توجه از منظر دفاعی از یابی این گروه از کاربریاز این رو باید تا حد امکان در استقرار و مکان

-های انجام شده بر روی سایتمتناسب با تفکیک-اصل همگونی و مشابهت در حجم، فرم، ابعاد و هندسه قطعه 

ها ، و نیز مصالح و جزئیات معماری استفاده نموده و با این شیوه، از شناسایی سریع، انهدام و وارد ساختن آسیب

  خسارات سنگین از سوی دشمن جلوگیری به عمل آید. و

بندی های مهم و کلیدی با ابعاد بزرگ مقیاس و متفاوت با دانهتا حد امکان باید از ایجاد کاربری

 های شهری اجتناب نمود. های پیرامونی در بافتساختمان

ای از چند به صورت مجموعهای که در دید از باال های خردتر به گونههای بزرگ به قسمتشکستن حجم

 باشد. جزء کالبدی مجاور و همسایه دیده شوند، مطلوب می

در حقیقت زمانی که نتوان به سادگی حجم مورد نیاز جهت احداث را کوچک و در ترکیب با کالبدهای 

هم ای از چندین حجم خرد و مستقل از پیرامونی طراحی نمود، باید حجم کالن مذکور را در ظاهر مجموعه

 )اما مرتبط به لحاظ عملکردی و فعالیتی از داخل( لحاظ نمود.

نظم جهت چیدمان این قطعات در کنار یکدیگر به در این میان استفاده از الگوهای معماری فراکتال و بی

 بینی عمل نماید. تر از الگوهای هندسی قابل پیشتواند مطلوبمراتب می

ها در شهرها ها، مراکز نظامی بزرگ مقیاس و فرودگاهتوان به پادگانهای میهای این قبیل کاربریاز نمونه

 اشاره نمود. 

های های وسیع به صورت غیر حقیقی به بخشبندی و تفکیک پالن سایتدر بسیاری از اوقات با تقسیم

ها یتوان تا حدی از امکان شناسایی و مشخص ساختن حدود و مرزهای دقیق کاربرخردتر و مجزا از هم، می

 جلوگیری نمود. 

... تر( وگیری از گیاهان و درختان با قطر تاج بیشبا استفاده از عناصر منظرساز و پوشش گیاهی )بهره

استفاده از کف های مجزا و منفک شده از هم )دید از آسمان( متشکل از بخشتوان سایت را از نگاه پرنده )می

 سطوح توسط عناصر طبیعی و یا مصنوع( نشان داد.  های ویژه تداعی کننده افتراق و جداییسازی

تواند فاکتوری مهم در کاهش و یا افزایش ها از یکدیگر نیز در بسیاری از مواقع میعامل فاصله ساختمان 

رد تواند  موها از یکدیگر به دو شیوه میی ساختمانشمار آید. فاصلهها بهها و کاربریپذیری فعالیتآسیب

 یرد: بررسی قرار گ

ی مسکونی،  به دلیل کمبود فاصله و فضای خالی و باز در های به هم فشردهالف( در رویکرد نخست بافت 

گردد تا در صورت وارد آمدن هر گونه آسیب و میان بافت و چیدمان متراکم ابنیه در کنار یکدیگر سبب می

زایش ها، بسیار افرو ریزش ساختمانخسارت از سوی دشمن، به سبب فشردگی بافت، تلفات انسانی ناشی از ف

 یابد. 

ها از یکدیگر، امداد رسانی و چنین پس از حمله به سبب کمی فضای باز و فواصل اندک ساختمانهم 

تواند تا حد زیادی مشکل مذکور را برطرف ای، میفضاهای باز به میزان حداقل، ترجیحا در قالب مراکز محله

  سازد.

چه که ها، بیش از حد متعارف )نظیر آنوارد نیز زیاد بودن فواصل میان ساختمانب( اما در بسیاری از م 

گردد تا امکان قرارگیری و استقرار یک کاربری های جدید شهری شاهد آن هستیم( سبب میامروزه در بافت

ن رد مذکور نااماز منظر پدافند غیر عامل( در بافت تا حد زیادی کاهش یافته و مکان استقرار عملکمهم و ویژه )

  تلقی گردد.
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های( معابر اصلی و نیز در پوسته های اول )لبههای مهم و کلیدی یاد شده در پوستهقرارگیری کاربری

و موجب  هایی شدهتر چنین ساختمانپذیری بیشتواند سبب رویتبالفصل مجاور یک فضای باز شهری نیز می

 ها تامین نمود. ن برای این کاربریگردد تا امنیت مورد نیاز حداقل بافت را نتوا

های درونی های شهری همواره از الیههای مهم و کلیدی در داخل بافتگزینی کاربریباید در مکانلذا می

نبود فضاهای باز کالن نظیر  -های مجاوربا لحاظ نمودن نوعیت کاربری -تر پذیری کمها با امکان رویتبافت

  برای این منظور استفاده نمود. -و فواصل خالی حد فاصل دو جداره -هادر کنار آنها و فضاهای سبز و... پارک

فند غیر عامل رد حوزه-  ی ربانهم رزيی شهریمطالعه و ارزيابی معیاراهی پدا

د رسانی اکارربی اراضی شهری )رعایت همجواری اه رد استقرار کارربی اهی حساس و خطر ساز توزعی و استقرار مناسب کارربی اهی خدم- تی و امدا

 و...(
ترین گزینه از بین ی ارزیابی و انتخاب مناسبریزی، مرحلهیکی از مراحل مهم در فرایند طراحی و  برنامه

 ها ازها نسبت به هم سنجیده شده و بهترین آنهای مختلف است. در این مرحله محاسن و معایب طرحگزینه

ی ریزی کاربردر این بخش که به بحث ارزیابی در برنامه می شود.نظر اقتصادی و اجتماعی برای اجرا انتخاب 

 شود.های رایج بررسی میاراضی شهری اختصاص دارد ابتدا معیارهای ارزیابی و سپس روش

توان در دو دسته معیارهای عملکردی کاربری و معیارهای ارزش و اهمیت کاربری معیارهای فوق را می

های ارزیابی بررسی های شهری بر اساس این دو دسته از مالکیابی کاربریدر ادامه ارز بندی نمود.دسته

  شود.می

 ها بر اساس ارزش و اهمیت:ارزیابی کاربری

های شهری برای ادامه حیات یک شهر کار دشواری است. معیارهای ارزیابی تعیین میزان اهمیت کاربری

 های شهری عبارتند از:کاربری

 فتن هریک از انواع کاربریهای شهریعوامل موثر در اهمیت یا

 موقعیت استقرار کاربری شهری نسبت به چهارچوب اصلی شهر.

 اهی شهری عبارتند ازعوامل مورث رد ارزيابی اهميت کارربی-
 ارزش و اهمیت اقتصادی و میزان جاذبه هر کاربری در زمینه اشتغال. -1

 اجتماعی و مذهبی کاربری. -اهمیت و نقش فرهنگی -2

 اهمیت و زمینه های اسطوره ای و تاریخی. -3

 کارکرد و نقش سیاسی. -1

 نقش و اهمیت هر کاربری در تامین نیازهای اولیه و ثانوی ساکنان. -5

  (.1375طول زمانی فعالیت کاربری )در شبانه روز و ایام مختلف سال( )احمدی و صابری فر،  -6
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کان- فندم گاه پدا  غیر عامل  يابی کارربی اهی شهری از ن
که پنهان و مخفی نمودن نیروی ترین نقطه و استقرار است به طورییابی، انتخاب بهترین و مطلوبمکان

ترین همتوان میابی مطلوب را میپذیر سازد. مکانها را به بهترین وجه امکانانسانی، وسایل و تجهیزات و فعالیت

 حیاتی و حساس محسوب نمود.  پذیری مراکزاقدام پدافند غیر عامل در کاهش آسیب

ی صفر پروژه طراحی، احداث و تأسیس مراکز حیاتی و حساس عوامل و معیارهای ذیربط اگر در مرحله 

 دفاعی و امنیتی از قبیل: 

 حداکثر استفاده از عوامل طبیعی،  

 آمایش سرزمینی، رعایت پراکندگی،  

 های موجود در دسترس و بسیاری از فرصت سازی اولیهسازی، مقاومسازی و حجمپرهیز از انبوه 

رعایت، نظارت و کنترل گردد از بروز بسیاری از مشکالت بعدی نوعاً پیچیده و هزینه بر جلوگیری به عمل 

  خواهد آمد.

 یابی صحیح فواید مشروحه ذیل را در بردارد: مکان

  دهد.پذیری را تا حد قابل توجهی تقلیل میآسیب

  نماید.بی ایجاد میوضعیت پدافندی مناس

  کند.دشمن را در حمله با مشکل و محدودیت مواجه نموده و ابتکار عمل را از وی سلب   می

 دهد. نیاز به تسلیحات پدافندی را تقلیل می

  های ملی به دنبال دارد.جویی قابل توجهی را در حفظ سرمایهصرفه

فند غیر عامل-  تأسیسات زريبنايی شهری و پدا
اری باشد که در بسیرسانی و فاضالب، گاز، مخابرات، و برق میهای آبتأسیسات زیربنایی، شبکه منظور از

ای را بر حوزه شهری و ساکنان آن از موارد بر اثر حمالت دشمن دچار آسیب گردیده و تأثیرات گسترده

 گذارد. می

 تواند به دو گونه تقسیم گردند. این تأثیرات خود می

 آید؛ های تأسیساتی مذکور پدید میاتی است که از نبود و قطع سیستمگونه نخست تأثیر

رسانی در یک حوزه شهری سبب بروز مشکالت فراوانی ناشی از کمبود ی آببه عنوان مثال انهدام شبکه

 گردد. آب در منطقه مذکور می

 یاری گردد؛ تواند سبب وارد آمدن خسارات سنگین و تلفات ثانویه بسی دوم تأثیرات، میگونه

ی گاز و یا برق و گسترش آتش سوزی، انفجار و تلفات و خسارات توان به انهدام شبکهکه از آن جمله می

 پی آمد آن اشاره نمود. 

شود  تا حد زیادی از میزان گیری از راه کارها و تمهیدات کلی که اشاره میتوان با بهرهدر این رابطه می

  خسارات فوق کم نمود:

  اده از مجاری واحد تأسیساتی:استف -1

توان در عدم انسجام و مکان های تأسیسات زیربنایی شهری در ایران را مینقصان بسیار اساسی شبکه

 ها در قالب یک شبکه تأسیساتی واحد دانست. گزینی واحد آن
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ز های مختلف شهری احداث گردد نه تنها بسیاری ادر حقیقت اگر مجاری واحدی برای عبور شبکه

شود بلکه به هنگام وارد آمدن هر گونه خسارت های تأسیساتی کاسته میها و زمان اجرای پروژهمشکالت، هزینه

ی آسیب دیده و رفع و کنترل آسیب وارده با سهولت ها، امکان یافتن سریع حوزهو آسیب به این قبیل شبکه

 گردد. بیشتری میسر می

ه به عمق زیاد حفر شده برای نصب این سیستم از تأسیسات و ذکر این نکته نیز ضروری است که با توج

 ها در شرایط بحران بسیار بیشپوشانیده شدن روی مجاری تأسیساتی با خاک احتمال آسیب دیدن این شبکه

  یابد.از گذشته کاهش می

 (: GISاستفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی ) -2

های مکانی دارای مختصات، عبوری تأسیسات زیربنایی به داده هایانطباق کامل خطوط و مسیرهای شبکه

 نماید. (  فراهم میGISهای اطالعات جغرافیایی)ها را به سیستمامکان ورود این داده

ریزی بحران و مدل در این صورت عالوه بر امکان استفاده گسترده این اطالعات در فرآیندهای برنامه

ه ) به هنگام وقوع حمالت و آسیب شبکه( مهار و کنترل خسارات وارده را های متفاوت، در شرایط ویژسازی

  بخشد.تسهیل و احتمال خطرهای ثانویه را به حداقل ممکن کاهش می

 های تأسیساتی از معابر: رعایت سلسله مراتب عبوری شبکه -3

 ها. آنهای شهری و معابر های تأسیساتی با حوزهرعایت تناسب را در سلسله مراتب شبکه

 های اصلی و شریانی از داخل معابر فرعی. خودداری از عبور شبکه

رای تری را بهای بیشهای مهم به لحاظ ابعاد و مقیاس گزینهتر معابر اصلی و گستردگی حوزهعرض بیش

ه های وارده بچنین کنترل و مهار آسیبدهد و از طرفی همها در اختیار قرار میعبور و مکان گزینی شبکه

  پذیرد.نشانی و عملیات مدیریت بحران و  امداد و نجات و... بهتر صورت میهای آتشسبب سهولت تردد اتومبیل

  تأسیسات آب و فاضالب:

دو گونه مرسوم طراحی و اجرای شبکه های تأسیساتی آبرسانی در قالب شبکه های ذیل طبقه بندی 

  گردند.می

  ای.های شاخهشبکه

 های حلقوی. شبکه

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ی شبکه را میترین مزایا و معایب این دو گونهاز جمله مهم

باشد و امکان ای همواره جریان آب از طرف مخزن تغذیه به سمت پایین دست میهای شاخهدر شبکه

 ها وجود ندارد. بازگشت آب در هیچ یک از شاخه

 گاه پایینه سبب ترکیدگی و انهدام و... انقطاع به وجود آید آنهای میانی بی لولهاگر در یکی از شاخه

 شود، با قطعی آن مواجه خواهند شد. ای از شهر را شامل میدست آن لوله، که در برخی موارد قسمت عمده

باشد لذا امکان راکد ماندن آب در طولی از انتهای آن ای بسته میی شاخهها در شبکهچون انتهای لوله

 گردد. ه به وجود آمده و سبب ایجاد مشکالت بهداشتی میخط لول

ها حرکت کنیم همواره به علت افت فشار، فشار آب کاهش هرچه از باال دست به سمت پایین دست شبکه

 کند. پیدا می

 باشد. ی پایین تمام شده میها و هزینهای محاسبه و اجرای راحت آنهای شاخهاز جمله محسنات شبکه

ها ی تمام شده این قبیل شبکههای حلقوی در محاسبه و اجرا و نیز هزینهتنها معایب شبکهاز جمله 

  باشد.می
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ها در صورت بروز هر گونه توان در قابلیت کنترل و مهار سریع آنهای حلقوی را میترین مزیت شبکهمهم

باشد، ند غیر عامل بسیار مطلوب میها دانست. این ویژگی در نگاه پدافمشکل و وارد آمدن هر گونه صدمه بر آن

سوزی و انفجارات ثانویه در شرایط پس از حمالت جلوگیری به عمل تواند به سرعت از گسترش آتشچراکه می

 آورد. 

ای( در صورت وارد آمدن هر گونه آسیبی به شبکه، کل شبکه با های شاخهی دوم )سیستماما در گونه

 های جاری شده بسیار دشوار خواهد بود. ع آب کل شهر، کنترل آبمشکل مواجه گردیده و عالوه بر قط

و ( های فاضالب اگریزی شده و منطبق بر تکنولوژی جدید )برای مثال سیستمهای فاضالب برنامهاز کانال

گیری دشمن و نیز پناه گرفتن در مواقع های شهری جهت عبور نیروها و غافلتوان در مواقع ویژه و جنگمی

  ها استفاده نمود.و بحرانحمالت 

 های آب  و فاضالب: ی خانهتصفیه

گیرد. این ها و مخازن آب در داخل شهرها صورت میی خانهسیستم آب رسانی شهرها با استقرار تصفیه

 پذیرند. تأسیسات بسیار حیاتی و حساس هستند و در مقابل حمالت نظامی بسیار آسیب

جایی که مخازن آب به دلیل شرایط ای ندارند اما از آنزیکی برجستهها نشانه فیهرچند که تصفیه خانه

شوند توپوگرافی بستر شهری و یا تنظیم فشار مناسب برای جریان آب، در ارتفاعی باالتر از سطح ساخته می

های شهری به شمار پذیر در بافتهای آسیببه عنوان هدف به راحتی قابل شناسایی بوده و از جمله کانون

 آیند. می

ای مضاعف را به های فشار، که هزینهگیری از پمپدر جهت رفع این معضل باید در صورت امکان با بهره

ر تنماید، نیاز به استفاده از منابع و مخازن آب واقع در ارتفاع را تا حد امکان کمرسانی وارد میسیستم آب

 نمود. 

توان با مکان گزینی صحیح و نمود میشده ضروری میاما در شرایطی که استفاده از منابع و مخازن یاد 

ای را برای این منظور انتخاب نمود که های طبیعی موجود، حوزهگیری از شرایط توپوگرافی زمین و ترانشهبهره

 تر در معرض دید مستقیم دشمن قرار گیرد. کم

هت فریب دشمن از دیگر اقدامات های استتار، و نیز ساخت مخازن انحرافی در جچنین استفاده از تکنیکهم

های مستحکم به لحاظ چنین پوشاندن مخازن و منابع با سازهآیند. )هممفید در این خصوص به شمار می

استتار با استفاده از معماری  -فروبردن بخشی از حجم مخازن در زمین در جهت اختفا -مصالح و نوع ساخت

  (منظر و پوشش گیاهی مکمل

   ی:تأسیسات گازرسان

ی تأسیسات مربوط به آن باید همواره به این مطلب توجه نمود که این جابجایی در انتقال گاز از طریق شبکه

های ها و فعالیتبه ویژه در مجاری تأسیسات اصلی انتقال به هیچ عنوان نباید در مسیر خود از مجاورت کاربری

 خطرساز عبور نماید. 

های ها، حوزههای فشارقوی، پمپ بنزینهای برق، دکلا پستمجاورت خطوط تأسیسات انتقال گاز ب

توانند در بسیاری از موارد در شرایط صلح و زندگی روزمره کارگاهی خاص و... با خطوط اصلی انتقال گاز می

شهری نیز خطرآفرین باشند و در شرایط وارد آمدن آسیب و انهدام توسط دشمن ضمن ایجاد خطرات و 

پس از حمله، امکان کنترل اوضاع را نیز دشوارتر نموده و به افزایش غیر قابل تصور خسارات های ثانویه آسیب

 مالی و انسانی منجر گردد. 
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تواند ای و درختی میهای شاخه( به جای شبکهClosed Loopsهای حلقوی بسته )استفاده از سیستم

های گاز عبوری نه آسیب و انفجار در خط لولهاین امکان را در اختیار قرار دهد تا در صورت وارد آمدن هر گو

  قسمتی از شهر، با بستن دریچه مربوط به آن صرفاً گاز آن حوزه و یا منطقه شهری را قطع نمود.

 کند، مانع از گازرسانیها جلوگیری میکه از تسری پیدا نمودن انفجارات و آتش سوزیاین کار عالوه بر این

 گردد. به سایر نقاط شهر نمی

یابی نادرست اقلیمی همواره باعث کانالیزه شدن جریان باد غالب و برخی از معابر در شهرها به سبب جهت

جایی که میزان و شدت باد عبوری، به گردند. از آنافزایش سرعت آن به حدود دو برابر سرعت عادی می

لذا بهتر آن است که حداالمکان زند سوزی و آثار و پیامدهای ثانویه پس از حمله دامن میگسترش سریع آتش

 ترین مجاری اصلی و کلیدی تأسیسات گاز رسانی را از داخل این دسته از معابر عبور داد. کم

 های شهری پر تراکم جلوگیری از قرار دادن مخازن ذخیره و توزیع مهم و کلیدی گاز در مراکز و حوزه

ها انشعابات اصلی خطوط توزیع گاز بری که از آناستفاده از شیرهای اطفاء حریق دائمی در مسیرها و معا

تواند به کنترل و اطفاء حریق ( مینظیر تقاطع ها و میادین و...های کانونی )ها و گرهگذرد به ویژه در تقاطعمی

 در شرایط بحرانی کمک شایان توجهی نماید. 

 من رعایت استانداردهای مربوطهای پیشرفته مجاری واحد تأسیساتی باید ضدر صورت استفاده از سیستم

ای را نیز در جهت قطع برق و گاز های برق و گاز، تدابیر ویژههای محافظ شبکهبه عایق سازی و ایجاد جداره

های هوشمند اندیشید، تا بتوان به محض وقوع حادثه در شبکه با قطع جریان های ی از طریق سیستمشبکه

  سر سازد.برق و گاز، کنترل و مهار اوضاع را می

 تأسیسات مخابراتی:

اهمیت بحث تأسیسات مخابراتی ارتباطی از منظر پدافند غیر عامل در قطع شدن ارتباطات و اطالع رسانی 

 باشد. و پیامدهای منفی ناشی از آن در شرایط آسیب دیدن این تأسیسات می

ش ی ثابت و سیار و افزایهاهای ارتباطی با گسترش شبکه تلفناگرچه امروزه تنوع و گستردگی سیستم

ای نه چندان دور )در دوره جنگ تحمیلی ایران و عراق( های رادیو و تلویزیونی بسیار بیش از گذشتهفرستنده

های ارتباطی همواره به معنی باید به این نکته نیز توجه نمود که قطع سیستمباشد، اما با این وجود میمی

 باشد. می افزایش تلفات و خسارات مالی و انسانی

ها و فشارهای روحی و های مخابراتی )نظیر تلفن( در بسیاری از موارد سبب ایجاد ناراحتیقطع سیستم

 گردد. روانی بسیاری برای ساکنین می

تواند در بسیاری از موراد اطالع رسانی، از سوی دیگر انهدام مراکز رادیو و تلویزیون و نیز مراکز مخابراتی می

های ویژه و... را در مواقع بحران و جنگ دشوار ساخته و به افزایش م دستورات ایمنی و آموزشاعالم خطرو اعال

 اساس میان شهروندان دامن بزند. تصاعدی شایعات و اخبار بی

های مهم و حساس )بسته به اهمیت سلسله مراتبی یابی کاربریبایستی ضمن رعایت الزامات مکانلذا می

های صوتی و تصویری رادیو و تلویزیون را در ی چنین مراکزی، امکان انتقال سیگنالتأسیسات مخابراتی( برا

  های ثانویه اندیشید.گزین در شرایط بحرانی به صورت گزینهقالب مراکز جای

 تأسیسات انتقال نیروی برق:

ازرسانی گ چنان که در بحث تأسیساتهای برق رسانی نیز همهای انتقال برق و تأسیسات و پستدر سیستم

ها و تأسیسات پر نیز به این مطلب اشاره گردید، همواره باید از مجاورت و تداخل و ارتباط مستقیم با حوزه
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خطر )نظیر پمپ بنزین ها، مخازن گازی و ..( اجتناب نمود و بدین ترتیب تا حدامکان احتمال خطر و ایجاد 

 خسارات را کاهش داد. 

های شهری پر تراکم قوی و مراکز اصلی توزیع برق در مراکز و حوزههای برق فشار از قرار دادن دکل

 جلوگیری نمود. 

تواند های تولید انرژی خورشیدی میهای کلیدی شهرها، به سیستمها و نیز معابر و بخشتجهیز ساختمان

 در شرایط بحران بسیار سودمند واقع گردد. 

از استفاده انرژی های تجدید پذیر و حفظ سرزندگی  توان ضمن تأثیرات بسیار مطلوب ناشیاین اقدام می

محیط زیست شهری در شرایط بحران و جنگ به عنوان سیستم مکمل برق شهری عمل نموده و در صورت 

ی توزیع برق، ضمن تداوم روند استفاده روزمره از انرژی برق، وارد آمدن هرگونه آسیب و خسارت به شبکه

 ی و امنیت الزم را در حوزه های شهری تأمین نماید.حیات شبانه و به دنبال آن ایمن

 

 برخی از اقدامات موثر جهت کاهش تاثیرات بمباران موشکی:

 های برق مراکز حساس و حیاتی از زیر زمین.عبور کابل

 های ریزبافت نسوز یا دیرسوز.پوشاندن تجهیزات حساس و حیاتی به وسیله چند الیه پارچه

هایی که قطع برق اثرات نامطلوب به جا های فیوزینگ در محلبرای سامانهنصب فیوزهای با سرعت باال

 گذارد.می

 ها بوسیله خمیر یاالکهای مخصوص غیرقابل نفوذ شدند.های برق به سامانهمحل اتصال کابل

ن آ گونه گرد و غباری قادر به نفوذ دربندی شده به طوری که هیچکلیه تابلوهای برق با چند الیه نمد عایق

هایی که دارای فیلترهای تصفیه هوا باشند این نباشد و در صورت نیاز به خنک شدن با نصب و تعبیه پنکه

 امکان فراهم شود.

ی بندی نموده و به طورها و درزهای محل نصب تجهیزات حساس الکتریکی و الکترونیکی راعایقکلیه درب

 که ذرات خارجی قادر به نفوذ نباشند.

هیزات حساس که امکان انجام اقدامات به شرح بندهای فوق وجود ندارد با نصب هواسازی در محل نصب تج

 قوی با فیلترهای مخصوص با ایجاد فشار مثبت از نفوذ اجسام خارجی به داخل این گونه اماکن جلوگیری شود.

ته از تجهیزات هی هستند برای آن دسهایی که دارای تأسیسات و تجهیزات نیروگاهها و وزارتخانهسازمان

 ها وجود دارد دستورالعمل تهیه نمایند.که امکان خاموشی موقت آن

بندی شده و نصب پنکه با فیلترهای مخصوص های عایققراردادن مولدهای برق اضطراری در داخل کانکس

 جهت تأمین هوای مورد نیاز این مولدها.

داوم هوا م ای تجهیزاتی که نیاز به جریاننصب پمپ مکانیکی هوا با فیلترهای مناسب به عنوان یدکی بر

 دارند.

های یدکی و متحرک برای سازمان صدا و سیمای ج. ا. ا و به منظور فراهم کردن امکان احداث ایستگاه

 تداوم خبر رسانی در سطح جامعه.

از  نای که مورد اصابت قرار گرفته تاحصول اطمیناها در منطقهبسته نگه داشتن درب و پنجره ساختمان

 رفع خطر.

 پوشاندن مجاری تنفسی با هر وسلیه ممکن )ماسک، دستمال خیس، باند گاز.. (.

 گونه حمالت.های الزم به تمامی کارکنان ذیربط جهت مقابله با اینارایه آموزش
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های برق به منظور پخش کردن و جلوگیری از فرود فیبرهای استفاده از هواسازهای قوی در اطراف نیروگاه

 ها. ی سبک بر روی آنکربن

 گاه اه و سازه اهی امن چند منظوره طراحی پناه-
گردد که حفاظت قابل قبولی را برای ساکنان یا ای اطالق میی بستههای شهری به مجموعهپناهگاه

های مختلف جنگی فراهم آورد. این فضا دارای ملزومات خاص تجهیزات داخلی خود در مقابل عملکرد سالح

 طلبد. ای و تأسیساتی خاص خود را می، لذا مالحظات معماری، سازهخود بوده

های شهری نقش بسیار مهمی را در حفاظت از مردم در برابر حمالت دشمن بر عهده دارند و از گاهپناه

 آیند. جمله اقدامات مؤثر در پدافند غیر عامل به شمار می

مود ها توجه نهای شهری بدانگاهگزینی و استقرار پناه ترین نکاتی که باید در رابطه با مکاناز جمله مهم

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

بردار طراحی و ایجاد گردند. های شهری باید متناسب با موقعیت قرارگیری و بالتبع جمعیت بهرهگاهپناه

جاری و فعالیتی شهرها، های مختلف اداری، تبدین ترتیب در مراکز شلوغ و پر جمعیت شهری، و نیز در هسته

 باشد. های تعبیه شده در یک حوزه محلی نیاز میگاههایی با مقیاس و درجه عملکردی متفاوتی از پناهگاهپناه

ای برآورد گردد که در مواقع بحران و شرایط اضطراری ها همواره باید به گونهگاههای دسترسی این پناهشعاع

 جم زیادی از افراد قرار گیرند. بتوانند مورد استفاده به موقع ح

 باشد. برای مثال درها میفضایی آن -های کالبدیها در مراکز حوزهگاهترین موقعیت قرارگیری پناهمطلوب

متر )فاصله دسترسی  375تا  311گاه در مرکزیت محله با شعاع دسترسی متوسط یک محله، با قرارگیری پناه

 گردد. گاه به خوبی میسر میها امکان دسترسی به پناهنی ساختمادقیقه( از کلیه 1الی  3

ها )نظیر دقیقه از دیگر مرکزیت 5متر و زمان دسترسی   511این شعاع دسترسی باید تا حداکثر فاصله 

 ترین زمانای( لحاظ گردد تا افراد بتوانند در کوتاهای، و مراکز منطقههای همسایگی، مراکز ناحیهمراکز واحد

 د را بدان جا برساند. ممکن خو

ها گاهای باشد که پناهباید به گونههای متفاوت میگاه در سطح شهر در مقیاسی توزیع پناهپراکنش و نحوه

 پوشانی مشترک داشته باشند. های تحت پوشش یکدیگر، همبتوانند با حوزه

عی شهرها، در طراحی شهرهای جدید باید به عنوان یک الزام قانونی از منظر تأمین امنیت دفااز این رو می

ها تهیه و در جهت اجرای آن از نهادهای پوشانی پناهگاههای تفصیلی در مقیاس کل شهر، نقشه همو نیز طرح

  ذی ربط استفاده گردد.

اد، دهندگی به نیاز اضطراری افرها به لحاظ قابلیت استفاده و حداکثر پاسخترین پناهگاهبهترین و مطلوب

 باشند. ای میها در مقیاس محلههگاپناه

ها، هایی نظیر مساجد، حسینیهتوان به کاربریهای عمومی مستقر در مراکز شهری میاز میان کاربری

 های محلی( و غیره اشاره نمود. فضاهای باز و سبز محلی )بوستان

مورد استفاده قرار نگیرد  های عادیگاه که در زمانبدیهی است احداث فضایی مجزا و مستقل به عنوان پناه

 باشد. به دالیل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و .. مطلوب و خواستنی نمی

های عمومی موجود در مراکز و ایجاد فضاهای ایمن گیری از کاربریتوان با بهرهلذا بر این اساس می

ری و استفاده قرار گیرند، به رفع نیاز برداها نیز مورد بهرهای که در سایر زمانها، به گونهگاهی در درون آنپناه

 گاه برای مراکز محالت پاسخ داد. پناه
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های محلی در میانه و مرکزیت محالت چنین وجود فضاهای باز و سبز در محالت شهری در قالب بوستانهم

اغت رها و نیز ایجاد بستر مناسب گذران اوقات فتواند ضمن داشتن تأثیرات مثبت زیست محیطی و تلطیفمی

و تفریح ساکنین محله در ایام عادی، در زمان جنگ و شرایط بحرانی نیز در جهت مقاصد پدافند غیر عامل 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

واند تهای ساخته شده و کالبدهای مصنوع موجود در یک محله میپیش بینی وجود فضای باز در میان توده

های موقت و نیز ارائه خدمات به آسیب دیدگان و مصدومین اسکاندر شرایط بحران، با ایجاد فضای ویژه جهت 

  گردد.مورد استفاده قرار گیرد. لذا تأمین این دسته از فضاهای باز در محالت شهری امری ضروری تلقی می

های شهری درجه یک و دو به اطالع ساکنین شهری رسانده شود تا در گاهباید موقعیت و مکان دقیق پناه

 گاه خود را برسانند. ترین پناهع حمالت مربوطه )اتمی، شیمیایی و..( بتوانند به نزدیکصورت وقو

ها جز در مواردی محدود )در زمان جنگ و برخی از حوادث غیر مترقبه نظیر گردباد، طوفان و...( گاهپناه

های ساختمانی ار هزینهها صرفه جویی شود تا از بکاربردی ندارند. با توجه به این موضوع باید در ساخت آن

  ها نیز جلوگیری شود.گاهشهر کاسته شده، از متروکه ماندن پناه

  (1385توان در دو دسته کلی لحاظ نمود: )زیاری، ها را میگاهدر این راستا پناه

 های مسکونی های همگانی، در سطح شهر و بخشالف: پناه گاه

ها به توان از آنع عادی کاربرد ویژه داشته و در زمان جنگ میهای ویژه دو منظوره که در مواقگاهب: پناه

 گاه استفاده نمود. جای پناه

 ها در هر بخشی بدین ترتیب است: بندی ضوابط ساخت پناهگاهبا توجه به این طبقه

شود یبینی  مگاه در زیر ساختمان پیشهای مسکونی با تراکم زیاد )ساختمان های بلند(، پناهالف: در بخش

 که در مواقع عادی به جای انبار و پارکینگ از آن استفاده شود. 

ا بینی کرد و بها را در محل سکونت پیشگاهتوان پناههای مسکونی با تراکم متوسط و کم میدر بخش

چنین در مناطقی که عوارض طبیعی وجود دارد تونل زیر زمینی گاه مناسب ساخته شود. همهمیاری مردم پناه

 گزین پناه گاه شود. تواند در مسیر خود جایمینیز 

گاه باید بتواند در دیگر ایام سال موارد استفاده دیگری نیز داشته باشد. به عبارتی استفاده از ب: پناه

  های دو یا چند منظوره در این رابطه باید تشویق و ترویج گردد.ها و سازهساختمان

توان به متروهای شهری اشاره نمود. در روسیه )شوروی سابق( یها مترین این قبیل سازهاز جمله مهم

اند و تأسیسات و هایی مجهز لحاظ گردیدهگاهمتروها با هدف استفاده در شرایط حمالت و به عنوان پناه

 اند. ها در مواقع بحرانی تهیه و طراحی گردیدهها با هدف تأمین نیاز افراد مجتمع در آنتجهیزات درونی آن

های زیرزمینی موزه، کتابخانه و های ایمن چند منظوره مانند مترو، فروشگاهحقیقت با طراحی سازهدر 

های همگانی صرفه جویی شده و از متروکه گاهمراکز اسناد زیرزمینی، تونل مشترک تأسیسات، در ساخت پناه

 ها نیز جلوگیری خواهد شد. گاهماندن پناه

ای در قالب زیر زمین ساخته شود ها به گونهباید قسمتی از این کاربری های فرهنگی و مذهبی نیزدر بخش

چنین باید ها استفاده نمود. همگاه ازآنکه ضمن انجام خدمات مربوطه در مواقع لزوم بتوان  به جای پناه

 بینی و ایجاد گردد. ها پیشهای ورودی و خروجی به تناسب جمعیت استفاده کننده از آنراه

ها، مانند سالن سخنرانی، هایی از تأسیسات مورد نیاز این کاربریهای آموزشی و اداری، قسمتدر بخش

ای گونه توان بهکتابخانه، سالن ورزشی، آزمایشگاه، سالن نمایش فیلم، بایگانی اسناد، نهارخوری و بوفه را می

 فاده نمود. گاه استها به جای پناهدر زیرزمین ساخت که در مواقع لزوم بتوان از آن
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های کوچک با ها )سالنی راهرو زیر زمینی، میان ساختمانها باید به گونهگاههای درمانی، پناهدر بخش

راهروی مرکزی( ساخته شود تا از آن برای انبار و نگهداری وسایل و دارو، ناهارخوری و در مواقع لزوم به جای 

ای باشد که بیمارستان در زمان جنگ برای انجام گونه گاه استفاده شود. ساخت این تأسیسات باید بهپناه

های مورد نیاز مانند جراحی، رادیولوژی، های روزانه آمادگی داشته باشد و به آسانی بتوان بخشفعالیت

 ها دایر نمود. آزمایشگاه و غیره را در آن

منیتی قابل توجهی را های ساخت و احداث متروها، اقدامات و مالحظات اکشورهای مختلف جهان در طرح

ی بارز اند. نمونهدر جهت پناه دادن و حفاظت جمعیت مردمی شهر در هنگام وقوع حمالت هوایی اتخاذ نموده

کیلومتر  31متری و طول  115تا  95باشد که با عمق این اقدام  احداث مترو پیونگ یانگ در کره شمالی می

 رابر سالحهای متعارف و غیر متعارف فراهم نموده است. قابلیت پناه دادن و حفاظت جمعیت شهری را در ب
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 الگوی استقرار )چیدمان( بافت شهری-

فند غیرعامل-  نقش  دوگاهن پیلوت اهی ساختمانی رد کاهش آاثر تخریبی انشی از حمالت از منظر مالحضات پدا
گاه موقت در برابر ریزش ی به صورت یک پناهایجاد حفاظ برای عابرین پیاده در برابر آوارهای ساختمان

  ای و...(ها، نماهای شیشهها )مانند گلدانآوارهای ساختمانی و عناصر متصل به نمای ساختمان

ترین تماس با توده سازه و در نتیجه با کم -اعم از دینامیکی و حرارتی -تسهیل تخلیه نیروهای انفجاری 

  قل رساندن خسارات کالبدی و غیر کالبدی.کاهش تخریب حجم ساختمان و به حدا
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 3با قابلیت ایجاد فضای خصوصی و تبدیل به پناهگاه درجه  2فضای داخلی پناهگاه درجه 

د، دهای ریز دانه در بافت و وجود فواصل بسیار زیاد در صورتی که از حد متناسب خود خارج گروجود بلوک

 پذیری را افزایش دهد. تواند از فضاهای باز متمرکز داخل بافت بکاهد و آسیبمی

های دینامیکی و حرارتی ناشی از تواند تا اندازه زیادی انژریهای شهری میوجود فواصل باز میان بلوک

 انفجار بمب را در مناطق مسکونی عبور دهد. 

 و نفوذ پذیری کمی برخورارند پذیریهای شهری گسترده ازقابلیت تخلیهبلوک

  های دینامیکی و حرارتی ناشی از انفجار بمبی انژریهای شهری در تخلیهنقش فواصل باز میان بلوک
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 اهمیت الگوی توزیع فضاهای باز در داخل بافت از منظر مالحضات پدافند غیرعامل 

 در سیر عملیات امداد و نجات  تسهیل در امکان فرار و تخلیه توسط شهروندان و تسرسع

  استقرار مراکز امدادی موقت )بیمارستان صحرایی، مراکز توزیع مایحتاج، امداد هوایی و...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی توزعی فضای باز رد داخل بافت-
گی ندطبیعی یا غیر طبیعی مانند حمالت نظامی، به دلیل ایجاد اختالل در روند زهای پس از وقوع بحران

های کالبدی به واحدهای مسکونی و خدماتی، در مراحل اولیه نیاز  ضروری به عادی شهروندان و بروز آسیب

 . باشدفضاهای باز برای استقرار موقت مراکز امدادی می
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 باشند. گاهی و اسکان موقت میهای برخوردار از فضاهای باز که دارای پتانسیل پناهکاربری
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فند غیرعامل-   مارتیس سازگاری پیشنهادی کارربی اه رب اساس مالحضات پدا
 

 

 مطالعه آسيب پذريی تأسیسات زري بنايی-
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فند غیرعامل-  افکتوراهی آسيب پذريی صناعی از ديدگاه پدا
 اشی از انفجار یا حریق، خطرات ن -

 میزان آلودگی صنایع  -

 نوع محصول تولیدی  -

 موقعیت استقرار فیزیکی صنایع  -

 سطح خطر پذیری منطقه ای  -

 

شاخص خطرات ناشی از حریق یا انفجار، میزان آلودگی صنایع و نوع محصولی تولیدی  3در جدول ذیل 

 ر خواهند گرفت.در رابطه با هر دسته از صنایع مورد مقایسه قرا
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 درجه بندی صنایع از نظر اهمیت در پدافند غیرعامل -3-6-5-2

  صنایع درجه یک ) با اهمیت زیاد از نظر پدافند غیرعامل ( -

  صنایع  درجه دو ) با اهمین بینابینی از نظر پدافند غیرعامل ( -

  فند غیرعامل (صنایع درجه سه ) کم اهمیت از نظر پدا -

 

 

 

 

 

 

 

 راهبرداه )ساختار و فرم، توده و فضای کالبدی شهر( -
  قابلیت های الزم برای اجرای برنامه های تخلیه سریع به صورت افقی و عمودی در مناطق شهری. هتوسع

  کاهش تمرکز خدمات و تأسیسات حساس از محور مجهز شهری و باز توزیع آن در سایر محورهای موازی.

 عه الزمات قانونی الزم برای اعمال مالحضات پدافند غیرعامل در ساختمان های در حال اجرا.توس

 پیشنهادات و سیاست اهی اجرايی-
 شهر(. با پیش -منطقه  -ناحیه  -توسعه فضاهای پناهگاهی زیر زمینی در سلسله مراتب کالبدی )محله

آذوقه الزم برای پیش بینی مدت زمان حضور بینی فضاهای خصوصی و همچنین امکانات درمانی، معیشتی و 

 بیشتر شهروندان.

 پیش بینی فضاهای باز وسیع در داخل بافت شهری.  

امکان سنجی و مکان یابی های الزم در سطح مناطق شهری برای پیش بینی و اختصاص فضاهای مناسب 

 ه باشد .و باز که قابلیت تبدیل بخشی از آن به هلی پد) محل فرود هلی کوپتر(  داشت

در توسعه شبکه های معابر سواره و دسترسی های پیاده و بن بست ها، پیش بینی های الزم در قالب 

 ضوابط طراحی جهت اختصاص فضای فرار جمعیت به صورت مسیرهای پیاده می بایست صورت گیرد.

محور مجهز  انتقال بخشی از کاربری های دسته های اول و دوم )کاربری های حساس و اسکان موقت( از

 به محورهای موازی آن شهری

 راهبرداه )الگوی استقرار کارربی اراضی شهری(-
افزایش سطح ایمنی کاربری های حساس و هدف به گونه ای که در مواقع بروز بحران بدون اختالل در 

 عملکرد از قابلیت سرویس دهی مناسب برخوردار باشند.

ونه ای که در مواقع رخداد بحران از کمترین آسیب پذیری ایمن سازی شبکه های تأسیساتی در شهر به گ

 و آسیب زایی برای کاربری های اطراف خود برخوردار باشند.

 ناصر خطر ساز موجود در داخل بافت های مسکونی.عکاهش و حذف 
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جانمایی صحیح کاربری های حساس و هدف و پرهیز از استقرار موقت این دسته از کاربری ها در مناطقی 

 برای آن پیش بینی نشده است.که 

 پیشنهادات و سیاست اهی اجرايی-
که در حال حاضر حساس ترین کاربری ها در دسته اول  -انتقال پاسگاه نیروی انتظامی و آتش نشانی  -1

 از موقعیت فعلی خود به مکان دیگر. همچنین استقرار و مکان یابی تخصصی اورژانس و بیمارستان. -می باشند 

رجمعیت هالل احمر و سازمان مدیریت بحران یا سازمان پدافند غیرعامل )ارتقاء نقش این شهر استقرا -2

 به عنوان یکی از پایگاه های معین استان تهران (

نواحی و مناطق شهری، در وضع  -تا زمان احداث پناهگاه های مجهز زیر زمینی در مراکز محالت  -3

 ق متراکم جمعیتی مستقر شود. موجود پناهگاه های موقت به ویژه در مناط

که هم اکنون در حال احداث  6تا  1استفاده از تونل مشترک تأسیسات شهری )تونل انرژی( در فازهای  -1

 و تکمیل می باشندوزیر زمینی کردن تأسیسات انتقال برق در فازهای موجود.

 يافته اهی مطالعه -
صورت تخلیه افقی و یا عمودی، نیازمند به  اجرای برنامه های تخلیه جمعیت در شهرهای چه به -الف 

اندیشیدن و مهیا نمودن شرایط مناسب از قبل می باشد، که از آن جمله می توان به پیش بینی فضاهای باز 

در داخل بافت های شهری، در تخلیه افقی، و توسعه و احداث فضاهای پناهگاهی )در مقیاس های مختلف(، 

 در تخلیه عمودی، اشاره نمود.

تأسیسات شهری از جمله آسیب پذیر ترین عناصر در داخل بافت های شهری هستند، که در صورت  - ب

آسیب دیدن از پتانسل باالی آسیب رسانی کالبدی و انسانی برخوردار می باشند. استفاده از فن آوری های نو 

ثر در کاهش آسیب در طراحی شبکه های تأسیساتی )مانند تونل مشترک تأسیساتی( از جمله اقدامات مو

 پذیری سکونتگاه های شهری می باشد.

درجه بندی کاربری های شهری از منظر اهمیت کارکردی آن در مواقع بروز بحران در برنامه ریزی  -ج

 کاربری اراضی شهری )در جنبه های مکان یابی و استقرار( می بایست مورد توجه قرار گیرد.

بر سطح ایمنی یا آسیب پذیری آن از منظر پدافند غیرعامل  برخی از ویژگی های محیطی در هر شهر -د

باشد، که در مورد عناصر طبیعی می بایست به وسیله راهکارهایی) که از تنوع زیادی تاثیر گذار می

برخورداراست( حداکثر استفاده از از وضع موجود را در کاهش آسیب پذیری به کار بست و در خصوص عناصر 

 ن سنجی های الزم برای رفع خطر موجود انجام شود.مصنوع نیز باید امکا
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فند غیر عامل رد شهر اقرد آباد -  مالحظات پدا
ای را در اختیار ندارد که در بینی شدههای پیشگونه امکانات یا طرحقادر آباد از نظر مدیریت بحران هیچ

 اید. جایی بازماندگان اقدام نمصورت لزوم در پس از بحران در گسترش و جابه

شهر قادر آباد از دو بخش قادر آباد و مرغاب تشکیل شده است ارتباط این دو بخش توسط یک پلی که 

گیرد از این لحاظ این پل حائز اهمیت فراوان است و بایستی در روی رودخانه احداث شده است انجام می

 مطلعات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهری مورد توجه قرار گیرد. 

شیراز و راه -های حیاتی از جمله اتوبان اصفهانچنین عبور شریانر خطوط گاز سراسری از شهر، همعبو

ها در مواقع جنگ و ناأمنی آید ولی این مزیتآهن سراسری از طراف شهر مزیت خوبی برای شهر به حساب می

 تواند تهدیدی علیه شهر به حساب آید.می

ی انه یک و یک و کشت و صنعت و غیره عامل تحریک کنندههای صنعتی از جمله کارخوجود گارگاه

 آیند.باشد که تهدیدی برای شهر در مواقع جنگ به حساب میدشمن در حمالت نظامی می

آیند، مخاطرات طبیعی نیز شهر قادر آباد را تهدید به غیر موارد باال که جز تهدیدات مصنوعی به حساب می

 کنند. می

کنند و نیاز به مطالعات پدافند غیر غامل و مدیریت بحران قادر آباد را تهدید میمخاطرات طبیعی که شهر 

 شهری دارند، عبارتند از: زلزله و سیل 

در صورت وقوع هر یک از مخاطرات فوق پل مورد نظر آسیب خواهد دید. آسیب یا از بین رفتن پل موجب 

اط شهر قادر آباد با شهرهای اطراف از طریق اتوبان قطع ارتباط بین دو بخش خواهد شد با توجه به این که ارتب

گیرد بخش قادر آباد نیز تنها از طریق همین پل با اتوبان ارتباط دارد پس درنتیجه از شیراز انجام می-اصفهان

 هایهای بین شهری است و کمکبین رفتن پل مساوی قطع ارتباط بخش قادر آباد با شهرهای اطراف و جاده

 تواند در مواقع بحران از شهرهای اطراف گرفته شود قطع خواهد شد.   که می امداد و نجاتی

های اداری شهر در بخش قادر آباد مستقر شده تر تأسیسات و تجهیزات و بخشالزم به ذکر است بیش

تواند به بخش مرغاب انجام دهد در صورت آسیب دیدن پل از است، و سرویس دهی که بخش قادر آباد می

 هد روفت.بین خوا

 پیشنهادات -
با توجه به مطالب ارائه شده در طول این گزارش الزم است مالحظات پدافند غیر عامل تا حد ممکن در 

های دقیق شهرسازی مناسب به عمل ها در شهر قادرآباد به کار گرفته شوند و نیاز است بررسیی زمینههمه

ارتباطی بین دو بخش جهت کاسته از  روجی و پلآید تا با ایجاد فضاهای مناسب و محورهای ورودی و خ

خسارات و آسیب در مواقع بحران اقدام شود. و در صورت لزوم اقدام به احداث پل مناسب دیگر بین دو بخش 

 شهر گردد. 

با توجه به مخاطره آمیز بودن شهر چه از لحاظ طبیعی و چه غیر طبیعی نیاز است مسئولین محترم شهر 

 2811گیری و امداد و نجات از قبیل: رعایت استانداردهایی از مانند استاندار جهت پیش )با طراحی مناسب(

ها و ها، جادهها، رودخانههای مربوطه مثل حریم گسلنامه طراحی ساختمان در برابر زلزله، رعایت حریمآیین

های گاهز شده، ایجاد پناههای چند منظوره و تجهی...، ایجاد فضاهای باز در سطوح مختلف شهر، ایجاد پارکه

ه چی نقلیه امدادرسانی و انبارهای ذخایر مواد دارویی، غذایی، پوشاک و آنجمعی در چند نقطه ازشهر، وسیله
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در ادامه زندگی روزمره مثمر ثمر است تهیه و اجرا کنند تا بتوانند در زمان بحران و پس از بحران از خسارات 

 جانی و مالی جلوگیری نمایند.

ر این گزارش سعی شد مسائل و مشکالت شهر قادر آباد بر اساس مالحظات پدافند غیر عامل که ارائه د

شد، بررسی و شناسایی شود و پیشنهادات، راهکارها و الزامات الزم به کار گرفته شوند. بدین منظور برای 

 باد تهیه شد.ی پدافند غیر عامل شهر قادر آای با عنوان نقشهراهنمایی و درک بهتر، نقشه

های مهم و تأثیر گذار در پدافند غیر عامل نشان داده شوند. در این نقشه سعی شد موقعیت کاربری

های مصنوعی مثل جنگ تأثیر گذار های طبیعی مثل زلزله و هم بحرانهایی که هم در مواقع بحرانکاربری

 باشند.

هایی که عامل خطرزا و خطرساز در مواقع کاربرها در این نقشه به دو قسمت تقسیم شدند. یک، کاربری

ن های که در مواقع بحراهای صنعتی و... دو، کاربریآیند مثل پمپ بنزین، پمپ گاز، کارگاهبحران به حساب می

نشانی فضاهای باز، ورزشی و ها استفاده کرد مثل آتشها برای کم کردن خسارت بحران از آنتوان از آنمی

 ها و ....پارک

این سعی شد در این نقشه از فضاهای مناسب برای کم کردن خسارت در مواقع بحران استفاده شود. بنابر

ها و... بنابراین در سطح شهر چندین نقطه مشخص شد که بتوان با ایجاد های ورزشی و پارکاز جمله فضای

 ها بهره برد.های طبیعی و مصنوعی از آنها در مواقع بحرانتأسیساتی در آن

و فضاهای باز و ورزش بود که پیشنهاداتی مانند، ایجاد پارک چند منظوره، محل  مله این نقاط، پارکاز ج

 کوپتر، پایگاه حوادث غیر مترقبه و محل ذخیره سوخت و انرژی داده شد.فرود هلی
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مأخذ: مهندسان مشاور خود آوند
- 

1931
 

نق
شه شماره 

1-
 

ت بحران( در شهر قادر آباد
ل )مدیری

پدافند غیر عام
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ع   رح جام ط
- 

ر اقردآباد ی  شه یل ص تف
 

81 

 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

 

کان ینیب شیپ -3-7  ( :غیره و نشانی آتش زباهل، دفع یستمس  گورستان، ،غسالخاهن کشتارگاه،) شهری تجهیزات توسعه يا ايجاد نحوه و م
 آرامستان و غسالخانه :

شهر قادر آباد دارای سه  گورستان در سطح شهر می باشد، یکی در بخش مرغاب دومی در مرکز شهر و 

یابی آرامستان اند، دو مورد اولی با هیچ کدام از ضوابط مکانسومی در قسمت جنوب غربی شهر واقع شده

وانی ندارد و جایگاه نامناسبی از لحاظ زیست محیطی دارند، و بایستی انتقال یابند. مورد سوم به نسبت خهم

در بخش جنوب شرقی )خارج از و در طرح پیشنهادی این آرامستان  دو مورد قبلی جایگاه مناسبی دارد، 

 تثبیت شده است. (محدوده شهر

 دفع پسماندهای جامد:

گیرد و کال فاقد سطل زباله مکانیزه به روش دستی و از طریق پالستیک صورت میدفع زباله در قادر آباد 

ها، ها هم مسیر جریان آب را بگیرد و باعث مسدود شدن جویشود زبالهباشد. دفع این شکلی زباله باعث میمی

و  خاک ،های سطحیها و بوی نامطبوع همچنین آلودگی آبو باعث آلودگی جوی ها و کانیوها بشودکانل

 شود.آبگرفتگی معابر 

آورد که موجب به غیر عوامل باال دفع این چنینی زباله زمینه رشد حشرات و جانوران موذی را فراهم می

 شود.آلودگی و بیماری می

چنان که در دهد. همهای سطحی را در شهر قادر آباد نشان میشکل ذیل وضعیت نامناسب شبکه دفع آب

 های سطحی همراه فاضالب وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است عالوه بر شود آبشکل مشاهده می

 

ود زباله شهای دفع شده به این قسمت وضعیت را بدتر کرده است. برای شهر قادر آباد پیشنهاد میاین زباله

ده محدو آوری شوند و در جایگاه مناسب که در روی نقشه مربوطه به عنوانو پسماندها به صورت مکانیزه جمع

 پیشنهادی برای تجهیزات و تأسیسات مشخص شده به صورت بهداشتی دفع شود.

 

 کشتارگاه:

گاه اریابی کشتکشتارگاه شهر نیز مانند آرامستان شهر در موقعیت نامناسبی جانمایی شده است. در مکان

حریم مناطق که در مکان فعلی کشتارگاه شهر به مسائل زیست محیطی و حرایم دقت نشده است بطوری

مسکونی، تفریحی، آموزشی و غیره نادیده گرفته شده است. موقعیت فعلی باعث مشکالت زیست محیطی شده 

یابی کشتارگاه باید ضوابط و مقرارت محیط زیستی را رعایت کرد، برای این که برای مکاناست. با توجه به این

و هماهنگی و همگاری الزم با شهرداری در نظر  شهر پیشنهاد انتقال کشتارگاه با توجه به ضوابط و مقررات

 گرفته شده است.
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  سالخاهن و ...( :شیپ ینیب نیازاهی آتی شهر رد زمينه تأسیسات شهری  و اتسیسات زري بنايی)از قبیل آب، افضالب، آرامستان، غ  -3-7
 آب: -

 تأمین آب شهر:

لیتر بر ثانیه و  21در تاسیسات چشمه خضری با دبی  منبع آب شهر قادر آباد از یک چاه آبرفتی واقع      

لیتر بر ثانیه واقع در رو به روی کشتارگاه و چشمه بناب تامین می  21متری با دبی  181چاه آهکی عمیق 

 متر مکعبی واقع در قادر آباد می باشد. 1111مترمکعبی و  2511باب مخزن  2شود. شهر، دارای 

مترمکعب حداکثر  73119متر مکعب، متوسط مصرف در ماه  886111د مصرف آب سالیانه در حدو      

 مترمکعب می باشد. 52525مترمکعب و حداقل مصرف در ماه  89125مصرف در ماه 

بر اساس آمار و اطالعات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضالب شهر قادرآباد، با توجه به استانداردهای     

 723311برابر با  1385ط ساالنه برای مصرف مسکونی در سال صتعت آباد کشور میزان مصرف متوس

مترمکعب  776199مترمکعب می باشد که در کل  13915مترمکعب و صنعتی  8971مترمکعب، تجاری 

که  1385مترمکعب است که بر اساس جمعیت سال  61681مصرف کلی در سال و متوسط مصرف ماهانه 

مترمکعب برآورد می شود. این مقدار  6/1نه برای هر نفر ماهانه نفر است میزان مصرف سرا 11119برابر با 

لیتر بر ثانیه از چاه  25لیتر بر ثانیه تخمین زده می شود که نیاز به برداشت تقریبی  153مصرف سرانه در روز 

لیتر بر ثانیه در مجموع جهت مصارف حال  21حلقه چاه  2ها و منابع آب شهر است که با توجه به وجود 

 ر شهر کافی به نظر می رسد.حاض

با توجه به افزایش جمعیت میزان مصرف آب نیز به لحاظ فرهنگ مصرفی نیز باال می رود برای محاسبه       

استفاده می گردد. با این فرمول و با توجه به برآورد مصرف    Q= k(p)1/125این مقدار از فرمول تجربی 

 محاسبه می گردد. kمقدار ضریب  نفر 11119لیتر در روز و جمعیت  153سرانه 

 

     →        k = 51                                   153 = k(11119)1/125 
 

نفر تخمین  19911به ترتیب با جمعیت  1111بر اساس فرمول فوق، مصرف سرانه شهر در سال مقصد،     

 زده می شود.

 

     →        Q = 175 lit
day⁄                        Q = 51(19911)1/125 

بنابر این با توجه به  میزان مصرف روزانه و جمعیت، میزان مصرف لیتر بر ثانیه به دست می آید که در 

 76/38  1111لیتر بر ثانیه و در سال  5/31برابر با  1395لیتر بر ثانیه، در سال  89/31برابر با  1391سال 

، بر اساس اقلیم منطقه )نیمه سرد( و جمعیت 3/1کثر مصرف روزانه لیتر بر ثانیه است. با توجه به ضریب حدا

چاه حال حاضر  2لیتر بر ثانیه میزان مصرف می باشد که این مقدار توسط  51نفر حدود  19911سال مقصد 

 لیتر بر ثانیه نمی تواند تامین گردد.   11با مجموع دبی 
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در ارتباط با جبران نوسانات ساعتی مصرف )حجم متعادل کننده( مخازن باید قادر به تأمین آب مورد نیاز 

شهر در ساعات حداکثر مصرف باشند. درباره حجم مورد نیاز برای تأمین آب در صورت از کار افتادن تأسیسات 

کند که این حجم باید قادر باشد در صورت قطع شدت جریان آب توصیه می پیش از مخازن، استاندارد صنعت

گردند. عبارتند از: منحصر به ورودی، آب مورد نیاز شهر را تأمین کند. عواملی که موجب افزایش این حجم می

، لرسانی و طول زیاد آن، دسترسی مشکل به خط انتقافرد بودن منبع تأمین آب، منحصر به فرد بودن خط آب

پذیری تأسیسات تأمین و دهی فوری، میزان آسیبها، محدود بودن امکانات سرویسقطع زیاد برق برای پمپ

 انتقال آب.

ر شود. دنشانی تعیین میالذکر به اضافه حجم مورد نیاز آتشحجم مفید مخازن با توجه به مطالب فوق

 گردد. بینی میانه پیشدرصد حداکثر مصرف روز 75تا  25شرایط معمولی حجم مخازن بین 

تا  12های مختلف و غالباً برای های توزیع آب شهری در ایران با ظرفیتاصوالً مخازن ذخیره آب در شبکه

شود. مقدار ظرفیت ذخیره آب بستگی به هزینه بینی میساعت ذخیره آب در روزهای پر مصرف سال پیش 36

ل آب، مسافت بین منابع تأمین آب تا مخزن ذخیره و بینی شده، شرایط آب و هوایی، چگونگی استحصاپیش

 مخزن ذخیره تا ابتدای شبکه توزیع و غیره دارد. 

حداکثر  518این ظرفیت به موجب تصمیمات متخذه در کمیته استاندارد آب کشور، حداقل به میزان 

 بینی شده است.مصرف روزانه در پایان دوره طرح پیش

 متر مکعب باشد.  2818126، 1385بایستی در سال وجه به مطالعات میمیزان ذخیره شهر قادرآباد با ت

  181نشانی که میزان آب مورد نیاز آن با توجه به محاسبات انجام شده با اضافه کردن حجم مورد نیاز آتش

 باشد. 2988126باشد. میزان ذخیره مخازن بایستی حدود متر مکعب می

لیتر در روز حجم حداکثر مصرف روزانه 171میانگین مصرف سرانهنفر و  15711با جمعیت  1391در  سال 

مترمکعب  361917نشانی فوق، این حجم به باشد. با لحاظ کردن مقدار آب آتشمترمکعب می 316917حدود 

 1111بینی سال خواهد رسید پیش

 1111 1391 1385 سال

 19911 15711 11119 جمعیت

 175 171 153 مصرف سرانه آب )لیتر در روز(

 11117115 81171 61816121 مصرف ماهیانه کل شهر )متر مکعب(

 38176 31189 25 میزان نیاز برداشت آب از منابع آبی )لیتر در ثانیه(

 22715 221 19819 ضریب حداکثر مصرف روزانه

 29715 289 21611 ضریب حداکثر ساعتی

شت آب از منابع آبی با توجه به ضریب حداکثر روزانه میزان نیاز بردا

 )لیتر درثانیه(
3215 11115 51139 

 21حجم ذخیره مخازن با توجه به حداکثر مصرف روزانه برای 

 ساعت )متر مکعب(
28181269 316917 5693155 

 181 181 181 حجم مخازن مورد نیاز برای آتش نشانی )متر مکعب(

 5873155 316917 2988126 تر مکعب(کل حجم مخازن ذخیر )م

 1391 -ماخذ: مهندسین مشاور خودآوند
 13خودآوندپ

 مقدار مصرف آب و حجم مخزن -23جدول شماره 
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 لیتر در روز حجم حداکثر مصرف روزانه 175نفر و میانگین مصرف سرانه  19911با جمعیت  

متر 1533189نشانی فوق، این حجم به باشد. با لحاظ کردن مقدار آب آتشمتر مکعب می 1353189حدود

 شود.ساعته آب در آینده احساس می 21مکعب خواهد رسید. بنابراین نیاز به مخازن مورد نظر جهت ذخیره 

 

 فاضالب:

یع، اماکن عمومی، مؤسسات باشد و فاضالب همه صنادر شهر قادر آباد دفع فاضالب بصورت جذبی می

ی یک و یک استثناست در این شود. در این مورد کارخانهدولتی خصوصی به صورت چاه جذبی دفع می

 آوری می گردد. شود و در آنجا جمعی فاضالب به یک استخر در خارج از شهر هدایت میکارخانه

اک گیرد. به علت اینکه خر انجام میفاضالب سبک خانگی در قادر آباد به صورت دفع به معبسیستم دفع 

سط هایی که توهای زیرزمینی، فاضالبباشد و با توجه به باال بودن سطح آبای میمنطقه رسی و بعضأ ماسه

شوند و به مرور زمان های زیر زمینی میهای زیر زمینی و سفرهشوند باعث آلودگی آبهای جذبی دفع میچاه

 آوری فاضالب گردد.شود شهر مجهز به شبکه جمعردند. پیشنهاد میگهای آب میباعث آلودگی چاه

ساعت( مقدار متوسط ساعتی فاضالب در جدول ذیل  11های کارکرد واحدها )با توجه به تعداد کل ساعت

 آمده است.

 

 سال

 مقدار مصرف
1385 1391 

1111 

 

 

مصرف روزانه آب)متر 

 مکعب(
1711 215112 2699111 

لیدی)متر مقدار فاضالب تو

 مکعب(
1567 1937 2129117 

مقدار متوسط ساعتی)متر 

 مکعب(
15617 19317 212191 

 

 

ساعت کارکرد  11، با توجه به قادر آبادبر اساس محاسبات انجام شده مقدار متوسط ساعتی فاضالب شهر 

متر  216127 ،1391متر مکعب در سال 19317، 1385متر مکعب در ساعت در سال  15617روزانه، برابر با 

 ( است.1111متر مکعب در سال مقصد )212191، 1395مکعب در سال 

آوری فاضالب با توجه به ضرایب ماکزیمم و مینیمم و منطقه باالدست هر نقطه از سیستم شبکه جمع

آوری و نیز محاسبات مقدماتی اقطار جمع طراحی خواهد شد. با توجه به مقادیر پیک طرح مقدماتی شبکه

 شود.ها طراحی میها و منهولآوری فاضالب با توجه به محل قرارگیری لولهشبکه جمع نقشهشبکه، 
 

 دفع آبهای سطحی و آب باران:  -

اند هدایت های اصلی شهر ایجاد شدههایی که در خیابانها و جویی کانالهای سطحی شهر به وسیلهآب

های کشاورزی های کشاورزان که به طرف زمیننالهای سطحی در پایین شهر به جوی و کاشده و خروجی آب

ریزند. در قسمت شمال شرقی و جنوب شهر در مواقع بارندگی شدید شهر دارای مشکل شوند، میهدایت می

 1391 -ماخذ: مهندسین مشاور خودآوند
 13خودآوندپ

 تولیدی فاضالبمقدار  -21جدول شماره 
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شود. برخی از مسائل و مشکالتی که در دفع فاضالب و آب های سطحی وجود دارد در ذیل آمده آبگرفتگی می

 است:

 و اختالط فاضالب های خانگی با آب های سطحی در برخی نقاط. فقدان شبکه دفع فاضالب 

تبادالت غیراصولی کانال ها با یکدیگر که اغلب موجب پس زدگی آب کانال ها در مواقع بارندگی شدید   

 می شود. 

وجود آشغال و زباله شهری در کانال ها که موجب رسوب گذاری و کاهش ظرفیت و همچنین آلودگی 

 است. محیط زیست شده 

 محدودیت ظرفیت برخی کانال ها به لحاظ ابعاد نامتناسب آنها و فقدان کف سازی مناسب. 

استفاده از بستر طبیعی زمین برای هدایت آب در برخی خیابان های فرعی که با فرسایش اراضی و   

 مشکالت سرریز برای اهالی همراه است. 

کانال کشی مناسب جهت دفع آب های سطحی الزامی  با این تفاسیر نیاز به احداث شبکه فاضالب شهری و

 می باشد.

 خیزی:سیل   -

ری گیخیزی و سیلهای مختلف در شهر قادر آباد و اوضاع محیط طبیعی آن امکان سیلبا توجه به مسیل

های از شهر وجود دارد. برای جلوگیری از سیل خیزی راهکارهایی رائه شده است که بطور خالصه در قسمت

 ر به آن اشاره شده است.در زی

ه شود کهای داخل شهر پیشنهاد میگیری شهر، در اثر بارندگی و طغیان مسیلبرای جلوگیری از سیل

شود و ها جلوگیری ها و مسیلهای موجود الیه روبی گردد و از هرگونه ایجاد مانع در کانالها و کانالمسیل

ها در ها جلوگیری به عمل آمده و از باریک نمودن کاناللهای نامناسب روی این کاناهمچنین از احداث پل

های ها با توجه به شیب مناسب انجام گیرد، پلها و کانالهای پایین دست جلوگیری کرد. طراحی جویقسمت

ها تواند باشد برای این منظور باید ابعاد پلخیزی میگیری در مواقع سیلها یکی از عوامل سیلروی این کانال

 هنگام احداث پل حفظ شود تا آب به راحتی بتواند عبور کند.در 

بخشید.  توان بهبودالزم به ذکر است که با انتخاب بهترین مسیر ممکن از لحاظ شیب، کارایی خیابانها را می

 تواند از انباشت مواد تخریبی، حرکت آبهای روان و تخریب ناشی از سیل جلوگیری نماید.این عمل می

 شودکه:ری معابر پیشنهاد میبرای جهت گی

جهت خیابان نباید عمود بر جهت شیب باشد، بلکه باید با جهت شیب یک زاویه منفرجه یا حاده درست 

 .شودکند. چه، در صورت عمود بودن، بخش جنوبی خیابانها اغلب از آب یا برف انباشته شده و تخلیه نمی

 سمت قاعده باید افزایش داده شود. ظرفیت تخلیه کانالهای کنار خیابان از راس شیب به

ها و های نظیر آسفالت و بتن از نفوذ طبیعی آب به داخل زمین جلوگیری کرده و تجمع آالیندهکفسازی

کنند بنابراین اولویت دادن به استفاده از مصالح نفوذپذیر به خصوص در ها تشدید میسموم را در فاضالب

 ستفاده از مصالح بازیافت شده نفوذپذیر، ضروری است.ارتباط با مسیرهای غیر موتوری و یا ا

در مناطقی که از نظر ترافیکی تراکم زیادی ندارند، تطبیق مسیرها اعم از پیاده و سواره با توپوگرافی، و در 

های سطحی، وجود شیب عرضی از محور نتیجه کاهش تغییرات در الگوهای طبیعی زهکشی جهت تخلیه آب

 درصد الزم است.2قل خیابان به میزان حدا
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 روشهای کلی مقابله با سیل و طغیان رودخانه ها:  -

ای ها، آمایش اساسی است که باید در تمامی حوضه رودخانهها و طغیانترین روش مقابله با سیالباساسی

عالیت فصورت گیرد تا با تنظیم دبی جریان و پایین آمدن اختالف آن، در مواقع طغیانی و کم آبی و کاستن از 

 عوامل ژئومرفوژنیک در جریان آب، خطرات ناشی از آن به حداقل کاهش یابد.

ز ها و جلوگیری از گسترش مراکمطالعه و شناسایی بسترهای استثنایی و بزرگ جهت تعیین حریم رودخانه

ها نهای یاد شده در مقابله با طغیامسکونی، تجاری و صنعتی مناطق شهری به بسترهای استثنایی و حریم

 بسیار موثر است.

ها، خاکریزها و ضایعات کارخانه الزم است ها، تفالهها از انباشته شدن زبالهبرای حفاظت بستر رودخانه

ها برای کنترل سیل و هدایت یکی دیگر از طرق مقابله با پدیده طغیان ایجاد کانال اقدامات جدی به عمل آید.

ها به مناطق مختلف پراکنده و قابل نفوذ در خارج از شهر است، جایی ها و فاضالبهای تمرکز یافته بارندگیآب

هایی که ها به زمینکه کمترین مسئله مورفوژنیک یا سایر مسائل طبیعی را پیش بیاورد )مثال هدایت این آب

از  یزمینی عمیق ارتباط ندارد و شرایط آلودگی کمتری دارند یکهای زیربرای لغزش مناسب نیستند، یا با آب

 رود(.طرق مقابله با طغیان به شمار می

های های طبیعی خاص دارند، مثال در حاشیه کویر حتی با تنظیم برنامهدر نواحی خارج از شهر که ویژگی

ها استفاده کرد. برای این منظور با ته نشین ساختن مواد معلق ها برای احیای زمینتوان از سیالباصولی می

ها را برای کشت و سازند و زمینها را تثبیت و بتدریج از قید کویر خارج میزارها آنها روی سطح ریگسیالب

 دهند.گاه برای حیات وحش مورد استفاده قرار میتولید علوفه و ایجاد پناه

ا، ههای باالدست روخانهها، بستن سد در قسمتهای پلاقدامات گوناگون از قبیل بلند کردن پیشخوان

ها اگر چه ممکن است به طور موقت و در ای از اقدامات دیگر در مسیر رودخانهبندها و پارهاستفاده از سیل

ین های سنگها شدت زیادی ندارند، نتایجی در بر داشته باشد. ولی با توجه به صرف هزینهمواردی که طغیان

 آورد.توان آنها را در ردیف عمران اساسی و کامل به حساب گونه عملیات، نمیبرای این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گورستان و غسالخانه:-

متری شهدا که در حال حاضر  32گورستان یکی در جنوب شهر نبش بولوار  3شهر قادرآباد دارای     

تبدیل به فضای سبز شده، یکی در جنوب شرقی شهر نزدیک ترمینال و دیگری هم در مرغاب نبش بولوار 

 1391 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 

 دفع نامناسب آب های سطحی و فاضالب در شهر قادر آباد  نحوه -5تصویر شماره 
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ی جانمایی شده است و می بایست طبق مقرارت و ضوابط به کشاورز می باشد. آرامستان در مکان نامناسب

 خارج از محدوده شهر انتقال یابد.

متر باشد. گورستان باید محصور با دیوار و یا نرده  1111-711حداقل فاصله گورستان از روستا بایستی 

ستان و غسالخانه آهن بوده و در جهت غالب روستا نبوده و درختکاری و گل کاری داشته باشد. در محوطه گور

یک خط تلفن ضروری است. عالوه بر رعایت مقررات زیست محیطی فوق الذکر در خصوص مکانیابی و استقرار 

فعالیتهای اقتصادی و خدماتی پیشنهادی طرح هادی، هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

سب نیازمندیها دارای اتاق های کافی جهت کردستان الزامی است. غسالخانه باید بنا به مقتضیات محلی و متنا

گذاردن جنازه قبل از غسل، اتاق های مخصوص غسل، اتاق برای معاینه در گذشتگان مشکوک، اتاق برای انجام 

آیین های مذهبی و انبار البسه درگذشتگان باشد. هرچند در غالب روستا غسالخانه جزوی از مسجد قرار داده 

رد الزم از نظر بهداشتی برخوردار نمی باشد. علی ایحال در صورت وجود غسالخانه می شود و متاسفانه استاندا

در مجاورت مسجد الزم است کامال محیطی جدا از مسجد و اتاق های مخصوص غسل دارای جریان آب گرم 

 هو سرد لوله کشی شده و مجرای فاضالب مطابق اصول بهداشت داشته باشد.  با توجه به مقررات و ضوابط گفت

 شده در باال آرامستان در محدوده خارج از شهر به عنوان پیشنهاد جانمایی شده است.

 دامپروری سنتی داخل شهر:  -

های از شهر مخصوصاً در  قسمت پروری در قسمتاز دیگر مشکالت زیست محیطی شهر دامداری و دام

. که این امر مشکالت زیست گیردباشد که توسط اهالی برای امرار معاش صورت میشرقی شهر میشمال

گونه موارد از سطح شهر جمع شود و به خارج از محدوده شود اینکند. پیشنهاد میمحیطی خاصی را ایجاد می

 (.3ی ی شمارهقانونی شهر انتقال یابد. )برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به نقشه

 کشتارگاه:-

گاه تاریابی کشنامناسبی جانمایی شده است. در مکان کشتار گاه شهر نیز مانند آرامستان شهر در موقعیت

که در مکان فعلی کشتارگاه شهر حریم مناطق به مسائل زیست محیطی و حرایم دقت نشده است بطوری

مسکونی، تفریحی، آموزشی و غیره نادیده گرفته شده است. موقعیت فعلی باعث مشکالت زیست محیطی شده 

یابی کشتارگاه باید ضوابط و مقرارت محیط زیستی را رعایت کرد، برای این مکانکه برای است. با توجه به این

شهر پیشنهاد انتقال کشتارگاه با توجه به ضوابط و مقررات و هماهنگی و همگاری الزم با شهرداری در نظر 

 گرفته شده است. 

 نشانی:آتش-

ش نشانی می باشد. منفصل بودن نفر جمعیت دارای یک مرکز آت 15711در حال حاضر شهرقادرآباد با 

ها از هم ایجاب باشد و فاصله نسبتاً زیاد آنشهر به دو بخش قادر آباد و مرغاب که علت اصلی آن رودخانه می

ن تریای در بخش مرغاب مستقر گردد و در صورت بروز حادثه در کمنشانی جداگانهنماید ایستگاه آتشمی

 زمان ممکن اقدام به امداد کند.

 معابر   -

مشکالتی که شهر قادر آباد در رابطه با معابر با آن درگیر است. خاکی بودن بعضی از معابر و تنگ بودن 

آید، با توجه به این که این هاست. در مواقع بارندگی مشکالت زیادی در این معابر به وجود میبعضی از آن

دگی مشکالتی از جمله گلی شدن و های سطحی است، در واقع بارنآوری آبی جمعمعابر فاقد شبکه

چنین متر نباشند هم 6شود عرض این معابر اصالح شود و کمتر از آید. پیشنهاد میگرفتگی به وجود میآب

 های سطحی مجهز شوند.  آوری آبآسفالت شوند و به شبکه جمع
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 پل ارتباطی بین دو بخش: -

توسط یکی از بزرگان و خوانین شهر ساخته  بخش مرغاب و قادرآباد به وسیله یک پل فلزی قدیمی که

شوند. این پل نیاز به بازسازی دارد زیرا هم عرض آن کم است و هم با توجه به شده است، به هم مرتبط می

ن تواند به ایآید. سیل و زلزله میباال بودن سطح آب و همچنین آب فراوان رودخانه گاه تا روی پل آب باال می

تباط بین دو بخش را قطع کند، بنابراین در مواقع بحران و حادثه هر گونه آسیب وارده پل آسیب برساند و ار

 شود. به پل موجب خسارات زیاد به شهر می

 دفع پسماندهای جامد:  -

گیرد و کال فاقد سطل زباله مکانیزه دفع زباله در قادر آباد به روش دستی و از طریق پالستیک صورت می

ها، ها هم مسیر جریان آب را بگیرد و باعث مسدود شدن جویشود زبالهی زباله باعث میباشد. دفع این شکلمی

و  ، خاکهای سطحیها و بوی نامطبوع همچنین آلودگی آبو باعث آلودگی جوی ها و کانیوها بشودکانل

 شود.آبگرفتگی معابر 

آورد که موجب وذی را فراهم میبه غیر عوامل باال دفع این چنینی زباله زمینه رشد حشرات و جانوران م

 شود.آلودگی و بیماری می

چنان که در دهد. همهای سطحی را در شهر قادر آباد نشان میشکل شماره یک وضعیت نامناسب دفع آب

های سطحی همراه فاضالب وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است عالوه بر این شود آبشکل مشاهده می

 شود زباله واین قسمت وضعیت را بدتر کرده است. برای شهر قادر آباد پیشنهاد می های دفع شده بهزباله

آوری شوند و در جایگاه مناسب که در روی نقشه مربوطه به عنوان محدوده پسماندها به صورت مکانیزه جمع

راجعه م پیشنهادی برای تجهیزات و تأسیسات مشخص شده به صورت بهداشتی دفع شود. )برای اطالعات بیشتر

 (.3ی ی شمارهشود به نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی مسائل و معضالت زیست محیطی:جمع -

 های فعلیجایگاه نامناسب آرامستان

 جایگاه نامناسب کشتارگاه شهر

 آوری فاضالبی جمعنبود شبکه

 ی شهریآوری زبالهی جمعنبود سیستم مکانیزه

 سماند هاوضعیت دفع پ -6تصویر شماره 
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 ی شهروجود دامداری در داخل محدوده

 های شهرهای سطحی و آبگرفتگی در بعصی قسمتآوری آبسیستم جمع ضعف

 وجود معابر خاکی در سطح شهر

 

 پیشنهادات زیست محیطی:-

 از داخل شهر به بیرون از محدوده با رعایت ضوابط زیست محیطی انتقال آرامستان

 انتقال کشتارگاه به محل مناسب با رعایت ضوابط زیست محیطی

 ی از سطح شهر به خارج از محدوده با رعایت ضوابط زیست محیطیهاانتقال دامداری

 آوری زباله و مواد جامد شهری جمعی شبکهساماندهی

 دفع بهداشتی مواد جامد شهری

 ایجاد سیستم فاضالب شهری

 های سطحیآوری آبی جمعساماندهی

 ا در برابر زلزله                   هآئین نامه طراحی ساختمان 2811ها و رعایت استاندار مقاوم سازی ابینه

ری 19ساهل( و میان مدت )3مدت )ربانهم عمرانی کواته -3-8 ساهل( مربوط هب شهرداری و ساري سازمانهای شهری مانند آموزش و رپورش، بهدا

 وغیره.
ه توجه بها و نقش آتی شهر در اسناد فرادست و با در این طرح توسعه آینده شهر قادر آباد بر اساس سیاست

های انجام شده، بر اساس تحدید فضایی در نظر گرفته شده و نیازی به توسعه کالبدی در مطالعات و بررسی

سال آتی نخواهد داشت. لذا برای دستیابی به اهداف طرح و به منظور عملی نمودن برنامه ها و طرح های  15

 مانبندی مشخص انجام شود. پیش بینی شده، الزم است تا نحوه مداخله در شهر طی مراحل و ز

-1375ساله طرح و با درنظر گرفتن ازدیاد جمعیت طی دوره زمانی  11بر همین اساس با توجه به افق 

، طرح جامع مراحل مداخله در برنامه 1391شهر در سرشماری سال  1385و نیز افزایش جمعیت سال  1385

بررسی های دقیق تر در طرح تفصیلی نیز همان  های شهر را به سه دوره پنجساله تقسیم بندی نموده که با

اولویت ها مد نظر قرار گرفت. الزم به ذکر است در اجرایی نمودن طرح ها و برنامه هایی که از اولویت خاصی 

برخوردارند، اولویت بندی طرح ها بر اساس توان و قابلیت های مالی و فنی شهرداری و سازمان های مربوطه 

ن توسعه و تجهیز نقاط خالی و متخلخل بافت کنونی شهر، فضاهای جدید توسعه را تنظیم می شوند تا ضم

طی برنامه و بتدریج به بافت پیوسته شهر متصل نمود. در به تحقق رسیدن این اهداف و برنامه های پیش بینی 

ایست در شده در دوره اول، دوم و سوم، دستگاه های ذیربط عمرانی و آبادانی شهر به خصوص شهرداری می ب

حیطه مسئولیتشان از تمامی توان مالی و فنی خود برای پیشبرد پروژه های در نظر گرفته شده بهره گیرند و 

 آنها را در زمان و مدت تنظیم شده به اتمام برسانند. اولویت های مداخله طرح تفصیلی عبارتند از: 
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 ساهل اول(:3اولویت اول ،)دوره 
ت محورهای اصلی شهر، مرکز شهر و بافت تاریخی و قدیمی شهر است. نظر به در این دوره تأکید بر تقوی

های این محور، خدمات شهری و فراشهری استقرار پیدا خواهند کرد و خیابان اینکه در طرح پیشنهادی در لبه

لذا  ای را بخود اختصاص خواهند داد،ای و محلههای فرعی منتهی به این محدوده نیز بخشی از خدمات ناحیه

پیشنهاد شده تا در دوره اول مداخله، این محدوده از شهر در طرح اجرایی قرار گیرد. طبیعتاً بدلیل فرسوده 

بودن قسمت هایی از بافت، عالوه بر طرح ویژه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر، ضرورت تعریض شبکه 

ی ست. لکن با اجرای این مرحله، شهر ماهیت دیگرناپذیر امعابر، افزایش تراکم و تغییر کاربری این ابنیه اجتناب

 دهی و نفوذپذیری به نقاط پیرامونی و بافت فشرده مرکزی خود را خواهد یافت.پیدا کرده و امکان سرویس

 ساهل دوم(:3اولویت دوم ،)دوره 
افت باشد، محدوده بساله دوم اجرای طرح طرح جامع و تفصیلی می 5دوره دوم اولویت مداخله که شامل 

های اجرایی، بدلیل نفوذ در درون مرغاب و محدوده شرقی شهر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از نظر نوع طرح

های مسکونی، ضرورت مشارکت مردم در فرآیند مداخله و اجرایی کردن طرح در این بافت و غلبه کاربری

 هاخدماتی که در لبه-های تجاریمرحله روشن است. به بیان دیگر بخشی از طرح در این مرحله به کاربری

های محلی، نمایند، اختصاص خواهد داشت و بخشی نیز به فضاهای عمومی از جمله پارکاستقرار پیدا می

گردد. ضمن آنکه سهم عمده مراکز آموزشی، مراکز اداری، مراکز خدمات پذیرایی و خدمات عمومی مربوط می

کونی اختصاص دارد، لذا شهرداری باید با بسترسازی که در های مسسطوح توسعه در این مرحله به کاربری

ها و راهکارهای دوره اول اولویت فراهم نموده و در تداوم آن، شرایط الزم برای تسریع در فرآیند اجرایی سیاست

طرح جامع و تفصیلی شهری در این مرحله را مهیا سازد. در مرحله دوم پس از بازنگری مجدد بر طرح که 

های طرح در دوره پنجساله اول مورد ارزیابی قرار ها و قابلیتور مربوطه انجام خواهد گرفت، مغایرتتوسط مشا

گیرد و سپس ماحصل آن با در نظر گرفتن جمعیت و کاربری های پیشنهاد شده در طرح، ضمن هماهنگی می

 با نیازها و سیاست های روز برای پنجساله دوم تدوین و تنظیم خواهد شد.

 ساهل سوم(:3سوم، )دوره  اولویت
دوره سوم مداخله و اجرایی طرح طرح جامع و تفصیلی شهر قادرآباد دربرگیرنده قسمت شرقی شهر واقع 

های این محدوده، بدلیل نوساز بودن بافت، شبکه تقسیمات شهری است. از جمله ویژگی 1از ناحیه  3در محله 

وم، بیشتر ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان در راستای بهره ها مناسب است. لذا تأکید دوره سمعابر و دسترسی

باشد. احداث پارک های محلی و شهری، احداث مراکز ورزشی، مندی آنها از خدمات رفاهی بصورت متعادل می

های اصلی با استقرار واحدهای تجاری درمانی، مراکز فرهنگی و همچنین تقویت لبه –احداث مراکز بهداشتی 

ر تعامل با سایر نواحی و محالت شهر، باعث ایجاد و دسترسی مناسب به خدمات مورد نیاز خواهد و خدماتی د

 شد.

 ساله و طی سه دوره مداخله که در قالب 15با توجه به آنچه بیان شد، شهر قادرآباد در یک افق 

د را طی خواهد گردد، روند اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهری خوساله طراحی می 5های میان مدت برنامه

ها، شهر توانایی سرویس دهی خدمات مورد نیاز ساکنین خود را و هم نمود تا در صورت تحقق پیش بینی

 چنین بتواند در صورت لزوم نقاط پیرامونی را نیز تحت پوشش قرار دهد.
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ف ط 19ساهل و  3پیشنهاداهی اصالحی الزم رد مورد ربانهم -3-9  رحساهل عمرانی شهر ربای تحقق اهدا
در طرح جامع و تفصیلی شهر، مشاور سعی کرده طرح های توسعه و عمران شهر را در دو زمینه تعریف 

 پروژه نماید:

 پروژه های شهری. 

 پروژ های محلی. 

 اجرای برخی از پروژه ها جزء مسئولیت شهرداری است که در مجموع به دو گروه قابل تقسیم است:

 پروژه های نیمه تمام.

 ید.پروژه های جد

در خصوص پروژه های پیشنهادی در دوره طرح، الزم و ضروری است تا شهرداری از امکانات فنی و ماشین 

های بالعوض دولت تأمین شود برخوردار باشد. در آالت و هم چنین اعتبارات مالی که باید از طریق حمایت

ا برای بهره برداری، کامل و تکمیل های عمرانی ضرورت دارد تهای نیمه تمام، آن دسته از پروژهمورد پروژه

شود. اما برای پروژه های جدید که طرح ساماندهی تفصیلی ویژه بافت تاریخی، طراحی شهری محور امام 

خمینی، بلوار انقالب، طراحی ورودی شهر، آرامستان، کمربندی، پارک های جدید، مرکز شهر، ترمینال 

نمودن کارگاه های نیمه مزاحم و ... را شامل می شود می  مسافربری، آسفالت معابر، تعریض معابر، مجتمع

 ساله دسته بندی نمود.  5توان اولویت اجرای آنها را بر اساس سه دوره زمانی 

 دوره پنجساله اول:

 تهیه طرح تفصیلی ویژه مربوط به بافت تاریخی )فرسوده( مصوب شهر. -

 احداث ترمینال مسافربری. -

 و بازی کودکان در نواحی و محالت.ایجاد پارک و فضای سبز  -

 تکمیل معابر تعریضی و تکمیل آسفالت معابر اصلی. -

 اجرای طرح جمع آوری زباله. -

 های اجرایی کمربندی.پیگیری -

 های قدیمی.دیوارکشی گورستان -

 دیواره سازی و آزادسازی حریم کانال ها و قنوات. -

 اجرای طرح سیل بند. -

 ل های جمع آوری آب های سطحی.تکمیل و ایجاد کانا -

 تهیه طرح آماده سازی برای آرامستان جدید.

 تهیه طرح های آماده سازی برای اراضی تخصیصی مسکن مهر. -

 دوره پنجساله دوم:

 اجرای کمربندی شهر. -

 اجرای طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی برای معابر داخل محدوده.  -

 م دوره اول طرح.تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تما -

 احداث میادین. -

 طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضالب. -

 طراحی شهری ورودی اصلی شهر. - -
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 طراحی شهری محور امام خمینی به عنوان محور هویتی شهر -

مرغاب و ورودی اصلی  –طراحی شهری بلوار انقالب و بلوار چشم بناب به عنوان محور ارتباطی قادرآباد  -

 هر.ش

 ساماندهی اماکن تاریخی و ثبتی. -

 ساماندهی و طراحی شهری کوچه باغ های شهر به عنوان عناصر هویت بخش شهر. -

 طرح شبکه امن )شبکه پیاده و دوچرخه(. -

 اجرای فضای سبز حریم شهر. -

 اجرای پارک گردشگری -

 ساخت آرامستان جدید.  -

 فضاسازی گورستان جدید. -

 گاه های نیمه مزاحم در نقطه پیش بینی شده.مجتمع نمودن کار -

 اجرای طرح آماده سازی اراضی تخصیصی مسکن مهر. -

  

 دوره پنجساله سوم:

 تکمیل فضای سبز حریم شهر. -

 تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام دوره دوم طرح. -

 تجهیز پارک ها و فضاهای تفریحی. -

 .ایجاد تأسیسات زیربنایی خدماتی گردشگری -

 تکمیل و استفاده از گورستان جدید. -

 اهی مسئول رد عمران شهر:تفکیک وظایف شهرداری و ساري سازمان
هائی از این در عمران و آبادانی یک ناحیه یا یک شهر، سازمان های مختلفی که در اجراء و ایجاد پروژه

فنی، اهداف طرح طرح جامع و دست نقشی دارند موظفند تا در حیطه مسئولیتشان با تأمین منابع مالی و 

ای بهینه اجرایی نموده و به توسعه و عمران منطقه برای دوره طرح کمک نمایند. در این تفصیلی را به گونه

ها نقشی فعالتر دارد و در قبال شهر و شهروندان میان شهرداری به عنوان متولی شهر نسبت به سایر سازمان

 مسئولیتی مضاعف متوجه آن ارگان است.

به طور کلی در محدوده فعالیت هر یک از سازمان های مسئول در عمران شهر و همچنین شهرداری، شرح 

خدمات و وظایفی مشخص و محول شده است. از این رو آنچه برای به ثمر رسیدن اهداف طرح مهم می نماید، 

جامع و تفصیلی ضرورت هماهنگی سازمان های مختلف مسئول و مجری عمران و توسعه شهر در قالب طرح 

ریزی شده، زمین مورد نیاز هر ارگان و سازمان بر های پیشنهادی برنامهاست. در این راستا در طرح و در نقشه

اساس سرانه ها و میزان سطوح، مشخص شده و جزئیات دقیق و اجرایی آن نیز در این طرح )مرحله تفصیلی( 

های مورد ربط نسبت به تملک و خرید زمینای ذیهطرح مشخص می شود. بنابر این، ضروری است تا ارگان

نظر برای اجرای پروژه های پیش بینی شده در طرح اقدام نمایند تا از مشکالت بعدی در تغییر کاربری و احیاناً 

 از دست رفتن زمین و موقعیت مکان مناسب جلوگیری شود.

 زمانی : های پیش بینی شده برای  توسعه و عمران شهر بر اساس بازهبرنامه
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در این بند به معرفی ماهیت پروژه های عمرانی مورد نیاز شهر در چارچوب پروژه های عمرانی میان مدت 

های درگیر پروژه نیز اشاره شود. در توضیح پروژه های عمرانی به نهادها و سازمانو کوتاه مدت پرداخته می

 شود.د بیان میمی شود و به نوعی مدیریت و تشکیالت اجرایی نیز در همین بن

،...:ربانهم اهی عمرانی میان  مدت شهر، شامل کليه کاراهی عمرانی هک طبق طرح توسعه و عمران شهر بايد بوسیله شهرداری
لیت مدت قابمدت و میانباشند که در قالب مقاطع زمانی کوتاههای توسعه شهری معموالً بلندمدت میبرنامه

ساله است، لذا برای تحقق  15گر نظر به اینکه طرح جامع شهر دارای افقی نمایند. به بیان دیاجرایی پیدا می

ها باید ضمن زمانبندی اجرایی در مقاطع معین،  منابع مالی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها را این برنامه

 نیز فراهم ساخت.

عه و عمران شهر که از مهم های دستگاه های ذیربط در توسگردد که اجرای پروژهدر این راستا متذکر می

ترین آنها شهرداری، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 

های اجرایی، منابع مالی و اعتباری و باشند، در قالب خدمات شهری که به بر اساس اولویتمخابرات و ... می

بود. بر همین مبنا متناسب با پیشنهاداتی که طرح جامع و  سایر شرایط عمومی و اختصاصی هر پروژه خواهد

نماید و برخاسته از نیازهای جامعه شهری در یک افق مشخص تفصیلی شهر برای کاربری های مختلف ارائه می

 سازد. باشد، ضرورت تدوین یک برنامه عمرانی برای توسعه و عمران شهر را الزامی میمی

بینی خدمات مختلف اقدام شده است. رح جامع شهر قادرآباد نسبت به پیشبر مبنای آنچه گفته شد در ط

 این خدمات به شرح ذیل، در محدوده قانونی مصوب شهر و بر مبنای ضوابط اختصاصی قابل ارائه هستند. 

احداث و اصالح شبکه معابر درون شهری و عبوری )کمربندی( در قالب معابر محلی، خیابان های جمع و 

 اصلی و کمربندی. 2فرعی(، شریانی درجه  2)شریانی درجه  کنندهپخش

احداث مرکز آموزشی با توجه به سلسله مراتب خدمات آموزشی، شامل مهدکودک و دبستان، مدارس 

 دانشگاهی و همچنین مراکز آموزش عالی.راهنمایی، دبیرستان و پیش

ات اداری در قالب ادارات مختلف و احداث مراکز اداری و انتظامی با توجه به جمعیت شهر و رده خدم

 همچنین پاسگاه ها و مراکز نیروی انتظامی. 

 احداث مراکز مذهبی و فرهنگی با توجه به عامل دسترسی در سطوح محالت و نواحی.

 های خدمات درمانی، مراکز توانبخشی و ....احداث مراکز درمانی از جمله درمانگاه، کلینیک

 های محلی.های شهری و بوستانهای جنگلی، پارکی و پارکاحداث پارک و فضای سبز عموم

های برق، پمپ نشانی، پستاحداث تأسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز )مرکز مدیریت بحران، آتش

 بنزین، کشتارگاه، آرامستان و غسالخانه(.

بارانداز و مراکز های عمومی، ترمینال، توسعه مراکز تجاری در سطوح شهری و فراشهری و احداث پارکینگ

 تخلیه بار.

 احداث مراکز ورزشی در سطوح محله ای و ناحیه ای )زمین های ورزشی(.

 توانند در حریم شهر فعالیت داشته باشند.تجمیع صنایع و کارگاه های غیرمزاحم که می

 تهیه طرح ویژه و اجراء معابر درونی هسته تاریخی و اولیه شهر.

 معبر امن )پیاده(. تهیه طرح ویژه و اجراء شبکه 

تکمیل طرح های تأسیسات زیربنایی شهری )شبکه آب، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی و 

 روزمینی، شبکه فاضالب و ...(.
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اجرای کامل تعریض در مورد خیابان هایی که بیش از دو سوم عقب نشینی در معابر آن انجام شده یا عقب 

 ت.نشینی بدون تخریب ساختمان ها ممکن اس

صدور مجوز قانونی و نیز ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد مراکز فرهنگی بر اساس اراضی که 

 در نقشه کاربری اراضی در نظر گرفته شده است.

تملک اراضی برای احداث واحدهای بهداشتی و درمانی در نقاط مشخص شده و دیگر نقاطی که با شرایط 

 یاد شده معین است.

ای از خدمات مختلف در شهر قادرآباد الزامی گردد که طیف گستردهبیان شد، مشاهده می با توجه به آنچه

است که سعی شده در طرح تفصیلی اجرایی گردد که نیازمند بسترسازی برای تحقق آن، تعامل و همکاری 

و شورای  سازد. در این میان نقش شهرداریبین دستگاه های مختلف موثر در توسعه و عمران شهر را فراهم 

شهر که مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده دارند، بسیار اساسی و مهم است. بر این مبنا در جدول زیر، 

مدت و بلند مدت شهرداری و سایر سازمان های دولتی برای توسعه و عمران قادرآباد مدت، کوتاههای میانبرنامه

 ارائه شده است.

 

 
 ن اجراءزما دستگاه متولی عنوان برنامه ردیف

1 
حل مشکل مالکیت اراضی در اراضی توسعه آتی و 

 کاربری های خاص مورد نظر از جمله فضای سبز
 1393-91 شهرداری

 1393-91 شهرداری سازی و تفکیک اراضی تهیه طرح آماده 2

 1393-95 شهرداری احداث شبکه معابر اصلی و تعریض معابر اصلی 3

 1391-96 آموزش و پرورش تلف تفصیلیاحداث مراکز آموزشی در سطوح مخ 1

 1393-97 وزارت علوم و تحقیقات احداث مرکز آموزش عالی 5

 93-96 وزارت رفاه  اجتماعی ایحرفهاحداث مراکز آموزش فنی و  6

 93-96 وزارت فرهنگی و ارشاد اسالمی احداث مراکز مذهبی و فرهنگی 7

 93-96 نبهداشت و درما احداث مراکز بهداشتی درمانی 8

 93-96 سازمان های اداری و انتظامی احداث مراکز اداری و انتظامی 9

 93-98 بخش خصوصی احداث مراکز تجاری و خدماتی 11

 1393-1111 شهرداری اصالح شبکه معابر فرعی بر اساس طرح 11

 1393-1111 شهرداری ها، فضای سبز شهریاحداث پارک 12

 93-96 میراث فرهنگی و جهانگردی گردیاحداث مراکز پذیرایی و جهان 13

 

شود برنامه های میان مدت اول، شامل برنامه هایی است که اجرای آنها به رفع همانطور که دیده می

کمبودهای موجود شهر در زمینه های مختلف تأسیسات زیربنایی و شهری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، 

تار شهری می انجامد. بنابر این سعی می گردد ضمن بررسی فرهنگی، ورزشی، رفع معضل مسکن و تنظیم ساخ

هایی که از نظر ارزش گذاری در اولویت قرار می گیرند، در مجدد طرح های پیش بینی شده، تعریف طرح

 شروع هر سال شناسایی و پس از تأمین اعتبار و فراهم کردن امکانات الزم به اجراء گذارده شود. 

ز بازنگری مجدد طرح از سوی مشاور موارد و سیاست های جدید با نیازهای برای دوره های بعدی، پس ا

روز تلفیق شده، برنامه های آتی شهر تدوین می شود. در این دوره تکمیل پروژه های نیمه تمام دوره اول در 

 ها های دولتی و سایر بخش مدت شهرداری و سایر سازمانهای میانبرنامه -25جدول شماره 
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لی و ناولویت قرار می گیرند. طبیعی است اجرای هر طرح رابطه مستقیمی با افزایش میزان امکانات مالی، پرس

 فنی هر یک از سازمان های مربوطه خواهد داشت.  

( با توهج هب مفاد اقنون نوسازی و عمران شهری يا قوانين جايگزين آن: 3مدت )ربانهم عمرانی کواته  ساهل شهرداری
همان طور که ذکر شد در هر دوره پنج ساله، پروژه های داراری اولویت های خاص برنامه ریزی شده است 

جرای آنها در شروع هر سال آن دسته که ضرورت بیشتری دارند شناسایی می شوند تا پس از تأمین و برای ا

 منابع مالی، فنی و پرسنلی، به اجراء در آیند. 

در اجرای طرح های شهری، شهرداری به عنوان مسئول اجرای پروژه های عمرانی وظیفه خطیری بر عهده 

 ای رسیدن به اهداف طرح بکار گیرد.داشته و باید تمامی امکانات خود را بر

با توجه به مسئولیت شهرداری )ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری( فعالیت های آن را می توان به 

 بخش های ذیل تفکیک کرد:

 تکمیل طرح های نیمه تمام. -1

 ممانعت از ساخت و ساز و توسعه غیرقانونی شهر. -2

 ای شهری که برای پنجساله اول در نظر گرفته شده است.برنامه ریزی اجرایی و مالی طرح ه -2

 فراهم کردن اعتبارات و امکانات برای طرح هایی که برای برنامه دوم برنامه ریزی شده اند. -3

 اجرایی نمودن طرح های شهری که برای پنجساله دوم در نظر گرفته شده است. -1

 ه برای برنامه سوم برنامه ریزی شده اند.فراهم کردن اعتبارات و امکانات برای طرح هایی ک -5

در دوره کوتاه مدت، طرح های نیمه تمام شهرداری، تکمیل می شود و در خالل آن ایجاد شبکه ها و برخی 

از معابر در اولویت قرار می گیرند. همزمان با اجرای شبکه معابر، برخی از زیرساخت های شهری هم چون 

 رای سیستم فاضالب شهری و تأمین آب در نظر گرفته می شود.تهیه طرح و فراهم کردن زمینه اج

در زمینه خدمات عمومی نیز بر حسب کمبودها و نیازهای شهر آن دسته از کارکردهایی که در حیطه 

 وظایف شهرداری است شناسایی و به اجرا در خواهد آمد.

 برای هریک از فعالیت های مزبور مراحل زیر طی خواهد شد:

 عیت دقیق اراضی مورد نیاز.تعیین موق -1

 تأمین اعتبار. -2

 تملک اراضی. -3

 تهیه طرح اجرایی -1

 اجرای طرح. -5

 در خالل دوره اول برای میان مدت دوم، تنظیم فضا و مکانیابی کارکردهای مختلف شهری اصالح خواهد شد.

 ی شود:مدت شهرداری به شرح جدول ذیل ارائه مهای عمرانی کوتاهبر این مبنا برنامه
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 زمان اجرا عنوان برنامه اجرایی شهرداری ردیف

 93-91 های توجیهی و کارشناسیهای اجرایی طرح توسعه و عمران شهر و بررسیدریافت نقشه 1

 93-91 تشکیل ساختار سازمانی متناسب با تقسیمات کالبدی در سطوح مناطق و نواحی شهری 2

 93-97 خدمات مختلف شهری با هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط -های اجراییمنفصل نمودن پروژه 3

1 
های مختلف عمران شهری که توسط دستگاه های دولتی و بخش خصوصی نظارت بر اجرای پروژه

 گردداجرا می

93-97 

1111-95 

5 
-سازها با حفظ محدوده قانونی شهر ضوابط کاربری تعیین شده و تراکم پیش ونظارت بر ساخت 

 نی شدهبی
97-93 

 توسعه فضای سبز سطوح محالت نواحی و شهر 6
97-93 

1111-95 

 های پیشنهادی و مصوب طرح جامعاصالح شبکه معابر متناسب با عرضه 7
98-93 

1111-96 

 93-95 های اصلی ارتباطی در سطح شهر احداث کمربندیاحداث شبکه 8

 93-97 ز از مالکین برای کاربری های مورد نظرحل مشکل مالکیت اراضی و  خرید زمینهای مورد نیا 9

 93-97 ساز مراکز قانونهای تجاری در سطوح محالت، نواحی، شهری، فراشهریمدیریت و هدایت ساخت و  11

11 
بسترسازی در راستای تقویت کانون های خدمات شهری با توجه به سطح دسترسی و نیازهای 

 ساکنین
97-93 

 

 ساهل( تفکیک شده، مربوط هب ساري سازمان اهی مؤرث رد عمران شهر، مانند آموزش و رپورش و...: 3ت )مدربانهم عمرانی کواته
نظر به اینکه غیر از شهرداری به عنوان مسئول مدیریت شهری، سازمان ها و نهادهای دیگری نیز در توسعه 

هرداری در راستای توسعه و عمران شهر دخالت دارند، لذا ضرورت تعامل و هماهنگی این سازمان ها با ش

بینی طرح جامع امری اجتناب ناپذیر است. بدین مند شهر در مقاطع زمانی مشخص و منطبق بر پیشضابطه

دهد، که نهادها و سازمان هایی همچون آموزش و پرورش، آموزش های انجام شده نشان میمنظور، بررسی

نی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ... به نوعی در توسعه و بدعالی، بهداشت و درمان، نیرو، نفت، مخابرات، تربیت

 مدت مشخص شود.های میانعمران شهر اثرگذار بوده، که باید وظایف هر یک از آنها در برنامه

ساله اول نسبت به حل حادترین مسائل بخش  5هر یک از سازمان های مرتبط الزم است در طول برنامه 

 رای برنامه های عمرانی کوتاه مدت، انجام پروژه های زیر ضروری است. خود اقدام نماید. از این رو در اج

افزایش امکانات و اعتبارات برای توسعه و گسترش تأسیسات شهری توسط ادارات آب، برق، مخابرات،  -

گاز و ... با توجه به توصیه های طرح جامع بدلیل افزایش جمعیت شهر الزم خواهد بود در این زمینه طرح 

شبکه آبرسانی، برق، توسعه مرکز مخابرات، توسعه شبکه گازرسانی به مناطقی که فاقد گاز شهری گسترش 

 هستند جزء برنامه های کوتاه مدتی محسوب می شود که انجام آن در دوره طرح پیش بینی شده است.

 آموزش و پرورش:

 تشکیل کمیته نظارت بر سهمیه آموزش و پرورش:

 مدت شهرداریهای عمرانی کوتاهبرنامه -26جدول شماره 
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 28یحه قانونی نظارت در سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها )مصوب تشکیل این سازمان بر اساس ال

 خورشیدی( است. مفاد این قانون عبارت است از: 1331خرداد 

ماده یک: در مرکز هر حوزه شهرداری کمیسیونی بنام کمیسیون ناظر سهم فرهنگ که دارای شخصیت 

آن انجمن و سه نفر از معتمدین محل بنا  حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ، رئیس انجمن شهر یا نماینده

به پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار یا جانشین او برای نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشکیل می 

 شود. انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق الزحمه ندارد.

یا نماینده او در  تبصره: در صورتی که محلی فاقد انجمن شهر باشد بجای رئیس انجمن، شهردار محل

 کمیسیون مزبور عضویت خواهد داشت.

ماده دو: ریاست کمیسیون با رئیس فرهنگ خواهد بود و کمیسیون موظف است در اولین جلسه یک نفر 

درصد صادر می  5را به عنوان خزانه دار از بین اعضاء خود انتخاب نماید و تمامی حوالجاتی که از محل عواید 

 ئیس فرهنگ و خزانه دار باشد.شود باید با امضای ر

 تبصره: در تهران نمایندگی فرهنگ و ریاست کمیسیون بعهده مدیر کل اداری وزارت فرهنگ خواهد بود.

ماده سه: کمیسیون ناظر سهم فرهنگ هر محل، باید حساب مخصوصی در بانک ملی بنام سهم فرهنگ باز 

قانون شهرداری ها مصوب کمیسیون های  68ماده درصد از کلیه درآمد موضوع  5کند و شهرداری مکلف است 

 مشترک را در آخر هر ماه به حساب مزبور تحویل دهد.

 قانون نوسازی و عمران شهر: 2ماده  6تماس مستمر با شهرداری برای انجام تبصره 

ی بر اساس این قانون شهرداری ها می توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد )ماده دو( این قانون رقم

 به ساختمان دبستان اختصاص دهند. 

تماس با شهرداری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی عایدات برای 

 احداث مدارس.

مطالعه طرح جامع و منطقه بندی شهری برای هماهنگ نمودن برنامه های خود بر اساس طرح مزبور. به 

نات این ارگان برای احداث واحدهای مربوطه در نقاط مشخص شده و دیگر عالوه با مطالعه طرح مزبور، امکا

 نقاطی که بر اساس شرایط یاد شده تعیین می گردد، مشخص می شود.

 

 ارشاد اسالمی:

با  1311دی  29به اجراء درآوردن قانون تأسیس کتابخانه های عمومی بر اساس قانون یاد شده )مصوب 

 اصالحیه های بعدی(.

 قانون عبارت است از:مفاد این 

درصد از کل درآمد خود را  115ماده یک: شهرداری ها مکلفند هر سال قبل از تقسیم اعتبارات شهرداری 

برای تأسیس کتابخانه عمومی، قرائت خانه و خرید کتاب و اداره کتابخانه هر شهر اختصاص دهند و اگر کتابخانه 

درصد مزبور با  115من کتابخانه عمومی واگذار گردد صرف عمومی شهر در حال حاضر موجود باشد و و به انج

 رعایت مفاد این قانون برای کمک و توسعه و تکمیل همان کتابخانه مجاز است.

تبصره یک: برای نظارت در ساختن کتابخانه وخرید کتاب و لوازم مربوطه و اداره آن در هر شهر انجمن 

شود. اعضای انجمن مرکب خواهند بود از رئیس فرهنگ  کتابخانه که دارای شخصیت حقوقی است تشکیل می

و هنر و نماینده شهرداری و چهار نفر از دانشمندان و معتمدان شهر که با پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و هنر 

و تصویب هیأت امناء مذکور در ماده دو این قانون انتخاب می شوند. رئیس فرهنگ و هنر سمت ریاست و دو 
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ت خزانه دار و دبیر انتخاب خواهند شد. تصمیمات انجمن که به تصویب اکثریت اعضاء رسیده نفر اعضاء به سم

 یاشد قابل اجراء خواهد بود.

نفر منتخب که ممکن است در شورای آموزش و پرورش شهر نیز عضویت داشته باشند  1تبصره دو: خدمت 

ز اعضاء فوت یا استعفاء کند یا محکومیتی سال است. هرگاه یکی ا 1در انجمن کتابخانه افتخاری و برای مدت 

داشته باشد که مستلزم محرومیت او از حقوق اجتماعی باشد جانشین وی برای بقیه مدت بترتیب مقرر در 

 تبصره یک انتخاب می شود.

درصد و سایر  115تبصره سه: در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل 

در حساب مخصوص نگهداری می شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین  وجوه حاصله

 شده در این قانون برسد.

تماس با شهرداری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی و عایدات برای 

 احداث مکان های فرهنگی.

ماهنگ نمودن برنامه های خود بر اساس طرح مزبور. به مطالعه طرح جامع و منطقه بندی شهری برای ه

عالوه با مطالعه طرح مزبور، امکانات این ارگان برای احداث واحدهای مربوطه در نقاط مشخص شده و دیگر 

 نقاطی که بر اساس شرایط یاد شده تعیین می گردد، مشخص می شود.

 

 تربیت بدنی:

الیحه قانونی نظارت در سهمیه فرهنگ از درآمد  5ماده تهیه زمین های ورزشی از طریق بند ج تبصره 

 شهرداری.

مطالعه طرح جامع و منطقه بندی شهری برای هماهنگ نمودن برنامه های خود بر اساس طرح مزبور. به 

عالوه با مطالعه طرح مزبور، امکانات این ارگان برای احداث واحدهای مربوطه در نقاط مشخص شده و دیگر 

 ساس شرایط یاد شده تعیین می گردد، مشخص می شود.نقاطی که بر ا

تماس با شهرداری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی و عایدات برای 

 احداث مکان های ورزشی.

 قانون نوسازی. 11دریافت زمین از طریق اراضی مندرج در ماده 

 

 شهری:بهداشت و درمان پزشکی و دیگر سازمان های 

مطالعه طرح جامع و منطقه بندی شهری برای هماهنگ نمودن برنامه های خود بر اساس طرح مزبور. به 

عالوه با مطالعه طرح مزبور، امکانات این ارگان برای احداث واحدهای مربوطه در نقاط مشخص شده و دیگر 

 نقاطی که بر اساس شرایط یاد شده تعیین می گردد، مشخص می شود.

شهرداری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی عایدات برای  تماس با

 احداث مکان های مورد نیاز.
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ول مربوط هب زمانبندی ربانهم اه، اولویت اه، شیپ ینیب اعتبارات و ...:  گزارش اهی توجیهی، نموداراه و جدا
و راهبردهای توسعه آتی شهر و راهبردهای مورد نیاز  در طرح طرح جامع و تفصیلی قادرآباد سیاست ها

ارگان ها و سازمان های مسئول در عمران و توسعه شهر مطرح شده است. طرح تفصیلی نقش اجرایی کردن 

طرح جامع را دارد. در این راستا با توجه به اهداف، راهیردها و سیاست های پیش بینی شده برای آینده شهر، 

ح های اجرایی، طرح های موضعی و موضوعی، طرح های آماده سازی اراضی، طرح های ارگان های مسئول طر

 شهری و ... تهیه و اجراء می نمایند.

مهمترین عامل در جهت نیل به اهداف و راهکارهای طرح های جامع در طرح تفصیلی تأمین منابع مالی 

 می شوند: برنامه های پیش بینی شده است. این منابع به دو دسته مشخص تقسیم

 منابع مالی و اعتباری بخش عمومی: -1

درآمد حاصل از بودجه های عمومی است که با جمع آوری کلیه درآمدها )درآمدهای محلی و درآمدهای 

 کشوری( در خزانه وجود دارد و توزیع هزینه ها از طریق آن عملی می شود.

 منابع مالی بخش خصوصی: -2

از طریق عوارض، مشارکت و منافع حاصل از اجرای طرح جامع درآمد حاصل از بخش خصوصی است که 

بدست می آید بطور مستقیم به گروه مشخصی از افراد تعلق می یابد. بدون تردید، اعتبارات بخش دولتی یکی 

از مهمترین منابع در سرمایه گذاری های بخش اعظمی از برنامه ها و سیاست های پیش بینی شده در طرح 

وسعه تأسیسات زیربنایی، مرامز درمانی، آموزشی، ورزشی، پارک ها و فضاهای سبز، فضاهای مانند ایجاد و ت

خدماتی، است. اما تأمین مالی آنها از طریق درآمدهای خصوصی مقدور نیست لذا اعتبار آن باید به طریق 

 متمرکز و از بودجه های عمرانی کشور تأمین گردد.

مرانی کشور باید متناسب با جمعیت و وضعیت هر شهرستان توزیع سهم استان فارس از بودجه های ع

باشد. از سوی دیگر کمک های بالعوض وزارت کشور، همیاری شهرداری و ... می تواند ابزار مهمی در اجرای 

راهبردهای طرح جامع بشمار می رود. بخش دیگری از هزینه های مورد نیاز طرح بایستی از منابع اقتصادی 

 که در این حالت به تبع اجرای طرح قابل تأمین و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.مستقیم بدست آید 

نکته قابل توجه در ارزیابی هزینه های طرح جامع آن است که درصد بیشتری از کل هزینه ها مربوط به 

لتی های دوهزینه تهیه زمین است. بنابراین اگر بتوان در تأمین زمین مورد نیاز، به عنوان زمین معوض زمین 

را واگذار کرد، هزینه های اجرای طرح به همان اندازه تقلیل می یابد. این امر توجیه پذیری و تحقق پذیری 

طرح را بیشتر کرده و از طرفی اجازه می دهد تا شهرداری در اجرای پروژه های پیش بینی شده قدرت مانور 

که بخشی از زمینشان در معرض تخریب قرار بیشتری داشته باشد. هم چنین با ایجاد شرایط برای کسانی 

 گرفته، می توان با ارایه سوبسیدهای مناسب مسئله معوض و پرداخت خسارت را حل کرد.

با توجه به موارد طرح شده در باال، برآورد اعتبارات طرح تفصیلی از طریق تعیین قیمت زمین یا عرضه آن 

با توجه به سیاست های مالی، بر اساس هزینه های روز  توسط دولت و ارائه آن برای مصارف طرح و باالخره

 تعیین می شود.

 

 برنامه ریزی پدافند غیرعامل شهر قادرآباد

ترین عامل جهت دهنده به مطالعات پدافند غیر عامل در موقعیت استراتژیک شهر قادرآباد به عنوان مهم

بایستی روستاها و شهرهای کوچک اطراف میریزی پدافند غیرعامل شود. چراکه در برنامهاین شهر محسوب می
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ی این شهرها را در خود پناه شهرهای بزرگ مورد توجه و مطالعه قرار گیرند تا بتوانند جمعیت آسیب دیده

 باشد. های مناسب برای اسکان جمعیت در مواقع بحران میدهند. در این رابطه شهر قادرآباد از مکان

ریزی این شهر و در ابعاد ستراتژی پدافند غیر عامل در طراحی و برنامهبر این اساس ضرورت به کارگیری ا

ی یابی و طراحی ضرورتریزی، مکانگیری از اهرم برنامهنظارت و خنثی کردن هرگونه تهدیدی و با بهره -کنترل

 باشد.اجتناب ناپذیر می

ل شمن قرار ندارد و در مقابشهر قادرآباد به علت نداشتن تأسیسات حیاتی در معرض تهدید غیر مستیقم د

تواند به عنوان محلی أمن پذیرای قسمتی از پناهندگان حمالت هوایی و موشکی در امان است در نتیجه می

 اند، باشد.شهرهای بزرگ مثل شیراز که در حمالت هوایی و موشکی آسیب دیده

لرزه در شهر قادرآباد زمین ترین و مخاطره آمیزترین خطررسد از میان مخاطرات طبیعی، مهمبه نظر می

 باشد.
 

توانیم به ترتیب اولویت به شرح زیر در مناطق مسکونی برنامه ریزی پدافند غیرعامل شهر قادرآباد را می

 :شهر طراحی و اجرا کنیم

در نظر گرفتن و ساخت فضاهایی که به صورت چند منظوره عملکرد داشته باشد و بتوان از آن به عنوان 

 سیب دیدگان استفاده کرد مانند پارک و فضای تجهیز شده یا ورزشگاه و ...اسکان موقت آ

مربوط به مقومت ساختمان در برابر زلزله برای ساخت و سازها و رعایت عرض  2811رعایت استاندارد 

 مناسب معابر

دث های الزم برای ساکنین شهر جهت مقابله با حواهای آموزشی جهت آمادگیها و دورهبرگزاری کالس

 طبیعی و غیر طبیعی )مصنوعی(

 تعیین چند نقطه از شهر جهت فرود آمدن بالگردهای امدادی

 های امدادیاختصاص چند نقطه از شهر جهت ایجاد پایگاه مدیریت بحران و پست

 ایجاد پناهگاه در فضاهایی از مناطق مسکونی

تواند در و سایر تجهیزات که می پیش بینی و احداث انبارهای ذخیره سازی مواد داروئی، غذایی، پوشاک

 زمان بحران و پس از بحران مؤثر باشند

 های الزمهای ارتباطی ویژه با سایر شهرها جهت پشتیبانیایجاد شبکه

هایی از درون ها اصلی به آن متصل باشند تا دسترسیای در اطراف شهر که خیابانهای جادهایجاد شبکه

 روج و تخلیه امکان پذیر باشد.ترین زمان ممکن، جهت خشهر در کم

 ساخت انبارهای ذخیره سوخت وسایل نقلیه و سایر موارد در بیرون از محدوده شهر
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 اهی پیشنهادی(ربانهم رزيی کارربی اراضی شهری )کارربی -3-19

 ساختار  و طرح پیشنهادی  -3-19-1
ه بوسیله یک راه ارتباطی به یکدیگر اتصال شهر قادر آباد از دو قسمت قادر آباد و مرغاب تشکیل یافته ک

 محله تقسیم شده است.  6ناحیه و  3یافته اند بر اساس تقسیمات که صورت پذیرفته است کل شهر به 

با توجه به ساختار وضع موجود و بررسی های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته در شهر قادر آباد و نیاز 

ای در طرح سازمان فضایی مراکز محالت مشخص گردیده و در مقیاس به ایجاد مراکز خدمات محلی و ناحیه 

شهر نیز گستره خدماتی شهری در بخش میانی این دو قسمت در مجاورت مسیر دسترسی اصلی درون شهری 

 پیشنهاد شده است.

از طرفی در میان محالت پیشنهادی مراکزی برای رفع نیازهای محلی و همینطور فضاهای عمومی برای 

 اوقات فراغت مردم محله پیش بینی شده است. گذران

با توجه به بحث های اقتصادی و نیز توان شهر برای عرضه محصوالت کشاورزی و نیز ایجاد مراکز جذب 

گردشگری و توریستی در محدوده دریاچه و پارک سرآسیاب، گسترش فضاهای سبز تجهیزشده برای استفاده 

قسمت مرغاب و مکانی نیز در محدوده مرکزی شهر بین  قادر آباد و  عموم در شهر از باغاتی نظیر هدایت در

 مرغاب  که برای خدمات شهری در نظر گرفته شده است.

شبکه معابر پیشنهادی شهر قادر آباد نیز بر اساس سلسله مراتب عملکردی مشخص گردیده و درجه بندی 

 )کمر بندی( مشخص شده است . و نوع عملکرد آن مشخص گردیده است و برای شهر شریانی درجه یک
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 ربانهم رزيی کارربی اراضی شهری )کارربی اهی پیشنهادی(  -2 -3-19
در ابتدای برنا مه ریزی کاربری اراضی شهری نتایج بخش های مختلف ) جمعیتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، 

 ابی قرار می گیرد . مورد ارزی  S.W.O.Tکالبدی و اقلیمی ( تحت جدول های 

بر اساس نقشه ساختاری پیشنهادی و طرح توسعه شهری که در بخش های قبل ارائه گردید و نیز بر اساس 

جمعیت پیشنهادی و سرانه های بهینه که درجدول ذیل آمده است و تطابق این موضوعات با یکدیگر کاربری 

ناحیه و شهر محاسبه گردیده و با نتایج حاصل از اراضی پیشنهادی شهر قادر آباد بر اساس نیاز هر محله ، 

 مطالعات و ساختار پیشنهادی ، کاربری اراضی پیشنهادی ارائه گردیده است.

تحلیل وضع موجود شهراقرد آباد رب اساس مدل ) -3-19-2-1
 (S.W.O.Tربرسی و 

میدانی از طریق  گیری از مطالعات وضع موجود شهر که مبتنی بر شناخت حاصل از برداشت هایبا بهره

های استاندارد و همچنین بررسی اسناد و مدارک طرح های مشاهده، مصاحبه با ساکنان، تکمیل پرسشنامه

-باشد، به شناختی اجمالی از شهر دست یافتیم. در این مرحله نیازها و کمبودها و همچنین ظرفیتفرادست می

همین منظور و با استفاده از مدل ارزیابی های مختلف مشخص گردید. به های شهر در زمینهها و قوت

S.W.O.T به ارزیابی وضع موجود در زمینه ساختارهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از طریق ،

تعیین عوامل درونی شهر شامل نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل بیرونی آن شامل فرصت ها و تهدیدات 

 زیر تشریح نمود: توان به شرحپرداختیم. این معیارها را می

 

 عوامل درونی:

 :(S)نقاط قوت  -1

توان از آنها در های شهر میهای زائد و درونی شهر است که بعنوان مزیتنقاط قوت برخاسته از ظرفیت

جهت توسعه شهر بهره گرفت. بخشی از این نقاط قوت بصورت طبیعی در شهر حاکم است و انسان دخالت 

های جامعه ساکن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، تحت تأثیر فعالیتچندانی در آن ندارد. لکن در 

 توان از آنها در توسعه و عمران شهر بهره گرفت.هایی شکل گرفته است که میمزیت

 :(W)نقاط ضعف  -2

ها و ناکامی هایی است که در وضعیت موجود، باعث مشکالتی نقاط ضعف هر پدیده ای، مجموعه از توانایی

ای شهر و ساکنان آن شده است. این مشکالت ممکن است ناشی از شرایط طبیعی و محل استقرار شهر یا بر

برخاسته از ضعف در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر باشد، که باید تالش نمود تا در طرح توسعه 

اندهی وضعیت موجود گام گیری از نقاط قوت در جهت سامشهر، این نقاط ضعف به حداقل رسیده و با بهره

 برداشته شود.

گردد، نقاط قوت و ضعف در حقیقت عواملی درونی هستند که با با توجه به آنچه بیان شد مشاهده می

گیری در حل مشکالت موجود، می توان از شناخت آنها بیشتر برای استفاده توان ضمن بهرهشناخت آنها می

 از فرصت ها گام برداشت.

هستند که بعنوان عوامل بیرونی اثرگذار  S.W.O.Tهای مدل ارزیابی ات از دیگر مؤلفهفرصت ها و تهدید

 پردازیم.توان از آنها نام برد که در ذیل به آنها میبر فعالیت های توسعه و عمران شهر می

 عوامل بیرونی:
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 :(O)فرصت ها  -1

 ود از آنها بهره کافی بردهها و پتانسیل هایی هستند که در وضعیت موجفرصت ها در حقیقت ظرفیت

ای بالقوه هتوان نسبت به بالفعل نمودن این پتانسیلشود و در این راه با فراهم نمودن شرایط و بسترها مینمی

باشند و در صورت گیری میریزی صحیح برای بهرهاستفاده نمود. در حقیقت فرصت ها نیازمند یک برنامه

 اندرکاران توسعه شهر بایدریزان و دستایش ضعف ها باشیم. لذا برنامهتوجهی به آنها ممکن است شاهد افزبی

باشند، بعنوان زنگ خطر به گیری از فرصت ها که از عوامل بیرونی اثرگذار بر ساختار شهر میدر راستای بهره

دی شهر بتواند کل ساختارهای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و کالآنها توجه نمایند. به بیان دیگر تهدیدات می

 های توسعه آتی شهر باید به این عوامل توجه جدی گردد. ریزیرا تحت تأثیر خود قرار دهد. لذا در برنامه

 امکان توسعه صنعت کشاورزی و صنایع مواد غذای وابسته به آن.  

 دسترسی مناسب به بازارهای ناحیه ای، منطقه ای و فرا منطقه ای.  

سرمایه گذاری در مجتمع های کشت و صنعت مثل مجتمع کشت و انتقال درآمدهای مازاد به سمت 

 صنعت جهاد کشاورزی.

 تقویت و استفاده کاربردی از فعالیت های دارای پیوند پسین با کشاورزی. باغداری.

 :(t)تهدیدات  -2

ر هیکی دیگر از عوامل اثرگذار در شهر که به عنوان عامل بیرونی شناخته می شود تهدیداتی می باشد که ش

را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تهدیدات بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرند تا با در نظر گرفتن شرایط 

شهر و عوامل قبلی که توضیح داده شد بتوان با استفاده از برنامه ریزی مناسب می توان عالوه بر اینکه شهر را 

 فرصتی برای رشد و توسعه شهر نمود. در امان نگه داشت بلکه بتوان این عوامل را تبدیل به 

که به بررسی ساختارهای طبیعی،  S.W.O.Tبا توجه به آنچه بیان شد، در صفحه بعد، مدل ارزیابی 

 گردد.اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر قادر آباد پرداخته است ارائه می
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 ساختار کالبدی معیارها

نقاط قوت 

(s) 

 ر قدمت زیاد شه

 وجود تقسیم بندی کالبدی در محالت عرفی

 تراکم پایین ساختمانی

 برخورداری از عرض مناسب برخی از معابر شهر

نقاط 

 (wضعف)

 عدم شکل گیری ساختار منسجم ارتباطی در داخل بافت

 فرسوده بودن قسمت هایی از بافت ناشی از قدمت زیاد بافت کالبدی

 هرتوسعه بی ضابطه و گسسته ش

 کمبود سطوح خدماتی و توزیع نامتعدل آن در سطح شهر

 عدم وجود سیستم دفع فاضالب

 پایین بودن تراکم ساختمانی و گسترش افقی شهر

 عدم شکل گیری ساختار منسجم ارتباطی در داخل بافت

فرصت ها 

(o) 
 بری های مورد نیاز وجود داردوجود اراضی بایر و فاقد کاربریدر داخل شهر که امکان اختصاص آنها به کار

تهدیدات 

(t) 

فرسودگی بیش از حد در بعضی از قسمت های بافت شهر مرغاب و قادر آباد و عدم وجود ساختمان های 

 مناسب در برابر زلزله

 1931 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 

 SWOTاساس مدل ارزیابی ارزیابی ساختار کالبدی وضع موجود شهر قادرآباد بر  -27جدول شماره 
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 ساختار محیطی معیارها

 (sنقاط قوت )

 وجود اراضی مرغوب کشاورزی

 وجود منابع آب مناسب 

 شیب مطلوب در سطح شهر

 (wنقاط ضعف)

 دفع غیر اصولی و غیر بهداشتی زباله 

 وجود معابر خاکی در سطح شهر

 ناپداری ابنیه در مقایل حوادث طبیعی مثل زلزله

 دفع غیر بهداشتی و غیر اصولی فاضالب

 های سطحیآوری آبنیود سیستم جمع

 آب گرفتگی معابر در زمان بارندگی

 نیابی نامناسب گورستان و کشتارگاهمکا

 وجود دامداری سنتی در سطح شهر

 (oفرصت ها )

 موقعیت نسبی مناسب در رابطه با شریان های ارتباطی با سایر نقاط

 خیزهای آبرفتی حاصلوجود دشت

 وجود رودخانه

 های محیطی برای بهبود وضعیت زیست محیطیاستفاده از پتانسل

 اقلیمی در ساخت و سازها رعایت ضوایط 

 رعایت استانداردهای زیست محیطی

 امکان توسعه فیزیکی شهر در جهت شرقی

 انتقال گورستان و کشتارگاه به محل جدید پیش بینی شده

 انتقال دامداری به بیرون از محدوده

 نامه طراحی ساختمان در مقابل زلزلهآئین 2811رعایت استاندارد 

 (tتهدیدات )

 های متعدد در منطقهوجود گسل

 تهدید زلزله

 خیزیسیل

 های جذبیهای زیزمینی و خاک به دلیل دفع فاضالب خانگی توسط چاهخطر آلودگی آب

 هاتهدید سالمتی شهروندان به دلیل عدم رعایت استانداردها در رابطه با آلودگی

 SWOTارزیابی ساختار محیطی وضع موجود شهر قادرآباد بر اساس مدل ارزیابی  -28جدول شماره 

 1931 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ع   رح جام ط
- 

ر اقردآباد ی  شه یل ص تف
 

117 

 مهندسان مشاور خودآوند پیشنهادات  گزارش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعیتی -ساختار اجتماعی  معیارها

ط قوت نقا

(s) 

 وجود باغات و مزارع متعدد و آب کافی جهت توسعه کشاورزی

 وجود نیروی کار کافی و ماهر  متناسب با نظام فعالیت شهر

 وجود فضاها و ساختمان های خالی جهت ایجاد مراکز مورد نیاز در مرغاب

 جاذبه های طبیعی مانند چشمه ها و باغات اطراف شهر

 وب ساکنان نسبت به شهرتعلق خاطر نسبتاً خ

نقاط 

 (wضعف)

  بیکاری و مهاجرت و روند رو به رشد آنها

  وجود اختالف بین اهالی دو بخش مرغاب و قادرآباد

  بال تکلیفی وضعیت شهردار و اختالف بین شورای شهر و شهرداری

  بی اعتمادی و نا امیدی در انجام کارها نسبت به مسئولین

 ومی و اجتماعی در محالت شهرفقدان فضاهای عم

 عدم اعتماد به مشارکت اجتماعی و در نتیجه کاهش نرخ مشارکت 

 کمبود امکانات و خدمات اجتماعی در شهر

 ایکمبود فضاهای عمومی ساخته شده به ویژه در مقیاس محله

 کتعدم وجود نهادهای اجتماعی در زمینه مشارکت اجتماعی و در نتیجه کاهش نرخ مشار

 ها در برخی از محالتگرایش به مهاجرت و ترک واحدهای مسکونی و مخروبه شدن آن

 های گردشگری در شهر و اطراف آنضعف فعالیت

فرصت ها 

(o) 

  نزدیکی به پاسارگاد جهت توسعه صنعت توریسم

با حفظ  صوصی وفراغتی خ -وجود چند باغ بزرگ متعلق به خوانین که قابلیت تبدیل شدن به فضای تفریحی

  مالکیت شخصی آنها را دارد

در جهت ایجاد فضاهای فراغتی و  عنوان فرصتبه  جاذبه های طبیعی مانند چشمه ها و باغات اطراف شهر

 گردشگری

 بخش شهریعنوان عنصر هویتبه  وجود قلعه قدیمی به نام نارنج قلعه در مرکز بخش قادرآباد

تهدیدات 

(t) 

 ارکت عمومی در مدیریت شهریکمبود میزان مش

 تضعیف تدریجی حس تعلق به مکان در ذهن جوانان

  شدن کارخانه یک و یک که باعث افزایش بیکاری و مهاجرت شده است خصوصی

  های گردشگرینداشتن زیر ساخت

  نزدیک بودن این شهر از نظر جغرافیایی به مرکز استان

 اطراف به دلیل بیکاریافزایش روند مهاجرت به شهرهای 

 SWOTجمعیتی وضع موجود شهر قادرآباد بر اساس مدل ارزیابی   -زیابی ساختار اجتماعیار -29جدول شماره 

 1931 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 
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 ساختار اقتصادی معیارها

 (Sنقاط قوت )

 مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی و دامداری

 اصفهان و خط لوله گاز پارس جنوبی نیز از این منطقه می گذرد. –جاده ترانزیتی و خط راه آهن شیراز 

 جاذبه های طبیعی و اقلیمی گردشگری

 شرایط اقلیمی مناسب آب و هوا و 

 وجود کارخانه یک و یک و مجتمع صنعتی کشاورزی چشمه بناب

 مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی و دامداری

نقاط 

 (Wضعف)

 زیر ساخت های  ضعیف اجتماعی و اقتصادی )مخصوصا در زمینه گردشگری(

 توان اقتصادی پایین شهر

 (Oفرصت ها )

 تر از صنایع تبدیلی کشاورزی بهره برداری اقتصادی 

 استفاده از کاربری های گردشگری به عنوان محرک بخش خدمات

 امکان اشتغالزایی با استفاده از فعالیت های وابسته به صنعت گردشگری

 (Forward linkageافزایش پیوندهای پیشین بخش کشاورزی با صنعت )

 ورزان شهر قادرآبادخرید مواد اولیه کارخانه رب یک و یک از کشا

 دسترسی مناسب به بازارهای منطقه ای ، ناحیه ای و فرا منطقه ای

 شیراز -رفاهی در اطراف محور ارتباطی اصفهان  –ساماندهی و توسعه تجاری 

 بهره گیری از سرریز فرصت های حاصل از فعالیت های حمل و نقل و مسافربری

 (Tتهدیدات )

 ای سرمایه گذاری در بخش گردشگریفقدان اعتبارات کافی بر

وارد کردن مواد اولیه کارخانه یک ویک و گرفتن انگیزه کشاورزی از کشاورزان و از رونق افتادن این 

 محصول

 1931 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 

 SWOTیابی ارزیابی ساختار اقتصادی وضع موجود شهر قادرآباد بر اساس مدل ارز -31جدول شماره 
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 کل شهر یاراض یکاربر

 

 

 کاربری

 سرانه پیشنهادی سرانه های  استاندارد و مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی 

 ظام سلسله مراتبی شهر ) متر مربع(در ن

 شهری ناحیه ای محله
فرا شهری 
 )حوزه نفوذ(

 جمع

سرانه مصوب شورای 
عالی )مترمربع( برای 

شهرهای کمتر از 

 نفر 51111

 آموزشی

 کودکستان
112 

   112 

3_5 
 1    دبستان

 119   119  راهنمایی

 2 1  1  متوسطه

 118 118  118   آموزش عالی

 2 3 1 119 116 115 تجاری ـ خدماتی

 1175-111 1125 115 111 1125 111 فرهنگی

 115_1 211 119 119 111 112 ورزشی

 115-113 111  111 1111 1116 مذهبی

 درمانی
112 113 1 112 117 1_115 

 بهداشتی

 2_1 2  115 115  اداری ـ انتظامی

تأسیسات و تجهیزات 

 شهری
111 115 117 113 116 112-215 

کارگاه ها و صنایع 

 غیرمزاحم
  117  117  

 8 8  116 2 111 پارک ها و فضای سبز

 112 112  1113 1117  گردشگریـ  تفریحی

  111  116 115  حمل و نقل و انبارها

 51 51    51 مسکونی

 

 

 

 

 

 

 شهری و فراشهری-ناحیه-سرانه های پیشنهادی کاربری زمین در رده های محله -31جدول شماره 
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 سطوح و سرانه کاربری زمین در وضع موجود  و پیشنهادی -32جدول شماره 

سرانه )مترمربع(درصد از مساحت مساحت )مترمربع(سرانه )مترمربع(درصد از مساحت مساحت )مترمربع(

50≤سرانه72.35%62.991440481.8427.58%988867.277.40مسکونی

3.002%1.4359733.001.14%22478.710.17تجاری- خدماتی

1.5-5.741%6.66114318.862.19%104584.610.78درمانی 

0.87%17403.940.33پیش دبستانی و دبستان

0.80%15901.620.30مدارس راهنمایی

2.23%44305.730.85دبیرستان و هنرستان

3.48%4.5069296.001.33%70609.160.53آموزش عالی

0.75-2.010.4%0.1940120.270.77%3049.270.02فرهنگی، هنری

3.570.2%0.1071006.721.36%1632.680.01تفریحی- توریستی

1.5-7.721%6.06153645.582.94%95187.640.71ورزشی

_6.771%6.57134760.842.58%103130.600.77اداری- انتظامی 2

3.70%18.2273657.911.41%286102.272.14 صنعتی

0.54%1.2410698.230.20%19451.800.15حمل و نقل و انبارداری

0.5-1.410.3%1.8028018.590.54%28316.470.21مذهبی

_1.521%0.2630226.880.58%4117.850.03تاسیسات شهری 2

0.5-0.500.2%5.009890.460.19%78578.440.59تجهیزات شهری

23.388%17.68465540.878.91%277556.482.08فضای سبز

27.67%550883.8210.55باغات 

%252542.184.84کشاورزی

0.00%0.000.00%92714.880.69دامداری

0.00%0.000.00%5792831.6543.35اراضی بایر و زمین خالی

0.00%0.000.00%9624.540.07 رودخانه

82.39%113.661640368.9931.41%1784393.3313.35سطح راه

179.92%737.453582433.3468.59%11577925.6986.65مجموع

262.31%851.105222802.33100.00%13362319.02100.00مساحت محدوده

جمعیت 

افق طرح : 1402

3548432.1326.56%

50659.240.0043.23

کاربری اراضی وضع موجود در کل شهر

اسامی کاربری
سال پایه :1390

سرانه مصوب شورای عالی 

)مترمربع( برای شهرهای کمتر 

از 50000 نفر

3_ 5

1570019911

کاربری اراضی پیشنهادی در کل شهر
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نقشه شماره 
6-

 
ی شهر قادرآباد

ی پیشنهاد
ی اراض

نقشه کاربر
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 زمانبندی، رويکرد تهيه ره يک از آنها  کننده، کننده و تصویب ع تعیينفهرست طرح اهی موضعی _ موضوعی شهر با تعیين مرج -3-19-3
 در راستای هر چه اجرایی تر شدن طرح، پروژهای موضوعی و موضعی به شرح جدول زیر تعریف شده است:

 

 

 متولی اجرا عنوان پروژه پروژه ردیف

1 

 موضعی

 شهرداری طرح مرکز محله ی مطهری

 شهرداری ابطرح مرکز محله ی مرغ 2

 شهرداری با مشارکت اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری دریاچه ی سرآسیاب -طرح باغ 3

1 
طراحی شهری محور مرکزی شهر)خیابان امام 

 خمینی(
 شهرداری با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی

 ی و گردشگریشهرداری با مشارکت اداره ی کل میراث فرهنگ طرح موضعی مرکز گردشگری سیوند 5

6 
ساماندهی لبه ی رودخانه و طراحی پیاده راه)باغ 

 راه( سیوند
 شهرداری با مشارکت اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری

 شهرداری با مشارکت اداره جهاد کشاورزی طرح موضعی باغ گیاه شناسی مرغاب 7

8 
تهیه طرح تفصیلی ویژه مربوط به بافت قدیمی 

 هر)فرسوده( مصوب ش
 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

9 

 موضوعی

ساخت مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در 

 سطح محالت شهر
 اداره آموزش و پرورش

 ادار تربیت بدنی احداث زمین ورزشی در مرحله مطهری 11

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی احداث کتابخانه و فرهنگسرا در محالت 11

 شهرداری پارک و فضای سبز در محالت احداث 12

 اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری پذیرایی سیوند –احداث مجموعه اقامتی  13

 

 طراحی باغ دریاچه سرآسیاب  -

 طراحی فضای سبز تجهیز شده در اطراف دریاچه در جهت ارتقاء کیفی عرصه های همگانی

 طراحی سکانس های متنوع 

 و فعالیتی در جهت ایجاد سرزندگیایجاد تنوع فضایی 

 تامین بسترهای متنوع برای انواع مختلف حضور شهروندان

 تامین آسایش اقلیمی استفاده کنندگان

 طراحی موضعی مرکز گردشگری سیوند -

 طراحی لبه رودخانه جهت ایجاد سرزندگی

 ایجاد فضای سبز تجهیز شده در لبه آب

 تی همجوار فضاتعبیه مبلمان مناسب با نیازهای فعالی

 تعریف فضایی جهت اسکان موقت استفاده کنندگان

 طراحی خرد فضاهای متنوع در عین حفظ یکپارچگی کناره ها

 ساعته جهت سرزندگی فضا در شب 21وجود روشنایی و فعالیت های 

 طراحی مرکز محلی -

 ایجاد تنوع کاربری ها )در مقیاس محلی(جهت ایجاد پویایی و سرزندگی

 فهرست پروژه های موضوعی و موضعی تعریف شده در شهر قادرآباد  -33جدول شماره 

 

 1391 -مأخذ: مهندسان مشاور خودآوند 
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 وریت مناسب جهت ارتقاء کیفیایجاد محص

 ساماندهی و بهسازی جداره های محور

 ایجاد مقیاس انسانی مطلوب

 طراحی موضعی باغ گیاه شناسی

 طراحی سکانس های متنوع جهت ارتقاء کیفی با توجه به تنوع گیاهان موجود

 استفاده از آب جهت ایجاد سرزندگی

 ایجاد تنوع و پویایی در کالبد و فضاهای سبز

 راحی شهری خیابانط -

 ساماندهی سیما و منظر شهری خیابان در جهت ارتقاء کیفی محور

 پیش بینی و تعبیه فعالیت هایی جهت سرزندگی خیابان

 ایجاد تنوع در کالبد و کاربری ها

 سکانس بندی خیابان با توجه به تنوع فعالیت ها و فضاهای تعریف شده

 ایجادمحصوریت مطلوب در خیابان

 ذ پذیری در جهت حضور پذیری بیشتر افرادافزایش نفو
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 ابدریاچه سرآسی-طرح موضعی باغ -7نقشه شماره 

 طرح موضعی طراحی مرکز محله -8نقشه شماره 
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 طرح موضعی مرکز گردشگری سیوند -9نقشه شماره 

 طرح موضعی مرکز گردشگری سیوند -11نقشه شماره 
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