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 چکیده

کشید تا یکی ها و شاید سالها طول میگرفت ماهدر کمتر از یک قرن پیش، زمانی که جنگ بین دو کشور در می

های درگیر بتواند شهری را مستقیمًا مورد حمله قرار دهد ولی امروزه در همان ساعات اولیه جنگ از ارتش

تمام عیار می بینند. در حال حاضر  گیرندو غیرنظامیان خود را درگیر یک جنگشهرها آماج حمالت قرار می

های غیرنظامی به نظامیان به هشتاد شوند غیرنظامی هستند در حقیقت میزان کشتهبیشتر کسانی که کشته می

توان درصد رسیده است. بر همین اساس امروزه جنگ دیگر در مرزها نیست بلکه در شهرها نیز هست. نمی

پذیری آن را کاهش داد. توان شدت و میزان آسیبسیب نبیند اما میانتظار داشت یک شهر در طی جنگ اصالً آ

ریزی شهری همواره حضور دشمن به شهرها عوامل کلیدی که در فرآیند طراحی و برنامهدر تمامی طرق حمله 

 توانند تأثیرگذار باشند. به عبارت دیگر آنچه که به عنوان متغیرهای اصلی در کنترل طراحان وفعال دارند، می

توان با تغییر و اصالح آنها، گیران و مدیران حوزه دفاع غیرعامل وجود دارد و میریزان شهری و تصمیمبرنامه

شود: بندی کلی به شرح زیر مطرح میپذیری و تلفات در حمالت دشمن به شهرها را کاهش داد در دستهآسیب

های شهری و نحوه کاربری ، های شهرینبافت ساختما ، الگوهای کالن شهری ، های( کلی شهریاشکال )فرم

 شهرها .هدف این مقاله بررسی و واکاوی اشکال کلی شهری و الگوهای کالنتوزیع آنها در ساختار فضایی شهر

و به این نتیجه می رسد که در بین انواع فرم های شهری فرم دایره و  با رویکرد پدافند غیر عامل است . در رابطه

در ادامه سعی بر آن است تا با تکیه بر فرض یک  رین فرم ها در دفاع از شهر می باشد.اشکال نامنظم مناسب ت
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ها، اقدامات و تمهیدات در خصوص ها و معضالت موجود در اشکال شهرها، و نیز روشحمله حقیقی؛ چالش

   استخراج و استنباط گردد. یری تلفات  در انواع الگوهای کالن شهریپذکنترل شرایط و کاهش آسیب

 
 فرم های شهری ، الگوهای کالن شهرهاشهر ،پدافند غیر عامل ،  کلیدی : واژه های

 
  مقدمه.1

های جمعیتی، مراکز حیاتی، حساس، مهم و های جنگی موفق اخیر )استراتژی واردن( کانونژیتدر استرا    

شود ویکم مشخص میهای اخیر در قرن بیستم و بیستجنگاند. با بررسی شهرها به اهداف جنگی تبدیل شده

های صورت گرفته در سطح تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق شهری بیشتری در معرض خطر با پیشرفت

های اصلی های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جای نیروهای نظامی درگیر در جبههتهاجم طرف

نبرد نیز به  های اصلیساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی باال ثبت شده است، جبههنبرد، در بین عموم مردم 

ریزی فضایی و شهرسازی،طراحی شهری، برنامه (45، 2931امینی و کامران :حسینی )شهرها کشیده شده است.

من و پایدار در تواند در ایجاد محیطی ایهایی است که میترین برنامهایی از مهمریزی شهری و منطقهبرنامه

ای پذیری ساکنان شهرها از جایگاه ویژهریزی بحران در کاهش آسیبشهرها مؤثر واقع شود، در این بین برنامه

پناه به معنا ای در طبیعت، جان ز هر موجود زندهترین نیاترین و در عین حال حیاتیییبرخوردار است، زیرا ابتدا

ها هم مصداق دارد، خداوند طراحی بدن انسان را این اصل در میان انسانو مفهوم و مأوا و سرپناه ایمن است. 

طوری انجام داده که ایمن است، مثالً اعضای حساس مثل: مغز و قلب را درون جمجمه و قفسه سینه قرار داده 

دگی ها در اماکنی که در حال زنتا ایمن باشند؛ حفاظت در برابر خطرات و تأمین امنیت جانی و مالی انسان

های مسکونی و شهرها ریزی مجتمعی کالن کشورها برای برنامهگیری هاترین راهبرد در تصمیملیهستند، اص

شود با ویکم مشخص میهای اخیر در قرن بیستم و بیستبا بررسی جنگ (19،2932)کامران و دیگران :است.

ی بیشتری در معرض خطر های صورت گرفته در سطح تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق شهرپیشرفت

های اصلی های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جای نیروهای نظامی درگیر در جبههتهاجم طرف

به  های اصلی نبرد نیزشده است. جبهه نبرد، در بین عموم مردم ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی باال ثبت

 رها به دنبال اهداف زیر است: شهرها کشیده شده است. دشمن در حمله به شه

 

 



 

 

 ایجاد فشار بر دولتمردان و مسئوالن  -

 برهم زدن نظم اجتماعی  -

 ایجاد از هم گسیختگی در مردم و مجبور نمودن آنها به مهاجرت از شهرها  -

 ایجاد نارضایتی در مردم و جامعه  -

 نگران ساختن رزمندگان نسبت به اوضاع پشت جبهه -

 های شهری و پشتیبانی از جبههقبهاز بین بردن آستانه مقاومت ع -

 (2911، 295و غضنفری نیا : پیمان)براندازی نظام حاکم  -

توان های ثابت و بزرگی هستند که حتی از فاصله دور به آسانی میگذشته از اینکه شهرها از نظر فیزیکی هدف

هدف نظامی نیز نقش دارند که آنها را هدف قرار داد عوامل دیگری به عنوان انگیزه در انتخاب شهرها به عنوان 

 مهمترین آنها عبارتند از:

گیری سیاسی، اداری و نظامی در شهرها الف. شهرها محل تجمع نیروی انسانی بوده و بیشتر مراکز تصمیم

 هستند؛

ب. شهرها با برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی و معیشتی، نقش پشتیبانی بسیار مؤثری در هدایت و اداره 

 ا دارند؛هجنگ

گذاری مادی و فرهنگی کشورها در شهرها قرار دارند. تخریب و یا دستیابی به توجهی از سرمایهج. نقش قابل

 (182،2911)رضوانی :کند؛ های مادی را در نیروی مهاجم تقویت میها، انگیزهاین سرمایه

شوند پایداری و یا تسلط بر منطقه تفسیر مید. شهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی همیشه به عنوان الگوی 

 رود؛به همین دلیل تسلط بر شهرها شاخصی برای توجیه جایگاه نظامی و اقتدار عملیاتی به شمار می

های روستایی خود هستند که با مقاومت یا ای و پسکرانهه. شهرها به عنوان حلقه ارتباطی و کانون انسجام منطقه

 (39،2938شاهرخت و تقوایی:اسماعیلی )شود. یز مشخص میسقوط آن سرنوشت منطقه ن

بدین ترتیب شهرها اغلب هدف اصلی در درگیرهای نظامی بوده و پیوسته باید فشارهای ناشی از جنگ را 

تحمل نمایند. عالوه بر عوامل یاد شده باید نقش عوامل روانی و تخریب روحیه را نیز در حمله به شهرها در 

دگی اجتماعی در شهرها، قرارگیری و همجواری بسیاری از ساخت و سازهای آن با نظر گرفت. شکل زن

آورد. به همین دلیل در طول جنگ یکدیگر، از شهر هدفی بسیار کارساز برای تضعیف روحیه به وجود می

جهانی دوم، حمله به شهرهای لندن، پاریس، برلین و بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و نازاکی توسط 



 

های اخیر همانند )مناقشه کوزوو، جنگ ها بوده که ژاپن را وادار به تسلیم کرد، ضمن اینکه در جنگکاییآمری

فارس، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و جنگ اخیر امریکا علیه افغانستان و عراق( مصادیق بارزی از اول خلیج

مامی طرق حمله دشمن به شهرها، در ت (14،2913)اکبری :تهدید و بمباران شهرها مشهود و آشکار است.

توانند تأثیرگذار باشند. به ریزی شهری همواره حضور فعال دارند، میعواملی که در فرآیند طراحی و برنامه

گیران و مدیران ریزان شهری و تصمیمعبارت دیگر آنچه که به عنوان متغیرهای اصلی در کنترل طراحان و برنامه

پذیری و تلفات را در حمالت دشمن به توان با تغییر و اصالح آنها، آسیبحوزه دفاع غیرعامل است و می

 بندی کلی به شرح زیر مطرح نمود:توان در دستهشهرها کاهش داد را می

 های(کلی شهریاشکال )فرم 

 الگوهای کالن شهری 

 های شهریبافت ساختمان 

 های شهری و نحوه توزیع آنها در ساختار فضایی شهرکاربری 

 (15،2931کامران :بی و برنامه ریزی فضایی )مکانیا 

در دفاع از شهرها و پدافند غیر  کال کلی شهری و الگوهای کالن شهرهادر این مقاله دو مورد اول ، نقش اش

 مورد بررسی قرار می گیرد. و مزایا و معایب آنها عامل

 

 . هدف و سواالت تحقیق2

شهرها به منظور تضعیف روحیه ، وارد آوردن صدمات امروزه در جنگ های فرسایشی که هدف قرار گرفتن 

د به دلیل اهمیت و نقشی است که ماهیت شهر برای اقتصادی و ازهم گسیختگی نظام اجتماعی انجام می گیر

انسجام اجتماعی و زیستی و عملکردی از آن برخوردار است .اگر در طراحی های شهری با مکان یابی های 

لگوی توسعه شهرها  نظم فضایی مناسبی به وجود آید می توان در زمان جنگ از صحیح و انتخاب نوع مناسب ا

تخریب بیشتر جوامع شهری جلوگیری کرد.هدف در این مقاله بررسی این موارد است و در راستای این هدف 

 ت زیر می باشد:در پی پاسخگویی به سواال

 فیزیکی در هنگام حمالت به شهر موثرند؟آیا اشکال مختلف شهری در کاهش تلفات شهر از نقطه نظر  .2

در انواع مختلف اشکال و فرم های شهری و کالن شهرها چالش ها و معضالت عمده در ارتباط با  .1

 آسیب پذیری شهرها چیست ؟

 



 

 .روش تحقیق3

تحلیلی می باشد. بدین صورت که ابتدا به بررسی مفهوم پدافند و پدافند  –این پژوهش از نوع توصیفی 

به صورت عام و بعد از آن در ارتباط با شهر پرداخته شده است .بعد از آن به بررسی و تحلیل انواع ل غیرعام

در ارتباط با آسیب پذیری و قدرت دفاع در مقابل عوامل مختلف  و الگوهای کالن شهرها فرم های شهری

 آسیب پذیر نگاهی شده است.

 

 مبانی نظری.4

 و پدافند غیرعامل پدافندتعریف  .1.4

« پاد»تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب فارسی، « آفند»و « پند»شناسی واژه پدافند از دو جزء از نظر واژه     

ای قرار گیرد معنای و هرگاه قبل از واژه پیشوندی است که به معنای ضد، متضاد، پی و دنبال بوده است« پد»یا 

از « پدافند»در برخی منابع، نماید. واژه آفند نیز به مفهوم جنگ و جدال،پیکار و دشمنی است. آن معکوس می

و مشتمل برکارهایی که برای پیشگیری از حمله دشمن یا پیروزی او در حمله « دفاع»نظر لغوی همتراز با واژه 

 .گردد: پدافند عامل و پدافند غیرعاملپدافند خود به دو دسته زیر تقسیم می ن شده است.گیرد، بیاانجام می

افزارهای مختلف و اقدامات ضدالکتریکی به منظور خنثی نمودن یا گیری مستقیم از جنگپدافند عامل، بهره

شود می کاستن از حمالت دشمن بر روی اهداف موردنظر است که از طریق زمین، هوا و دریا انجام

 درادامه به تعریف پدافند غیرعامل پرداخته می شود:(.42،2913اسکندری:)

ها، تأسیسات و تجهیزات و پذیری نیروی انسانی، ساختمانای که موجب کاهش آسیبهر اقدام غیرمسلحانه

فند غیرعامل پداشود.ساز گردد، پدافند غیرعامل خوانده میهای کشور، در مقابل تهدیدات انساناسناد و شریان

های دست آنها را در ها و ساختهشود که انسانهای مدیریت بحران است و به تمهیداتی گفته مییکی از شاخه

 (Alexander:2002,29)نماید. برابر خطر جنگ محافظت می

توان به باز تعریف مقوله و مفهوم پدافند غیرعامل پرداخت. در وجوه کلی پدافند از ابعاد مختلف دیگر نیز می

تعریف کار ویژه خاص در جهت غیرعامل یک راهبرد، نوعی مدیریت و در برگیرنده تشکیالت و سازمانی با 

ای ی دیگر، پدافند غیرعامل را گونهاز سوی (15،2911)زرگر و مسگری :پذیری و باردارندگی است.کاهش آسیب

ای پدافند غیرعامل دانش و هنریست که جنبهتوان قلمداد نمود. از تکنیک )فن(، صنعت، فناوری و مهندسی می

در بازسازی و ترسیم فرهنگ مقاومت، باال بردن آستانه مقاومت ملی و ارتقای روحیه و اقتدار ملی متجلی و 

 (285،2911)نباتی :متبلور است.



 

داللت بر معنای )گرایش به(   passivismباشد و اصطالح به معنای غیرعامل می passiveاز لحاظ لغوی واژه 

ها و ( در اطالق معنا به ذهن طیفی از واکنشpadoffandمقاومت منفی دارد. در هم آمیختگی این واژه با پدافند )

ایستارها و مواضع های مردمی و های جنبشپرست در مواجهه با خطر تا کنشرفتارها از تغییر رنگ یک آفتاب

گر )مانند مقاومت منفی و باورهای ضد خشونت گاندی در برابر های سلطهقدرتها در برابر رهبران آن جنبش

گیری از عوارض طبیعی و زمین را تدابیر اتخاذ شده در قالب مهندسی دفاع و رزم با تجربه استعمار انگلستان( تا

پدافند غیرعامل را از جمله مفاهیمی قلمداد نمود  نتوابنابراین می (9،2931امینی : حسینی)کامران وگیرد.دربر می

 ارتباط با آن وجود دارد.در جامعه آکادمیک به روشنی تعریف نشده و ابهامات مفهومی زیادی در که 

استفاده از سالح و در تعریف کلی و ساده از آن پدافند غیرعامل با دو مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم، بدون 

ای بس طوالنی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد برابر دانسته شده درگیر شدن مستقیم، که سابقه

تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مفهوم را که در ادامه  (2911، 299و غضنفری نیا : )پیمان است.

های کلی پدافند برای این مفهوم دانست که در راستای تدوین سیاستتوان تعریفی جامع و استاندارد آید میمی

 گشته است: غیرعامل کشور ایراد

های ضروری، ، تداوم فعالیتپذیریکاهش آسیبهای غیرمسلحانه که سبب افزایش بازدارندگی،مجموعه اقدام»

نیا )موحدی« شودنظامی دشمن می ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات

:2919، 9.) 

توان پدافند غیرعامل را به دو بخش پدافند سخت و نرم تقسیم نمود. پدافند سخت در راستای در کل می

هایی است شود. پدافند نرم شامل استفاده از تاکتیکافزاری همانند اقدامات مهندسی استفاده میاقدامات سخت

ع در یک رویکرد تلفیقی و کالن پدافند هاست. در واقسازی سیستم و سازمانریزی و آمادهکه مشتمل بر برنامه

های مقابله مناسب( کاهش مخاطرات و دیگر موارد )فنون و تکنیکبینی، سخت در برگیرنده پیشگیری، پیش

های سازمانی برای اقدامات حفاظتی(است توأم با ریزی )چارچوباست به همراه پدافند نرم که مبتنی بر برنامه

مدیریت جامع بحران دهد که پدافند غیرعامل را شایسته یک معی را بازتاب میمدیریت جامع بحران دیدگاه جا

تواند به تکامل قدرت این کلیت همراه با اجزای همگون خود می (www.aftab.ir) .سازددر عرصه دفاعی می

جهانی شدن ی راهبرد قدرت هوشمند در عصر هوشمند یاری رساند و به مثابه ابزاری مؤثر در چارچوب اعتال

به کار آید و آمیختگی اجزای سخت و نرم در قالب پدافند غیرعامل و پدافند عامل که مکمل یکدیگرند 

ساز بازدارندگی شود که موجب را رقم زنند تا زمینه« هدفاع بهینه و مؤثر یکپارچ»داده و شکل  را« دفاعیزنجیره»

« ژن»به دنبال آنست که  شود. در این راستا در واقع مدیریت پدافند غیرعاملامنیّت کشور میحفظ و بقا و ایجاد 

http://www.aftab.ir/


 

)پریزادی ای که امکان مورد تهاجم واقع شدن آن وجود دارد، تعبیه و نهادینه بسازد.دفاع را درون ساختار جامعه

 (235،2913و دیگران :

 
 قابلیت ها ، مزایا و اهمیت پدافند غیر عامل.2.4

یابد. همچنین های پیش رو تقلیل میسازی صحیح راهبرد پدافند غیرعامل آثار مخرب جنگدر صورت پیاده     

توانند پشتوانه توسعه پایدار و های کلیدی برخوردار است که میذاته از برخی قابلیتراهبرد پدافند غیرعامل فی

های این راهبرد نتایج گوناگون از جمله توسعه قابلیت متوازن محسوب شوند. به کار گیری هوشمندانه

ترین عنصر دفاعی بشر تواند به صورت فطریزدایی، افزایش آستانه مقاومت ملی، در برداشته میجانبه، تنشهمه

 به عنوان عنصر پویا و متحرک و ارزان و پایدار در قالب پشتوانه اقتدار ملی نقش ایفا نماید. این در تمام حوادث

عمومی، ضمن افزایش  های دفاعی و ارتقای آستانه تحملآمیز و اثر بخش از طریق توسعه ظرفیتراهبرد صلح

تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجاد  توان بازدارندگی ملی ومقاومت مردمی، با افزایش هزینه تهاجم،

های تهاجمی معادله هزینه، فایدة دکترین(. در واقع پدافند غیرعامل در 92و98:  2913نماید. )اسکندری،می

کفة ترازوی هزینه را سنگین نموده، ماشین جنگی دشمن را با بار اضافی مواجه دشمن و طراحان جنگی،

متخاصم  های طرفاثر شدن و سردرگمی استراتژیستگیر شدن و در نتیجه بیسازد که منجر به زمینمی

 گردد.می
 

 ر شهرسازیراهبردهای دفاع غیرعامل د.3.4

 توان به عنوان راهبردهای دفاع غیرعامل در موضوع شهر و شهرسازی برشمرد:میرا موارد زیر       

 های عمومی و مسکونی شهر سازی وضع موجود ساختمانبهسازی و ایمن -

سازی نیازهای ضروری و اضطراری )نظیر سوخت، آذوقه، آب و ...( در داخل محدوده بینی ذخیرهپیش -

 شهر 

 تأمین فضاهای امن مورد نیاز بخشی از شهروندان با استفاده از عملکردهای دو منظوره خدمات شهری -

های الزم و ایجاد قابلیت جهت جابجایی بخشی ازجمعیت در شرایط بحران در سازی زیرساختآماده -

 حومه شهرها )در صورت ضرورت(

 (291،2911و غضنفری نیا : پیمان)سازی طرح جامع مدیریت شهری در شرایط جنگ نهادینه -

 جلوگیری از ایجاد و یا گسترش مراکز حیاتی و حساس جدید در داخل شهرهای بزرگ  -



 

 توسعه الگوی محالت و خوداتکا و خود اداره در شرایط جنگ  -

 ایجاد حریم امنیّتی مراکز حیاتی و حساس واقع در شهر -

 ایط بحران برداری در شردو منظوره شدن فضاهای عمومی با قابلیت بهره -

بینی ذخیره سوخت اضطراری و مایحتاج های خدماتی موازی )سوخت، برق و آب( و پیشایجاد شبکه -

 ضروری مردم در محالت

 قابلیت اداره )مدیریت( شهر در شرایط بحران طبیعی و غیرطبیعی  -

 ط بحرانایجاد نظام توسعه یافته مدیریت واحد شهری با قابلیت اداره و سازماندهی شهرها در شرای -

ضرورت تدوین ضوابط فنی و مالحظات دفاع غیرعامل در حوزه شهرسازی، ساختمان و  -

 (39،2919)شیعه:های شهریزیرساخت

 های شهریها و کلیه طرحها و برنامه ریزیسازی مالحظات دفاع غیرعامل، در طرحنهادینه -

 ارتقاء توان دفاعی و آستانه مقاومت مردم در شرایط بحران -

 تخلیه و امدادرسانی سریع به مردم ازماندهی شبکه معابر با ویژگیایجاد و س -

 های جامع و تفصیلی شهراعمال اصول و مبانی دفاع غیرعامل در طرح -

داشتن موانع سدکننده در اطراف شهر در برابر تهاجم زمینی )در شهرهای مرزی و ساحلی و برخی  -

 شهرهای مهم میانی(

 (51،2914)رهنمایی و پورموسوی :امن مدیریت بحرانبینی فضاهای یابی و پیشمکان -

غیر عامل مورد بررسی قرار  مزایا و معایب هر کدام از فرم های شهری و اشکال کالن شهرهادر امر دفاع درادامه 

 می گیرد.

 

 و پدافند غیر عامل کالبدی شهرها ) فرم های ( اشکالانواع یافته های تحقیق :.5
  دایره:.  1.5

به وجود  متعادل است و مرکزیتی برای اطراف و دوربر خود گرا است که ماهیتاً شکلی مرکزی و درون دایره     

های شود. وقتی دایره با فرمآورد. با قرار دادن دایره در مرکزیت محل کیفیت مرکزیت داشتن آن تشدید میمی

شود. رانی آشکاری در آن ایجاد میدار ترکیب شود. یا عنصری در محیطش قرار گیرد. حرکت دوراست یا زاویه

 شناسد.نی است که دایره جهت نمییونگ معتقد است فرم دایره از همه طرف ارزشی همگن دارد، این بدان مع

شوند. دایره نه آغاز ای هستند که به عنوان مظاهر کمال و سادگی در رؤیاها دیده میدایره و مربع فرمهای اولیه



 

 ، موسی کاظمی گردد )شکوییمیپایان که همواره به نقطه آغازش باز ت بیدارد و نه پایان. حرکتی اس

آل )آرمانی( دایره و یا فرمی منبعث از آن بوده است. (.در گذشته پالن بسیاری از شهرهای ایده211،2915:

ه اردشیر گیری شهرهای ایران باستان )به عنوان نمونتوان در شکلها را میهای بارزی از این گونه فرمنمونه

شهرهای اسالمی )نظیر بغداد( و نیز شهرهای رنسانی مشاهده نمود. ایجاد مرکزیت منسجم را برای شهر  خوره(

 گردد. آسان نموده و تمرکز و تجمع ساختمان، جمعیت و .. را در مرکزیت هندسی خود موجب می

های خاص هندسی آن بهترین امکان دفاع از شهرها و کنترل مرزها و حدود همچنین این الگو به سبب ویژگی

توان به شهر همدان و نیز مشهد اشاره نمود. شهری را میسر نمود. از نمونه شهرهای ایران با شکل کلی دایره می

ای جهت ارائه الگوی های دایرهاز فرم د کهیاد کر توان از باغ شهرهمچنین در زمره نظریات جدید شهرسازی می

حدهای نماید. وجود مرکزیتی با فاصله یکسان از نقاط مختلف شهر، امکان تجمیع واشهری خود استفاده می

های الب دوایری با محیط اشتراکی با یکدیگر و نیز استفاده از کمربندها )رینگشهری جداگانه پیرامونی در ق

های شهری همه و همه از جمله شرایط مناسبی است که با کمک ناطق و کاربریمتوالی( جهت ساماندهی م

 (99،2911مقدسی : )امینی و صادقگیری از فرم دایره میسر شده است.بهره
  مثلث:. 2.5

کند. مثلث هنگامی که بر یک ضلعش تکیه دارد شکل کامالً متعادلی مثلث در حالت ایستاده تعادل را القا می    

تی به طور سرازیر بر یکی از رئوس خود قرار گیرد، یا ممکن است درحالت توازن بدون تعادل پایدار است و وق

های سلطنتی قرار گیرد یا ناپایدار باشد و منجر به افتادن به یک طرف شود. از این فرم هندسی ابتدا در شکارگاه

ریزی رم توسط این د(و سپس در برنامههای اصلی دنبال کردن بصری باز و دسترسی سریع به آن بو)که انگیزه

کند. امکان نظارت بر هر بخش را به سادگی و با صرف هزینه و زمان فرم، ساختار کلی بیادماندنی ایجاد می

سازد و در یک کلمه راهبرد مناسبی است برای کاربرد اقتصادی قدرت مرکزی، اثبات بصری قوی اندک میسر می

سازد. از یک سو، شکل قابل انعطافی است چرا که مادگرایی عمومی آماده میتولید کرده و زمینه را برای ن

وجه های ایجاد شده به وسیله شبکه ارتباطی تحقق یابند بدون اینکه به هیچتوانند در درون بلوکتغییرات می

خاصی  موجب اختالل در الگوی کلی گردند. از آنجایی که رئوس این شکل هندسی از اهمیت نمادین و کارکرد

های وارد آمده بر آنها، کل شوند ایجاد تغییرات در آنها دشوار بوده و در مقابل حوادث و آسیببرخوردار می

  (235،2919)قراگوزلو :شکل شکننده خواهد بود.

ها برای وسایل نقلیه سریع، در مسیر طوالنی و جاگیر مشکل خواهد بود. حرکت گسترده حرکت اریبی و تقاطع

از مسیر نامنظم از یک نقطه به نقطه دیگر است که هر نقطه به خاطر به هم پیوستن چند راه دارای  مستلزم عبور



 

نظم در مقیاس متوسط از نظر حداکثر تراکم خواهد بود. در حالی که استفاده از فرم مثلث در شکل شهری نام

 (.112،2911باشد )بحرینی :کننده د بسیار گمراهتوانتر میهای بزرگبسیار قوی است، در مقیاسبصری 
 مربع:. 3.5

ذات هندسی مربع معرف خلوص و منطق است شکلی ایستا و خنثی است و دارای جهت غالبی نیست.      

هایی از مربع دانست به عبارت دیگر آنها برگردانی از اصل مربع توان تغییر شکلها را میتمامی راست گوشه

شوند. مربع نیز همانند مثلث، وقتی بر یکی از عرض آن حاصل میهستند که توسط افزودن به ارتفاع یا 

های باشد. از جمله نمونهها ایستاده است پویا میاضالعش تکیه دارد متعادل است و هنگامی که بر یکی از گوشه

 توان به چین اشاره نمود. کارگیری این فرم هندسی را میتاریخی به

توان به ایجاد سلسله مراتب و نظم، و نیز گیری از فرم هندسی مربع میهاز جمله اهداف مختلف استفاده و بهر

شود(، کنترل و نظارت برداری نیز بسیار دیده میگیری حداکثر از زمین )که در شهرهای مستعمراتی و بهرهبهره

رد استفاده قرار بر شهر و .. اشاره نمود. این الگو در بسیاری از کشورهای جهان نظیر ایران، چین، هند و مصر مو

شود. همچنین فرم گرفته است و از آن در ایران باستان )در دوره هخامنشیان( به عنوان الگویی مقدس یاد میمی

 دهد. هندسی هسته بسیاری از شهرهای اروپایی را مربع تشکیل می

ر اساس دو محور عمود کردند اما نظم جهانی آنها نیز بهای مدور خیلی زیاد استفاده میرومیان از قوس و فرم

و به همین دلیل واحد قیاس  برهم بنا شده بود. شهرهای رومی بر اساس فرم راست گوشه بنیان نهاده شده بودند

 (214،2919)قراگوزلو : .ودشهری آنها نیز مستطیل و گاهی نیز مربع ب
 شش و هشت ضلعی: . 4.5

نهایت دانست، پس هر چه تعداد اضالع ضالعی برابر بیتوان یک یا چند ضلعی منتظم با تعداد ادایره را می     

یک چند ضلعی منتظم باشد شباهت آن به دایره بیشتر خواهد بود. در قیاس با مربع، شش ضلعی دارای چند 

ها از مرکز مثل مربع زیاد نیست. البته در مقابل امکان کنار هم چیدن و ایجاد یک بافت امتیاز است: فاصله گوشه

برای شش ضلعی بیشتر از دایره است. اینها بعضی از دالیل این مطلب هستند که برخی از   قابل توسعه

 (.19،2914 :الزاویه از شش ضلعی استفاده نمایند. )توسلیدهند که به جای بافت قدیم قائمشهرسازان ترجیح می
 اشکال نامنظم:. 5.5

اشکال نامنظم آنهایی هستند که اجزایشان از نظر کیفیت نامتشابه بوده، با یکدیگر به صورت ناهماهنگ      

های منظمی باشند که توانند فرمهای منظم پویاتر هستند. آنها میمرتبط شوند. به طور کلی آنها نامتقارن و از فرم

توانند در ظمی از اشکال منظم باشند. اشکال منظم میاند و یا ترکیب نامنهای نامنظمی را از آنها برداشتهقسمت



 

های منظم محصور شوند توانند به وسیله فرمهای نامنظم میهای نامنظم جای گیرند و فرمدرون فرم

 (185،2919:)قراگوزلو

شکل یا نامنظم دارند. این فرم امکان رشد و گسترش شهرها بسیاری از شهرهای گذشته و کنونی نیز فرم کلی بی

دهد. در پذیری باالیی در مقابل تغییرات از خود نشان میرا از هر جانب به سادگی میسر نموده و انعطاف

دهنده و ع توسعه و یا پیروی از عوامل جهتهای زیستی و به ویژه شهرها با موانبسیاری از مواقع برخورد حوزه

مقبول به لحاظ گسترش شهری، فرم شهرها را خود هدایت نموده است که این امر در بسیاری از موارد به ایجاد 

نظم )نظیر ایجاد های بیهای منظم در پیرامون فرمهای هندسی نامنظم منتهی شده است. استفاده از فضاسازیفرم

نظم های بیتر نمودن فرمتواند برای ساخت یافتههای ارتباطی کمربندی و ....( میشریانکمربندهای سبز و 

 (14،2919)اصغریان :شهرها مورد استفاده قرار گیرند. 

 
 : جمع بندی انواع فرم های شهری 1جدول

 قابلیت دفاع چیدمان اجزا مختلف شهری در این الگو ویژگیهای هندسی نوع فرم

گرا دایره شکلی مرکزی و درون      دایره

متعادل است و  است که ماهیتاً

 مرکزیتی برای اطراف و دوربر خود

 آورد.به وجود می

وجود مرکزیتی با فاصله یکسان از نقاط 

مختلف شهر، امکان تجمیع واحدهای 

شهری جداگانه پیرامونی در قالب دوایری 

با محیط اشتراکی با یکدیگر و نیز استفاده 

های متوالی( جهت کمربندها )رینگ از

های شهری را ساماندهی مناطق و کاربری

 فراهم می کند.

بهترین امکان دفاع از شهرها و 

کنترل مرزها و حدود شهری را 

 میسر می کند.

مثلث در حالت ایستاده تعادل را      مثلث

کند. مثلث هنگامی که بر یک القا می

ضلعش تکیه دارد شکل کامالً 

لی است و وقتی به طور متعاد

سرازیر بر یکی از رئوس خود قرار 

گیرد، یا ممکن است درحالت توازن 

بدون تعادل پایدار قرار گیرد یا 

ناپایدار باشد و منجر به افتادن به 

 یک طرف شود.

ها برای وسایل نقلیه حرکت اریبی و تقاطع

سریع، در مسیر طوالنی و جاگیر مشکل 

مستلزم عبور خواهد بود. حرکت گسترده 

از مسیر نامنظم از یک نقطه به نقطه دیگر 

است که هر نقطه به خاطر به هم پیوستن 

 چند راه دارای حداکثر تراکم خواهد بود.

از آنجایی که رئوس این شکل 

هندسی از اهمیت نمادین و 

شوند کارکرد خاصی برخوردار می

ایجاد تغییرات در آنها دشوار بوده 

های آسیبو در مقابل حوادث و 

وارد آمده بر آنها، کل شکل 

 .شکننده خواهد بود

وجودسلسله مراتب و نظم در  سلسله مراتب و نظم،  فرم هندسی مربع درشکلی ایستا و خنثی است و دارای  مربع



 

جهت غالبی نیست. مربع وقتی بر 

یکی از اضالعش تکیه دارد متعادل 

است و هنگامی که بر یکی از 

 باشد.ها ایستاده است پویا میگوشه

وجود گیری حداکثر از زمین و نیز بهره

 دارد.

گیری فرم هندسی مربع، و نیز بهره

حداکثر از زمین، کنترل و نظارت 

 بر شهر را فراهم می کند.

شش و 

هشت 

 ضلعی

فاصله گوشه ها از مرکز آن زیاد 

نیست  و هر چه تعداد اضالع آن 

بیشتر باشد شباهت آن به دایره 

 هد بود.بیشتر خوا

در این فرم امکان کنار هم چیدن فضاهای 

مختلف و ایجاد یک بافت قابل توسعه 

 برای شش ضلعی بیش از دایره است .

هر چه تعداد اضالع یک چند 

ضلعی منتظم بیشتر باشد به دایره 

نزدیک تر است بنابراین مزایای 

 دایره را به خود می گیرد.

اشکال 

 نامنظم

و از فرم های  متقارننا به طور کلی

 منظم پویاتر می باشند.

این فرم امکان رشد و گسترش شهرها را 

از هر جانب به سادگی میسر نموده و 

پذیری باالیی در مقابل تغییرات از انعطاف

 دهد.خود نشان می

انعطاف پذیری باالی این فرم در 

مقابل تغییرات باعث قدرت 

دفاعی آن در مقابل آسیب ها 

 است .

 

 لگوهای کالن شهری و دفاع غیرعاملا. 6

 گیرند:مورد بررسی قرار می ل الگوهای کالن شهری به شرح زیراز منظر دفاع غیرعام    
 نواری و تحلیل مالحظات دفاع غیرعامل  –شهر خطی .2.9

ها، )راهگروهی از شهرها به سبب حضور موانع طبیعی )نظیر کوه، رودخانه و دریا و ...( و یا مصنوع      

های فراوانی از یابند. اگرچه نمونههای شهری دیگر و ...(به صورت خطی و یا نواری رشد و توسعه میحوزه

ریزی و طرح از پیش اندیشیده شده الگوی خطی در سرتاسر جهان وجود دارد که از گذشته تاکنون بدون برنامه

اخت یافته این گونه از شهرها اولین بار در سال شده وسریزیاما نوع برنامه ،اندبه صورت خطی شکل گرفته

در مادرید پیشنهاد و اجرا شد. استفاده از الگوی خطی در بسیاری از موارد از سوی شرایط و  2111

ها و ...( بر حوزه هایی در بستر شهر )نظیر دریاها، رودها، کوهفولوژیک طبیعی زمین )با ایجاد محدودیترمو

حجم کثیری از فضاهای  می تواند با این وجود به بیش از سه محور افزایش یافته و شود. اماشهری تحمیل می

های حیاتی این قبیل بدیهی است صنایع، کارخانجات، تأسیسات و شبکه رون خود بگنجاند.باز و سبز را د

ی، کم شهرها نیز ضمن تأمین یک راه اضطراری برای خود از موقعیت طبیعی و فضاهای موجود در استتار ضمن

نمودن میزان شاخص بودن و ترکیب در محیط استفاده نمایند. همچنین از مجاورت این دسته از کاربریها در کنار 

هم باید تا حد امکان خودداری نمود. لحاظ نمودن تجهیزات مجزای اطفاء حریق با مالحظات عرضی معابر 

گیری از ظ شده و در پیرامون آنها با بهرهطولی اصلی در شهرهایی با الگوی خطی، باید حداالمکان زیاد لحا



 

پناه الزم تأمین شود. همچنین امکانات و ها و غیره( جانها، کنسولها، بالکنعناصر طراحی محیطی )نظیر جوی

امینی و کامران حسینی )نشانی و اطفاء حریق نیز باید در این معابر تأمین گردد. تجهیزات مربوط به آتش

:111،2931) 

فضاهای باز در یک شهر خطی باید با چیدمانی متناسب در سطح شهر و حوزه بالفاصل آن توزیع شوند و 

ها، ها، مراکز و صنایع حساس نظیر بندرگاهای از فضاهای باز و سبز را پدید آورند. در پیرامون حوزهشبکه

هوایی برای عمل در مواقع هجوم  ها و غیره مستقر در یک شهر خطی باید تجهیزات مربوط به دفاعگاهپاالیش

های دفاعی، علی رغم استقرار محدود ادوات و تجهیزات در برخی از لحاظ گردد. تعدد در ساخت چنین سازه

توانند به صورت توانند تا حدودی در فریب دشمن مؤثر واقع گردند. شهرها با الگوی خطی میاین فضاها، می

ی )غیرمستقیم( شکل یابند. اما آنچه در نگاه دفاع غیرعامل در رابطه با الخط و یا با ساخت هندسی منحنمستقیم

باشد؛ چرا که دستیابی، شناسایی و هجوم بدان دشوارتر بوده و این الگو مطلوبیت بیشتری دارد گونه دوم می

 (.19،2914 :پذیری کمتری برخوردار گردد )زیاریتواند در مقابل حمالت دشمن از آسیبمی
 شهر شطرنجی و تحلیل مالحظات دفاع غیرعامل  .2.6

آل شکل حالت ایدهتوان یافت. در های واقعی بیشماری از شهرهای شطرنجی میبرخالف شکل خطی، نمونه

ای از شهر قرار گیرد زیرا تواند در هر نقطهغوری نیاز دارد و نه نقاط مرکزی. هر کاربری میشهر نه حدود و ث

شکل هستند. های اطراف شهر( و کلیه قطعات زمین نیز همهای برابر بوده )بجز کنارهکلیه نقاط دارای دسترسی

 شهر شطرنجی به خاطر دو هدف کامالً متضاد مورد توجه قرار گرفته است:

ای که افراد آن دارای ای و دیگری تحقق جامعهیکی به منظور اطمینان از کنترل مرکزی و بیان کمال افسانه

 (183،2919)پاکزاد :باشند.  حقوق فردی برابر

های کوچک را غیرمستقیم در نظر گرفت و توان رعایت نمود. خیابانها را میدر این الگو سلسله مراتب خیابان

ای خود امکان کل شبکه را با عوارض روی زمین منطبق نمود. شهر شطرنجی به سبب نوع ساختار شبکه

های تواند در توزیع متناسب کاربریسازد و این امر میر میسر میای از شهقرارگیری هر کاربری را در هر نقطه

کلیدی و حیاتی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تأسیسات و تجهیزات مختلف شهری مورد استفاده قرار گیرد. و 

 ها را در حمالت دشمن تا حد زیادی کاهش دهد. بدین ترتیب احتمال آسیب رسیدن به این کاربری

های فراوانی را برای دستیابی های دسترسی تشکیل یافته که گزینهای از راهیی از شبکه گستردهشهر با چنین الگو

سازد. بدین ترتیب احتمال دستیابی به نقاط مختلف شهری در مواقع ای به نقطه دیگر در شهر فراهم میاز نقطه

شود  و امداد وانی ممکن میای خاص، از طریق راههای جایگزین فرابحرانی و پس از حمالت دشمن به حوزه



 

های مختلف شهر معموالً متناسب در الگوی شطرنجی توزیع جمعیت در قسمت .شودرسانی به آنها تسهیل می

های ناشی از حمالت به مراکز شهری )در الگوهای شعاعی و مرکزی( با صورت گرفته و از میزان آسیب

 (111،2931نی امینی و کامران : )حسی فشردگی و تراکم جمعیت در این الگو خبری نیست.

اصوالً آنچه که در طرح شطرنجی باید مشاهده شود، وجود سیمای یکنواخت شهری است در واقع تمامی 

ها ایجاد گردند. تأسیسات و خدمات شهری باید در همه جای شهر به طور یکسان و هماهنگ با دیگر ساختمان

گیری دچار خطا نماید. بسیاری از اوقات دشمن را در هدف تواند درها میاین مشابهت در ساختارها وسازه

شبکه شطرنجی به دلیل قابلیت انطباق بر عوارض مختلف روی زمین )توپوگرافی موجود( جزو معدود 

گیری از شیب و توپوگرافی زمین جهت مقاصد آید که در آن امکان بهرههای شبکه شهری به شمار میسامانه

های راهبردی پیرامونی این قبیل شهرها با شرایط توان از حوزهذا بر این اساس میل ، خاص دفاعی میسر است

صنعتی سازگار با بستر شهری  –های حساس تأسیساتی آل دید و موقعیت قرارگیری برای استقرار کاربریایده

 (34،2938فشارکی :)هاشمی های عظیم و ....( استفاده نمود.)و نه نقاط حساس ویژه از قبیل پتروشیمی، نیروگاه

پذیری به سبب امکان شناسایی، توزیع نیرو و حمله سریع توان به سهولت اشغالاز جمله معایب این الگو می 

گیری های سلولی الگوی شطرنجی به سرعت قابل درک بوده و تصمیمنیروهای دشمن اشاره نمود چرا که بافت

های ای )شطرنجی( به علت داشتن سلولوی شبکهکند. الگرا در خصوص نحوه اقدامات تهاجمی آسان می

شمار شهری و اهداف مختلف پراکنده در کل شهر برای آسیب دیدن به دفعات بیشتر حمله و مقادیر بیشتر بی

ها و .... ( نیازمند بوده و این امر خود فشارهای اقتصادی نبرد را در ها، موشکمواد منفجره )در قالب بمب

نیروهای مهاجم افزایش داده و از این رو امکان وارد آمدن صدمات زیاد بر اثر حمالت را بسیاری از حمالت بر 

کاهد. همانگونه که در ضعف الگوی خطی نیز اشاره گردید، سامانه خدمات و تأسیسات تا حد زیادی می

پذیری کمتر و  های بسته فراوان، از آسیبای بودن آنها و وجود لوپزیربنایی در الگوی شطرنجی به سبب شبکه

تری برخوردار بوده و در صورت انهدام قسمتی از خطوط تأسیساتی، این مشکل به کل شهر قابل کنترل سریع

 (.19،2914:کند )زیاریتسری نمی
 شهر با الگوی طبیعی )ارگانیک( و تحلیل مالحظات دفاع غیرعامل .3.6

توان به موارد زیر الگوی طبیعی )ارگانیک( میهای شهرها با در بحث دفاع غیرعامل از جمله مهمترین ویژگی

 اشاره نمود:

بینی بودن و درک دشوار این سیستم از شهرها برای افراد غریبه از جمله نداشتن هندسه منظم و غیرقابل پیش

تواند نقش مؤثری را در دفاع غیرعامل برعهده گیرد؛ چرا که ها و خصوصیاتی است که میمهمترین ویژگی



 

های کلیدی و حساس در آن به دشواری صورت پذیرفته و لذا ب نوع بافت تشخیص نقاط و بخشنخست به سب

 هایی به لحاظگردد. همچنین چنین بافتانهدام و وارد ساختن آسیب به شهر از سوی دشمن به سختی میسر می

توزیع نیروها،حمله نفوذپذیری و اشغال توسط دشمن نیز از وضعیت مطلوبی برخوردارند؛ چرا که امر شناسایی، 

از جمله مهمترین معایب  (114،2931)امینی و کامران :گردد.هایی با سختی زیادی مواجه میو ...در چنین بافت

توان به مشکالت دسترسی )نسبت به الگوهای هندسی و مستقیم الخط که الگوهای طبیعی )ارگانیک(نیز می

پذیرد.(مشکالت اقلیمی )از ولت بیشتری در آنها صورت میها با سهساماندهی و مدیریت عبور و مرور در شبکه

های خرد به سبب عرض اندک و اندازی و آفتابگیر نبودن بسیاری از معابر در شبکهجمله مسائل ناشی از سایه

های شهری و رسانینیز زوایای در حال تغییر و معابر و ...(ناخوانا بودن شهر برای ساکنین، مشکالت درخدمات

 (31،2911)پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین )ع(:موارد دیگر اشاره نمود.  بسیاری

های ارگانیک مشکالتی است که در صورت وارد آمدن آسیب و تخریب قسمتی از شبکه از دیگر معایب شبکه

آفرین بوده و سبب مشکلآید. در واقع این چنین الگوهایی در صورت تخریب بسیار از سوی دشمن پدید می

گردد. اگرچه با جلوگیری از ایجاد معابرین بسته به ها برای افراد و ساکنان میقطع عمده ارتباطات و دسترسی

توان معضل یاد شده را تا حد زیادی تعداد زیاد و افزایش نفوذپذیری فیزیکی به بلوکهای مختلف شهری می

مچون الگوی شطرنجی قابلیت انطباق شبکه بر عوارض مختلف برطرف نمود. در الگوی طبیعی )ارگانیک( ه

گیری از شیب و توپوگرافی زمین جهت مقاصد )توپوگرافی موجود( وجود داشته و بدین ترتیب امکان بهره

دهد ریزان شهری قرار میگردد. الگوی ارگانیک این امکان را در اختیار طراحان و برنامهخاص دفاعی میسر می

ها را در بستر شبکه شهری داشته باشند. بدیهی است مختلف و متنوعی از توزیع و چیدمان کاربری هایکه گزینه

ای توزیع نمود که اوالً های مهم و کلیدی شهری از نگاه دفاع غیرعامل را به گونهتوان کاربریبدین ترتیب می

صورت پذیرد و ثانیاً امکان وارد ها و در داخل بافت شهری به دشواری شناسایی آنها در کنار دیگر کاربری

 (31،2938شاهرخت و تقوایی :اسماعیلی )نمودن آسیب و خسارت به آنها تا حد زیادی کاهش یابد.

ای طراحی گردند که بتوانند همچون ساختارهای شهری گذشته برای مردمان الگوهای ارگانیک باید به گونه

تواند از رای افراد غریبه ناخوانا باشد. این خوانایی نسبی میبومی و ساکنان شهری دارای خوانایی نسبی بوده و ب

های مهم )نظیر مناره مساجد، عناصر اندازهای غیرمستقیم به نشانهیابی شبکه معابر و ایجاد چشمطریق جهت

طبیعی و ...( صورت پذیرد. رعایت سلسله مراتب در شبکه دسترسی در الگوهای ارگانیک امری حیاتی به شمار 

های مسکونی و محلی را از اشغال دشمن در امان توان تا حد زیادی بافتآید، چرا که با رعایت این امر میمی

های اصلی فراهم نمود. نگاه داشت و در عین حال امکان جابجایی سریع جمعیت و نیروها را از درون شبکه



 

پیش اندیشه صورت پذیرد؛ بلکه باید در طراحی ارگانیک نباید به معنی گذشته آنها یعنی بدون برنامه و طرح از 

هایی نیز امکان استفاده از وسائط نقلیه همگانی و نیز تسهیالت نوین شبکه حمل و نقل نظیر مترو، چنین بافت

هایی از شبکه های ارگانیک تلفیق با الگوی شود در قسمتمونوریل و ... را فراهم نمود. لذا پیشنهاد می

مزایای بسیاری را در خود داراست( صورت پذیرد تا بتوان از مزایای دو الگو  شطرنجی )که به لحاظ دفاعی

های خاص شهر با دیگری جبران نمود. های هر یک را در بخشتوأمان استفاده نمود و کاستی

 (.281،2913:)سعیدنیا
 شهر شعاعی )رادیو کنسانتریک( و تحلیل مالحظات دفاع غیرعامل .4.6

های مختلط است که چهار راه ارتباطی به آن ی عمده با تراکم زیاد و کاربریچنین شهری دارای یک مرکز شهر

های اصلی را برخواهد داشت. شود. این خطوط ارتباطی، شبکه حمل و نقل عمومی و همچنین جادهمنتهی می

اطراف های متراکم با اینکه در گیرند. فعالیتمراکز شهری درجة دو به فواصل معین در امتداد خطوط قرار می

تر های کم تراکمشوند و کاربریکنند. و یا در طول خطوط عمده ارتباطی پخش میمرکز درجة دو تجمع پیدا می

های توسعه های باز سبز بقیه فضاهای بین پنجهکنند. لچکیهایی دور از خطوط شعاعی اصلی را اشغال میمکان

ها را به هم گیرند که از پنجههای کمربندی قرار میراهگیرد و در فواصل معینی از مرکز اصلی شهر، بزرگرا برمی

کنند، در سایر موارد در اطراف آنها ساختمانی ساخته وصل کرده ولی به جز در مواردی که آن خطوط را قطع می

شود. این الگو توجیه منطقی شکل است که با رشد سریع مراکز شهری فشرده در گذشته در امتداد خطوط نمی

 (115،2931)امینی و کامران :ومی جدید به صورت خود به خودی پدیدار گشته است. ارتباطی عم
 سانتریک( و تحلیل مالحظات دفاع غیرعاملشهر اقماری )پلی .5.6

ی شهر حفظ شده، لیکن رشد اضافی به جای اینکه سبب بزرگ، مرکز اصلی و شکل کلی شعاع در شهرهای

آید که به آنها هایی جدا از شهر اصلی در میرت شهرکتوسعه مداوم شهر در طول خطوط شعای شود به صو

شهرهای اقماری گوییم، محدودیت در اندازه شهر اساس این نظریه است. در واقع شهر مرکزی را باید در حد 

توان برای جمعیت مورد نظر های اقماری را میهای آن حفظ کرد و یا حتی از اندازه آن کاست ولی شهرکاندازه

بینی و هنگامی که جمعیت از حد موردنظر تجاوز کرد، شهرک جدیدی را پیش طراحی نموده

در شهرهای بزرگ، مرکز اصلی و شکل کلی شعاعی حفظ شده، لیکن رشد اضافی  (13،2913)اسکندری:.نمود

هایی جدا از شهر اصلی به جای اینکه توسعه مداوم شهر در طول خطوط شعاعی گردد به صورت شهرک

آنها شهرهای اقماری گویند. اساس این نظریه و الگوی شهری، محدودیت در اندازه است در  آید که بهدرمی

واقع شهر مرکزی از گسترش بیش از اندازه آن بسترساز مشکالت متعدد در زمینه کنترل و هدایت آن خواهد 



 

گسترده محدود آن در سازی، امدادرسانی و ... شهر مرکزی در کند. در نتیجه آن، تخلیه، پاکبود، جلوگیری می

 صورت حمله دشمن و تبعات ناشی از آن، با مشکالت کمتر و در زمان کوتاه تری به انجام خواهد رسید. 

توان برای جمعیت موردنظر طراحی کرده و هنگامی که جمعیت از حد های اقماری را میدر این الگو، شهرک

های اقماری سرریزهای جمعیتی را ه عبارتی شهرکبینی نمود. بمورد نظر تجاوز نمود، شهرک جدیدی را پیش

های زیستی در پهنه گاهبه خود جذب خواهند کرد. این عامل منجر به توزیع متناسب جمعیت و سکونت

 های باالی جمعیتی در مادر شهر جلوگیری خواهد کرد. )رهنماییسرزمین خواهد شد و از تجمع و تراکم گروه

 (11،  2914:و پورموسوی

 

 نتیجه گیری.7

های فرسایشی که هدف قرارگرفتن شهرها به منظور تضعیف روحیه، وارد آوردن صدمات امروزه در جنگ

گیرد به دلیل اهمیت و نقشی است که ماهیت شهر برای اقتصادی و از هم گسیختگی نظام اجتماعی انجام می

هایی که در ابزار تهاجم تمامی پیشرفتانسجام اجتماعی و زیستی و عملکردی از آن برخوردار است. با وجود 

های شهری با مکان یطراح برنامه ریزی ها و اند. اگر درها کمتر دچار دگرگونی شدهایجاد شده این هدف

و به کارگیری دانش فنی میان شهر و تأسیسات و تجهیزات آن،  های مناسب ، فرم ها و الگوهای مناسبیابی

در شاید بتوان در زمان جنگ از تخریب بیشتر جوامع شهری جلوگیری کرد. نظم فضایی و مناسبی به وجود آید

این مقاله دیده شد که هر کدام از فرم های شهر ی و اشکال کالن شهری  دارای چه مزایا ومعایبی در ارتباط با 

م زیر از مجموع اقدامات دفاع غیرعامل در شهرسازی نتایج بسیار مههمچنین  دفاع به صورت غیر عامل است .

 دست خواهد آمد:ب

 افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر تهدیدات دشمن  -

 افزایش آستانه مقاومت ملی در شرایط تهاجمات دشمن  -

 کاهش تلفات شهروندان در شرایط سخت و بحرانی -

 ها و تأسیسات شهریکاهش خسارت به ساختمان -

 شهری(کننده مدیریت شهری در شرایط بحران )مدیریت بحران تسهیل -

 های مرمت و بازسازی شهرکاهش هزینه -

 افزایش قدرت ملی کشور -

 افزایش استحکام نظامی سیاسی کشور در شرایط حاد -



 

 ناکام ماندن و مأیوس شدن دشمن در دستیابی به اهداف شوم خود -

 های تجاوزکارانه خودایجاد بازندگی دشمن در تصورات و برنامه -
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