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*********
چکیده

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جاي مي دهند و غالبًا مراکز اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي 
و مراکز حاکمیتي در کشورها مي باشند، همواره می بایست آمادگی شان در برابر بحران ها )پدافند غیرعامل( مد نظر متخصصین 
مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله )بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری( بر مبنای الزامات پدافند غیر 
عامل، به منظور مقابله با بحران ها )طبیعی و انسان ساز( و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از فنون جغرافیا و برنامه ریزی 
از اهداف این تحقیق است. از اینرو ، محالت ناحیه ی شش از منطقه ی دو شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج 

تحقیق ارائه شد تا بدینوسیله امکان تعمیم بررسی ها و مطالعات مشابه در سایر نواحی شهری فراهم گردد.  
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق معیاری - تحلیلی است. مبانی علمی این تحقیق مبتنی بر مفاهیم مدیریت 
بحران شهری با تأکید بر دانش جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد. در این تحقیق، پس از شناخت وارزیابی وضع موجود، 
ابعاد آسیب پذیری محالت در زمان وقوع بحران، نقاط قوت و ضعف، و همچنین تهدیدها و فرصت های هر محله با رویکرد 
پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نتیجه گیری مربوطه صورت پذیرفته است.گردآوری داده ها بر اساس 
روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و از روش مقایسه ای جهت ارائه جمع بندی ها استفاده شده است. در این 
پژوهش، تکنیک تحلیلی SWOT به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، و نیز ارائه راهبردها، سیاست ها و 
پیشنهاد اقدامات الزم، بکار رفته و نرم افزار ArcGis جهت نمایش و همچنین، تجریه و تحلیل داده های توصیفی مورد استفاده 
قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق، مبین این حقیقت است که توجه به مؤلفه هایی از قبیل ساختار شهر، بافت شهر، فرم 
شهر، کاربري اراضي شهري و باالخره، مشارکت های اجتماعی ساکنین هر محله، می تواند ساماندهی محالت شهری را بر اساس 

الزامات پدافندغیرعامل امکان پذیر سازد. 
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مقدمه
به حساب می آید.  هویت شهری، نوعی هویت جمعی 
موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و همچنین کارکرد شهر 
)سیاسی، تجاری، صنعتی و ...( از عوامل مهم هویت دهنده ی 
لیکن آنچه مسلم  )فکوهی: 1385(.  به حساب می آیند  شهرها 
به سوی بی هویت شدن  بزرگ  با گام هایی  ما  اینکه،  است 
شهر و ساکنانش می رویم به خصوص زمانی که مؤلفه هایی 
استوار برای ایجاد هویت شهری وجود نداشته باشد. برای 
مثال، یک شهر سیاسی)مانند تهران(، مؤلفه های اندکی برای 
ایجاد هویت شهری دارد و در چنین حالتی با خطر بزرگ تری 
می شود.  مواجه  خود  شهروندان  در  بی هویتی  ایجاد  برای 
ایجاد محالت، از جمله تالش های صورت گرفته برای ایجاد 
به خودی خود  تالش ها  این  اما  است  شهر  هویت  دوباره 
حداقل  آوردن  بدست  زیرا  برسند،  نتیجه ای  به  نمی توانند 
کالن تر،  سطوح  در  فضایی  سیاست گذاری های  با  کارایی 
تجاری  و  مسکونی  و سازهای  در حوزه ساخت  از جمله 
وضعیتی  چنین  ابداً  امروزه  که  است  پذیر  امکان  اداری  و 
از ظرفیّت مشارکت و  استفاده  این وجود،  با  ندارد.  وجود 
همکاری شهروندان و توّجه به اولویّت ها و نیازهای محّلی 
از نکات مثبت در ایجاد محالت شهری می باشد. مشارکت 
محله ای  مدیریت  در طرح های  ساکنان محالت  شهروندی 

تابعی از حس تعّلقی است که ساکنان محله ها به محله خود 
دارند )معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1392(.

معضل عدم انسجام اجتماعی در شهر و کاهش نگران 
کننده ی پیوندهای اجتماعی شهروندان که بدنبال توسعه و 
گسترش بی رویه ی شهرگرایی و شهرنشینی بوجود آمده و  
تبدیل  کنونی  از ویژگی های عمده ی کالنشهرهای  یکی  به 
شده است، می تواند از طریق همین حس تعلق، همبستگی 
کردن  تعدیل  قابل  شهری  محالت  در  جمعی  مشارکت  و 
باشد. چرا که پایداری و استمرار حیات اجتماعی و فرهنگی 
یک جامعه در گرو همبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده ی 

ساختار اجتماعی آن جامعه است. 
ساماندهی هر محیط اجتماعی به معنای بسترسازی برای 
ارتقاء شرایط محیطی به نحو پایدار در جهت رشد سالمت، 
تعاریفی  با  می باشد.  انسانی  کرامت  و  ایمان  امید،  امنیت، 
که گذشت و با آنچه که در خصوص پدافند غیرعامل بیان 
خواهد شد، ضرورت  ساماندهی محالت شهری بر اساس 

الزامات پدافند غیرعامل معنا می یابد.   
پدافند غیرعامل در کلیه فرهنگ ها و سرزمین ها از دیرباز 
ملی  سیاست های  راهبردها،  اساس  بر  و  است  بوده  مطرح 
پدافند  اصول  رعایت  بر  همواره  قانونی،  سازوکارهای  و 
مهم،  حساس،  طرح هاي  اجراي  و  طراحي  در  غیرعامل 

نگاره 1 : نقشه موقعیت منطقه 2 در تهران
)مأخذ: شهرداری تهران(
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تأسیسات زیربنایي و ساختمان هاي حساس و شریانات مهم 
کشور به منظور پیشگیري از مخاطرات و سایر امور تأکید 

شده است.
بلکه  نیست  صلح  یا  جنگ  به  مربوط  غیرعامل  پدافند 
یک آمادگي براي مقابله با حوادث و بالیاي مختلف طبیعي 
تأکید  بیشتر  عامل  غیر  پدافند  واقع،  در  است.  غیرطبیعي  و 
بر روی »مدیریت پیش از بحران« دارد؛ و به طور کلی هر 
اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی 
انسانی، ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های 
کشور در مقابل بحران هایی با »عامل طبیعی« )خشکسالی، 
»عامل  و   )... و  زمین  لغزش  و  رانش  زلزله، طوفان،  سیل، 
گردد،   )... و  داخلی  شورش های  تحریم،  )جنگ،  انسانی« 

»پدافند غیرعامل« خوانده می شود.
کالن،  دید  در  ایران  کشور  در  که  است  حالی  در  این 
پویا  فرآیند  یک  نه  و  مجزا  به صورت  بحران  مدیریت  به 
نگریسته می شود و در غالب موارد، مدیریت بحران را در 
مرحله ی بعد از وقوع بحران خالصه می کنند و تنها بعد از 
وقوع بحران به تشکیل ستاد بحران می پردازند )حاتمی نژاد و 

جانبابانژاد، 63:1385(.

غالبًا هدف اصلي در جنگ ها و درگیري ها، شهرها هستند 
نمایند.  تحمل  را  جنگ  از  ناشي  فشارهاي  باید  پیوسته  و 
ازسوي دیگر اهدافي درون شهرها وجود دارد که حمالت 
مي توان  جمله  آن  از  مي سازند.  توجیه  را  شهر  به  دشمن 
نیروگاه ها،  صنایع،  درشهرها،  نظامي  پادگان هاي  وجود  به 
پاالیشگاه ها و پست هاي فشارقوي، تصفیه خانه ها، مخازن 
ذخیره سوخت و آب، فرودگاه ها، پایانه ها، راه آهن، بنادر، 
جاده ها، پل ها و شبکه مخابراتي اشاره کرد )فرزاد شام و عراقی 

زاده، 1391(. 

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود 
فرهنگي،  سیاسي،  اقتصادي،  مراکز  غالبًا  و  مي دهند  جاي 
اجتماعي و مراکز حاکمیتي در کشورها مي باشند، پرداختن 
به آن ها همواره می بایست مد نظر متخصصین علوم مختلف 
قرار گیرد. جمعیت بیشتر، فشردگي و تراکم باالي ساختماني 

و جمعیتي شهرهاي بزرگ، مسائل فوق الذکر را پیچیده تر 
مي کند.

نگاره 2: موقعیت 
ناحیه 6 در منطقه دو 

تهران

)مأخذ: معاونت اجتماعی 
شهرداری منطقه 2 تهران- 
واحد مطالعات و برنامه 

ریزی(

نگاره 3: محله های 
ناحیه شش منطقه 

دو تهران

)بعنوان  شهری  محالت  ساماندهی  روش های  بررسی 
الزامات  مبنای  بر  شهری(  واحد  مؤثرترین  و  کوچکترین 
و  )طبیعی  بحران ها  با  مقابله  منظور  به  عامل،  غیر  پدافند 
از  استفاده  با  مخاطرات  رساندن  حداقل  به  و  ساز(  انسان 
تحقیق  این  اهداف  از  شهری  برنامه ریزی  و  جغرافیا  فنون 
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است که پس از شناخت، تجزیه و تحلیل، وارزیابی وضع 
اجرایی  منظور  به  اینرو   از  می شود.  پذیر  امکان  موجود، 
از  شش  )ناحیه ی  نواحی  از  یکی  محالت  تحقیق،  نمودن 
منطقه ی دو( شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و پس 
از ارائه تحلیل از ابعاد آسیب پذیری محالت فوق در زمان 
وقوع بحران، نقاط قوت و ضعف، و همچنین تهدیدها  و 
 SWOT فرصت های هر محله با استفاده از تکنیک تحلیلی
و با رویکرد پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر 
تا  شد  ارائه  حاضر  مقاله ی  در  تحقیق  نتایج  اساس،  همین 
مشابه  مطالعات  انجام  و  بررسی ها  تعمیم  امکان  بدینوسیله 
داده ها  گردآوری  گردد.  فراهم  نیز  شهری  نواحی  سایر  در 
نیز بر اساس روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت 
گرفته و اطالعات مورد نیاز از شهرداری منطقه 2 تهران و 
مرکز آمار ایران تأمین گردیده است.  با تحلیل وضع موجود 
محله های مورد مطالعه درمی یابیم؛ راهکارهای مشابهی در 
آنها  ساماندهی  به  که  دارد  وجود  محالت  این  خصوص 

برمبنای الزامات پدافند غیرعامل کمک می کند. 
تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص محّله های شهری، 
محّله های کالن شهر تهران ، مدیریت بحران در شهر، برنامه 
ریزی پدافندغیرعامل و ... انجام شده است؛ لیکن هیچیک 
از پژوهش های جستجو شده، به بررسی محله های شهری با 

رویکرد الزامات پدافند غیر عامل نپرداخته اند.
از جمله تحقیقات صورت گرفته عبارتند از؛ دکتر جمیله 
توکلی و آقای منصور استادی در مقاله ی » تحلیل پایداری 
محله های کالن شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری ها 
)مطالعه موردی: محله های اوین، درکه، ولنجک( )1388(، 
ضمن توجه ویژه بر معرف های توسعه ی پایدار، به ارزیابی 
سعی  و   اند  پرداخته  نامبرده  محله های  در  پایدار  سطوح 
یا  پایداری  بر  مؤثر  عوامل  تطبیقی،  مقایسه ی  با  اند  نموده 
بهبود  در  را  شورایاری ها  نقش  و  شناسایی  را  ناپایداری 
معیارها  تبیین   « مقاله ی  در  یا  کنند.  ارزیابی  پایداری  روند 
و شاخص های پایداری در محله ی مسکونی«، دکتر فرشاد 
نوریان و آقای محمدمهدی عبدالهی، تالش کرده اند ضمن 

معیارهای  شناسایی  و  پایدار  محله ی  ابعاد  به  پرداختن 
بندی  جمع  یک  به  مسکونی،  محله ی  مقیاس  در  پایداری 
کّلی در خصوص پایداری محّلی و معیارها و شاخص های 

محّله ی پایدار دست یابند.
)مطالعه  شهری  بحران  مدیریت  و  »زلزله  مقاله ی  در 
موردی: شهر بابل(«، )1388( نویسندگان )دکتر امین فرجی و 
دکتر مهدی قرخلو( شناسایی روش های کاهش آسیب پذیری 
از زلزله را با استفاده از فنون جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 
رویکرد مدیریت شهری، هدف پژوهش خود قرار داده و در 

این خصوص، سیاست ها و راهبردهایی را ارائه نموده اند.
آقای عبداله ابوالحسنی )1389(، تحقیقی با عنوان »پدافند 
داده  انجام  ایران«  غیرعامل- معماری و طراحی شهری در 
تأثیرگذار در آسیب پذیری  و ضمن آن، به بررسی عوامل 
شهری و ارائه راهکارهایی در طراحی شهری و معماری با 

رویکرد پدافندغیرعامل پرداخته است.
دکتر اصغر نظریان و آقای محمد رحیمی در پژوهشی 
)1390( با این استدالل که مدل اداره ی شهر رابطه ی نزدیکی 
شهر  مدیریتی  الگوی  دارد،  مسائل شهری  ایجاد  یا  با حل 

تهران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
مقاله ای  تألیف  به  منجر  آن  نتایج  که  دیگر  تحقیقی  در 
تحت عنوان »ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی 
پدافند غیرعامل« گردید )1389(، آقای حسن حسینی امینی 
شهر،  این  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  همکاران،  و 
راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر و متناسب 
با نیازهای دفاعی - امنیتی آن و ویژگی های جغرافیایی شهر 

لنگرود ارائه کرده اند.
دکتر حسن کامران، آقای داود امینی و آقای حسن حسینی 
در  غیرعامل  پدافند  نقش   ،)1391( خود  تحقیق  در  امینی، 
برنامه ریزی مسکن شهری را مورد بررسی قرار داده و به 
این نتیجه رسیده اند که عواقب کّلی آن، در راستای ایجاد 

شهر ایمن، شهر قدرت و شهر بازدارنده است.
در   ،)1391( همکاران  و  عزیزی  محمدمهدی  آقای 
از  ناشی  پذیری شهری  آسیب  ارزیابی   « عنوان  با  تحقیقی 
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حمالت هوایی- ناحیه ی 1 از منطقه ی 11 شهر تهران« آسیب 
از  استفاده  با  را  محدوده  این  ساختمانی  بلوک های  پذیری 
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی)AHP(1 ارزیابی و با استفاده از 
سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS( تجزیه و تحلیل نمودند. 

باالی  بسیار  شباهت  بر  تحقیق  این  در  اساسی  فرض 
هوایی  حمالت  و  زلزله  از  ناشی  پذیری  آسیب  مدلسازی 

بوده است. 
ابراهیم سنگ سفیدی )1393(، در مقاله ای تحت  آقای 
عنوان » مدلسازی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل شهری 
پذیری  آسیب   ،»GIS از  استفاده  با  باران  موشک  از  ناشی 
شبکه حمل و نقل را به عنوان یکی از شریان های حیاتی در 
نظر گرفته و عالوه بر طراحی پایگاه داده مکانی شبکه حمل 
و نقل، عوامل و شاخص های آسیب پذیری شبکه حمل و 
نقل را استخراج نموده و نقشه های آسیب پذیری شبکه ی 
حمل و نقل را با کمک نرم افزار ArcGIS تولید نموده است. 
پارامترها  وزندهی  برای   AHP تکنیک  از  فوق،  تحقیق  در 

استفاده شده است.
عالوه بر پروژه ها و مقاالت فوق الذکر، نوشتارها و کتب 
بسیاری در ارتباط با موضوع تحقیق، تألیف و ترجمه شده 
است که اکثر آنها نتایج تحقیقات نویسندگان بوده است و 
شماری از آنها در پیشبرد اهداف این تحقیق مؤثر بوده اند 

)رجوع شود به منابع و مآخذ(.
1  - Analytic  Hierarchical  Process (AHP)

مفاهیم
محّله

»محله« مفهومی است که هر یک از حوزه های مختلف 
و  تعریف  به  خود،  خاص  نظری  زمینه های  به  بنا  علمی 
کاربست آن پرداخته اند. دارا بودن مرز و محدوده مشخص، 
حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی 
خودکفایی  فعالیت،  و  فضا  یکپارچگی  اهداف،  اشتراک  و 
تعریف  در  مشترک  مضامین  از  متناسب،  و جمعیت  نسبی 
محله بوده است. برمبنای ویژگی ها و معیارهای مورد انتظار، 
و  اجتماعی  حسی،  سیاسی،  زیرساختی،  جمعیتی،  مفاهیم 
محسوب  محله  تعریف  در  پایه  اصول  عنوان  به  محیطی 

می شود. 
 ساماندهی

»ساماندهی« یا آمایش یعنی:
1-  عمل سازمان دادن و مرتب کردن یک محل، مثل مرتب 

کردن یک دفتر کار، 
آن؛  اصالح  منظور  به  چیز  یک  دادن  شکل  تغییر   -2
مثل  تغییر شکل استفاده از اوقات خود در طّی روز.                                                                                                     
وقتی در زبان فارسی از سر و سامان دادن یک نفر گفتگو 
می کنیم یعنی اینکه به وی زن ) سر- همسر ( و نیز محٌلی 
مجهٌز به جهیزیه )سامان( بدهیم که بتوانند در آنجا زندگی 
کنند. پس واژه ساماندهی در زبان فارسی مفهوم تر و متداول 

نگاره 4: تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 
ArcGIS )محله های ناحیه شش از منطقه دو 

تهران(
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تر از واژه آمایش است.                                  
ساختار شهر

عملکردهاي  و  عناصر  ترکیب  عناصر،  فضایي  توزیع 
نقش  هستند،  شهر  ساختار  دهنده  تشکیل  که  شهر  اصلي 
مهمي در میزان آسیب پذیري شهر در برابر حوادث مختلف 
ناحیه،  محله،  کوي،  مانند  شهر،  کالبدي  تقسیمات  دارند. 
نیز  و...  بودن  مرکزي  چند  یا  مرکزي  تک  منطقه،  و  برزن 
وجوه دیگري از ساختار شهر محسوب می شوند که هر یک 
به لحاظ مقابله در برابر حوادث داراي استعداد خاص خود 
است. مثاًل در ساختار تک مرکزي شهر و تمرکز امکانات 
اقتصادي و انساني در یک قسمت از شهر نسبت به شهرهاي 

داراي چند مرکز، امکان آسیب پذیري بیشتر می شود.
بافت شهر

بافت هر شهر یا همان شکل، اندازه و چگونگي ترکیب 
میزان  در  نیز  شهر  دهنده  تشکیل  اجزاي  ترین  کوچک 
مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامي و دیگر بالیاي شهري 

مؤثر خواهد بود. 
به عنوان مثال می توان گفت بافت منظم و نامنظم بسته 
به نوع تهدید، از آسیب پذیري متفاوتي برخوردارند. به هر 
حال واکنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع حوادث 
مختلف شهري در قابلیت های گریز و پناه گیري ساکنان، در 
امکانات امدادرساني، در چگونگي پاکسازي وحتي اسکان 
موقت، دخالت مستقیم دارد. دامنه تأثیر این ویژگي ها نه تنها 
در طراحي ساختمان بلکه در طراحي شهري و در مدیریت 

بحران نیز توسعه یافته و حائز اهمیت فراوان است.
فرم شهر

آسیب  داراي  نظامي  تهدیدات  مقابل  در  باز  فرم های 
پذیري کمتري هستند و قابلیت تغییر آنها به منظور فریب 
دشمن نیز بیشتر است؛ در حالي که فرم های متراکم ضمن 
عدم انعطاف پذیري، آسیب پذیري باالیي در برابر تهدیدات 
نظامي دارند و در آن ها امکان تخلیه سریع اماکن و خروج 

از شهر وجود ندارد. 
از سویي فضاهاي باز امکان اسکان موقت و جمع آوري 

کمک های بعدي را فراهم می آورد.
کاربرد اراضي شهري

برنامه ریزي بهینه کاربري زمین های شهري نقش مهمي 
بویژه  مختلف  حوادث  برابر  در  آسیب پذیري  کاهش  در 
وجود  وعدم  همجواري ها  رعایت  دارد.  نظامي  تهدیدات 
موجب  شهري  مختلف  مناطق  در  خطرساز  کاربري های 
کاهش اثرات تهدیدات مذکور می شود. کاربري های صنعتي 
فرایند صنعتي شدن شهرها،  از  بعد  راهبردي  تأسیسات  یا 
درصد زیادي از کاربري شهري را آگاهانه و یا ناآگاهانه به 
خود اختصاص داده است که در صورت وقوع حوادث و 
سوانح، عواقبي مانند انفجار، آتش سوزي و حوادث مرتبط 
موجب  و  کرده  ایجاد  همجوار  کاربري های  با  را  دیگري 
افزایش دامنه تخریب شهري و تلفات انساني می شود؛ بویژه 
ها،  بیمارستان  امدادرساني،  مراکز  با  کاربري  این  که  این 

مدارس، دانشگاه ها و... نیز همجواري داشته باشد.
پدافند غیرعامل1

مجموعه اقدامات، فعالیت ها و روش هایي که به منظور 
سازي  ایمن  و  پایدارسازي  مخاطرات، خسارت ها،  کاهش 
محیطي و مدیریتي به اجرا گذاشته مي شود و شامل سوانح 
طبیعي و غیر طبیعي و دفاع غیر نظامي است، مفهوم پدافند 

غیرعامل را تشکیل مي دهد. 
برخی اقدامات سیستمي در پدافند غیر عامل

براي مواجهه  بیني شده خاص در مرکز  پیش  اقدامات 
با شرایط بحراني شامل شرح وظایف و فعالیت ها در زمان 

قبل، حین و بعد، از جمله:
پدافند  عمده  و  اساسي  اقدامات  از  یکي  مکان یابي:   -1
نمونه  عنوان  به  مي باشد.  مناسب  محل  انتخاب  غیرعامل، 
بزرگراه ها،  کنار  در  حساس  و  حیاتي  تأسیسات  ایجاد 
نزدیکي  و  دریا، رودخانه ها  کنار سواحل  اصلي،  جاده هاي 
آنها  آسان  هدف یابي  و  شناسایي  سهولت  موجب  مرزها 
توسط دشمن مي گردد. زیرا تأسیسات احداث شده در چنین 
نگاهداشت و  از دید دشمن مخفي  نمي توان  را  محل هایي 

1 – Passive Defence 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
ساماندهی محالت شهری برمبنای الزامات پدافند غیرعامل... /  97 

آسیب پذیري آنها در برابر تهدیدات افزایش مي یابد. 
2 - آمایش سرزمیني: تنظیم و برنامه ریزي کّمي و کیفي یک 
یا مکان )واحدهاي  موضع نظیر تأسیسات مختلف شهری، 
خرد و کالن( با در نظر داشتن شرایط و عوامل سیاسي نظامي، 
امنیتي، اقتصادي، اجتماعي، اقلیمي در سطح کالن و وسیع 
به  جانبه  همه  نگرش  آن  ویژگي هاي  مهمترین  از  مي باشد. 
مسائل، آینده نگري و دوراندیشي و نتیجه گیري هاي مکاني از 

محتویات استراتژي توسعه ملي مي باشد. 
آمایش سرزمیني، بهترین، دقیق ترین و ظریف ترین طرز انتقال 
عاقبت اندیشي منطقي و ملي حکومت بر سرزمین یا فضاي 
حیاتي )واحدهاي خرد و کالن( در چارچوب عدالت است. 
مفهوم  ابتدا  سرزمیني  آمایش  مفهوم  اروپایي  کشورهاي  در 
از  قبل  پیدا مي کند؛   دارد و سپس مفهوم توسعه اي  دفاعي 
کلیدي  زیرساخت هاي  و  سد  نیروگاه،  بزرگراه،  ساخت 
موضوع در کمیته هاي نظامي و دفاعي مطرح مي گردد و پس 
از بررسي الزم و اعمال مالحظات دفاعي و امنیتي نسبت به 

ساخت آنها اقدام مي گردد.
 3 - اعالم خبر : آگاهي و هشدار به نیروهاي خودي مبني بر 
اینکه عملیات تعرضي قریب الوقوع دشمن، نزدیک مي باشد، 
این هشدار که براي آماده شدن است چند دقیقه، چند ساعت، 
چند روز و یا زمان طوالني تر از آغاز مخاصمات اعالم مي گردد.
مقابل  در  که  نحوي  به  توانائي یک شهر  بقاء:  قابلیت   -  4
نحو  به  باشد  قادر  آن  کند و ضمن تحمل  استقامت  حمله 
توانایي  این  نماید؛  عمل  خود  محوله  وظایف  به  مؤثري 

عمدتًا در نتیجه دفاع عامل و غیرعامل به دست مي آید. 
5 - استحکامات: ایجاد هرگونه حفاظي که در مقابل اصابت 
مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و یا 
ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، 
تجهیزات یا تأسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار 

را بطور نسبي خنثي نماید. 
فضاهاي  و  راه ها  معني  به  دسترسي ها  دسترسي ها:   -  6 
انواع و مقیاس هاي مختلف  ارتباطي است و در  عبوري و 
حساس  موقعیت  یک  ارتباطي  خطوط  است.  طرح  قابل 

که خصوصیات  باشد  تابع ضوابطي  باید  بیروني  محیط  به 
تهدیدات، منجر به اختالل در تردد و یا حذف تردد شود.

 ۷ - آموزش و فرهنگ سازي: مسئولین، تصمیم گیرندگان و 
اجراي  و  تهیه  سیاستگذاري  در  نحوي  به  که  افرادي  کلیه 
است  الزم  مي باشند،  سهیم  غیرعامل  پدافندي  طرح هاي 
متناسب با نیاز، از آ موزش هاي الزم برخوردار گردند. ارائه 
مراکز  در  مختلف،  آموزشي  دوره هاي  تشکیل  با  آموزش 

آموزش نظامي و غیرنظامي میّسر مي باشد.

 ArcGIS نگاره 5: تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
)تراکم جمعیت در محله های ناحیه شش از منطقه دو تهران(

 دفاع غیر عامل شهری
تمهیدات،  مجموعه  واقع  در  شهری  غیرعامل  دفاع 
اقدامات و طرح هایي است که با استفاده از ابزار، شرایط و 
حتي المقدور بدون نیاز به نیروي انساني در شهر به صورت 

خود اتکاء صورت  گیرد. 
را در  توان دفاعي مجموعه  از یک سو  اقداماتي  چنین 
زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر پیامدهاي بحران 
با  بازسازي مناطق آسیب دیده شهری را  امکان  را کاسته و 
کمترین هزینه فراهم مي سازد. در حقیقت طرح هاي پدافند 
غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه 

و اجرا مي گردند. 
با توجه به فرصتي که در زمان صلح جهت تهیه چنین 
طرح هایي فراهم مي گردد، ضروري است این قبیل تمهیدات 
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و  تمهیدات  به کارگیري  گردند.  لحاظ  طراحي ها  متن  در 
مالحظات پدافند غیرعامل عالوه برکاهش شدید هزینه ها، 
کارآیي دفاعي طرح ها، اهداف و پروژه ها را در زمان تهاجم 

دشمن بسیار افزایش خواهد داد. 
و  تکنولوژي  بکارگیري  و  جنگ ها  شدن  پیچیده تر  با 
فن آوري در جنگ هاي نوین، پدافند غیر عامل نیز چهره هاي 
ادامه  براي  مردم  امروزه  است.  گرفته  خود  به  را  متفاوتي 
زندگي نیازمند خدمات متفاوتي هستند و احتیاج به محیط 
ایمني  بایستي  و  دارند  شهرها  درون  قابل سکونت  و  آرام 
عمده ترین  حاضر  باشند. درحال  داشته  کافي  آسایش  و 
آسیب  پذیري  کاهش  و  ایمن سازي  غیرعامل،  پدافند  هدف 
زیرساخت هاي مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطي را 

براي امنیت ایجاد نماید. 
عنوان  به  اهمیت،  و  نقش  به  توجه  با  تأسیسات شهری 
نماد و شاخص شهری، بیش از سایر بخش های شهر بر مبنای 

نظریه واردن در معرض تهدید قرار دارند )مدیری، 1389 ،146(.
مهّم  تأسیسات  و  زیرساخت ها  سازی  ایمن  اقدامات 
یا در حال  انجام شده و  یا  دنیا  اکثر کشورهاي  شهری در 
انجام است. چنانچه اقدامات فوق بصورت برنامه ریزي شده 
و با طراحي در توسعه کشور )توسعه پایدار( نهادینه شوند، 
بسیاري از زیر ساخت هایي که در آینده ایجاد مي شوند، در 

ذات خود ایمني خواهند داشت. 
براي اصالح  و مستحکم سازی زیرساخت هاي فعلي هم 
مي توان با ارائه راهکارهایي مثل مهندسي مجدد، اقدام نمود. 
با عنایت به موارد فوق الذکر، مالحظه می شود که ساماندهی 
شهرجهت مقابله با تهدیدات محتمل جزء الزامات مدیریت 
بندهای هفده  از  بند  شهری محسوب می شود. چنانچه دو 
گانه ی » راهبردهای توسعه شهر تهران « نیز به همین مهم 

اشاره دارد:
بند  هشتم: ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی )زلزله، سیل 
و ...(.  بند نهم: بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت 

دفاع غیرعامل شهر تهران. )شهرداری تهران، 1389(
لذا مناسب است که جهت ساماندهی مطلوب تر شهر 

پدافندغیرعامل،  الزامات  مبنای  بر  شهر  عملکرد  ارتقاء  و 
ترجیحًا از مقیاس محله ای که کوچکترین واحد در تقسیم 

بندی های شهری محسوب می شود، استفاده شود.

بحث و بررسی پیرامون وضعیت موجود
محدوده ی مورد مطالعه

در این تحقیق، محالت ناحیه ی شش از منطقه ی دو شهر 
تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. 

شهرداری تهران از دیدگاه تأمین نیازمندی ها و اداره بهتر، 
112 ناحیه تقسیم  شهرداری و  22 منطقه  به  را  شهر  سطح 
منطقه  است.  محله  تعدادی  شامل  نیز  ناحیه  که هر  نموده 
2 تهران یکی از مناطق 22 گانه ی شهری تهران است که با 
64 کیلومتر مربع مساحت )شهرداری تهران، معاونت شهرسازی 
و معماری(، در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمال 
غرب تهران ادامه دارد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، 
محمدعلی  اصفهانی و بزرگراه  اشرفی  به بزرگراه  غرب  از 
است.  چمران محصور  شهید  به بزرگراه  شرق  از  جناح و 
می باشد.   محله   33 و  ناحیه   9 شامل  تهران  شهر   2 منطقه 

)شهرداری منطقه دو تهران(

ناحیه 6 یکی از نواحی 9 گانه ی منطقه دو شهر تهران 
است که در جنوب شرقی این منطقه واقع شده و متشکل از 

سه محله می باشد:
1 - محله ی توحید

2 - محله ی شادمهر
3 - محله ی زنجان 

محله ی توحید 
به  جنوب  از  ستارخان،  خیابان  به  شمال  از  محله  این 
خیابان آزادی، از شرق به خیابان توحید و از غرب به خیابان 
از شمال  توحید  )نگاره 7(. محله  بهبودی محدود می شود 
با محله  شهر آرا ،از سمت جنوب با محله کارون شمالی، 
با محله  از سمت غرب  با محله نصرت و  از سمت شرق 
مربع  کیلومتر   0/89 محله  مساحت  است.  شادمهر همسایه 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
ساماندهی محالت شهری برمبنای الزامات پدافند غیرعامل... /  99 

و  اجتماعي  مطالعات  )دفتر  می باشد  نفر   30247 آن  و جمعیت 
فرهنگي، شهرداري تهران، شهریور 1392(.

نگاره 6: تجزیه و تحلیل دسترسی ها با استفاده از نرم افزار 
ARCGIS )سطوح دسترسی ناحیه شش از منطقه دو تهران(

از محالت  یکی  می توان  دلیل  به چند  را  توحید  محله 
مهم پایتخت شمرد، محصور شدن توسط برخی از مهمترین 
خطوط حمل و نقل شهری، اجتماع ادارات عمومی و دولتی 
و همجواری با مهمترین پروژه کشور یعنی تونل توحید را 

می توان از علل این اهمیت دانست. 
از اوایل دهه چهل همزمان با برنامه اصالحات اراضی 
و  اقتصادی  نظام  دگرگونی  ضمن  نفت  درآمد  تزریق  و 
تهران  به  مهاجرت ها  افزایش  و  جمعیت  اجتماعی، جذب 
آغاز شد و منطقه دو نیز از این اتفاقات مبرا نبوده و مشابه 
سایر نقاط در معرض توسعه و ساخت و ساز قرار می گیرد. 
چنانچه اتفاقات فوق در محورهای آزادی ، بهبودی ، شهرآرا 
و ستارخان مشهود می باشد. در این دوره ساخت و سازها 
اکثراً توسط بخش خصوصی و معمارهای یزدی و اصفهانی 

انجام می گرفت. 
از اتفاقات این دوره جدا از احداث واحدهای مسکونی 
در مرز بال فصل شهر ، توسعه مکانیابی و جایگیری برخی 
عناصر شهری بزرگ در منطقه 2 است. از جمله وزارت کار 
و امور اجتماعی)در جنوب محله توحید( در محور آزادی 

شکل می گیرد. هسته اولیه توحید در کنار خیابان ستارخان 
شکل گرفته است. محله ی توحید قباًل )زمانی که روس ها 
بوده است که هم  اند( محل کمپ روس ها  بوده  ایران  در 
اکنون  نیز تا حدودی، تعدادی از این مردم در اینجا زندگی 
می کنند. پس از این دوران در دوره ی حکومت پهلوی چون 
بیشتر آن باغ بود به باغ شاه معروف شد. کم کم بخصوص 
از دوره ی انقالب به بعد این باغات واگذار شد و ساخت 

وساز آغاز گردید. 
داشته اند  تًأثیر  محله  این  شکل گیری  در  که  عواملی 
بیشتر عوامل اجتماعی و فرهنگی شامل تحوالت جمعیتی، 
ساکنان  بوده اند.  خویشاوندی  و  مذهبی  و  قومی  همگونی 
ولی  بوده  شیعه  مذهب  دارای  اکثراً  محله  کنونی  و  اولیه 
اندکی یهودی نیز در محله زندگی می کنند. بیشتر ساکنین از 
قوم ترک بوده و هستند. از نظر قشربندی اجتماعی ساکنان 
توحید بیشتر کارمندان دولت هستند. تنها مرکز اقتصادی این 

محله بازار روز می باشد. 
از نظر سیاسی نیز وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان 
تأمین اجتماعی، سازمان حج و زیارت و سازمان ایرانگردی 
و جهان گردی در این محله مستقر شده اند. نماد و شاخص 
محله مسجد و کانون توحید است. در این محله یک جایگاه 
پمپ بنزین وجود دارد )خیابان آزادی، نبش خیابان خوش 
شمالی( ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری کل 
استان تهران در این محله قرار دارد. تنها مرکز نظامی منطقه، 

کالنتری 108 نواب می باشد.
با توجه به برداشت ها و بازدیدهاي میداني انجام شده، 
و آنچه موجود است )حاوي نقاط قوت و ضعف ( و آنچه 
تهدیدها(  و  فرصت ها  )حاوي  است  افتادن  اتفاق  حال  در 
رویکرد  با  را  توحید  محله  مشکالت  و  مسائل  مهمترین 

پدافند غیرعامل در موارد زیر می توان خالصه نمود:
- نبود مرز مشخص براي محله

- بافت متراکم شهری 
- ریزدانه بودن کاربري ها از لحاظ قطعات تفکیکي)بیش از 
50 درصد مساکن کمتر از 200 متر مربع مساحت دارند و 
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بیش از 50 درصد معابر دارای عرض کمتر از 6 متر هستند(
قدمت زیاد تعداد قابل توجهی از بناها )بیش از 30 سال(

- وجود مشکالت ترافیکي در کلیت محله
- تراکم باالي جمعیتي به دلیل کوچک بودن اکثر قطعات که 

مشکالتي چندي را ایجاد نموده است
- فقدان فضاهاي سبز و باز

- باال بودن سرانه کاربري های فرامحله اي
- مسایل مربوط به محیط رفت و آمد

محله ی شادمهر 
به  جنوب  از  ستارخان،  خیابان  به  شمال  از  محله  این 
خیابان آزادی، از شرق به خیابان بهبودی و از غرب به بزرگراه 
یادگارامام)ره(  حبیب اهلل محدود می شود )نگاره شماره 8(. 
محله شادمهر 1/8 کیلو متر مربع مساحت و 29982 نفر جمعیت 

دارد. )دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي، شهرداري تهران، شهریور 1392(
سابقه شکل گیری محله شادمهر به سال 1335 می رسد. 
همان سالی که فردی به اسم دریانی از تبریز به تهران می آید 
و زمین های منطقه را بلوک بندی کرده و می فروشد. ایشان 
در  روستایی   - دریانی  روستاییان  به  را  زمین ها  این  غالب 

اطراف تبریز - واگذار نمود.)آقای غفارزاده،مصاحبه شفاهی(
در سال 1335 خیابان زنجان به صورت خاکی احداث 
محله   1348 تا   1335 سال های  فاصل  حد  در  و  می شود 
دریان نو کاماًل شکل گرفته و مسکونی می شود. در همین 

راه های  روی  بر  محله  شمال  در  ستارخان  خیابان  سال ها 
محله،  شکل گیری  با  زمان  هم  می شود.  احداث  خاکی 

خیابان های بهبودی و شادمان نیز شکل می گیرند.
  بانیان اولیه محله و ساکنان کنونی آن نیز شیعه هستند 
و تعدادی از پیروان فرقه بهایی نیز در محله زندگی می کنند. 
ساکنان اولیه محله آذری زبانانی بودند که تبریز را به قصد 
تهران ترک نمودند. بعد از آذری ها، یزدی ها دومین قومی 
و  جمعیتی  تحوالت  شدند.  ساکن  محله  در  که  هستند 
مهاجرت قومی عواملی بودند که موجب شکل گیری محله 

شادمهر شدند )مصاحبه شفاهی با اهالی محله(.
  قباًل در مرز شرقی محله نهری به اسم قلقلی وجود داشته 
که در دهه شصت با پوشاندن آن خیابان حبیب اهلل بر روی 

آن احداث می شود. 
پاساژ تجاری مفید مرکز مهم تجاری محله محسوب می شود. 
انبار بانک کشاورزی، اداره گاز سازمانی منطقه 3 تهران، بنیاد 
بزرگ  تهران  برق  نیروی  شرکت  اسالمی،  انقالب  مسکن 
مرکز  دانشگاه(،  برق  )منطقه  غرب  شمال  اجرائی  معاونت 
تلفن شهید چمران، مجتمع مخابراتی شهید یگانه از مراکز 
مهمی هستند که در محله واقع شده اند. یگان آماد مهندسی 
سپاه، پلیس راهنمایی رانندگی ستاد ترخیص خودرو، پلیس 
اگاهی تهران بزرگ پایگاه دوم، کالنتری 118 مراکز نظامی 

موجود در محله می باشند.
با توجه به برداشت ها و بازدیدهاي میداني انجام شده ، 

نگاره ۷: نقشه محله توحید
)مأخذ: معاونت اجتماعی شهرداری 
منطقه 2 تهران- واحد مطالعات و 

برنامه ریزی(
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و آنچه موجود است ) حاوي نقاط قوت و ضعف( و آنچه 
تهدیدها(   و  فرصت ها  )حاوي  است  افتادن  اتفاق  حال  در 
پدافند  رویکرد  با  را  شادمهر   محله  مشکالت  و  مسائل 

غیرعامل در موارد زیر می توان خالصه نمود:
- نبود مرز مشخص براي محله

- بافت متراکم شهری
- ریزدانه بودن کاربري ها از لحاظ قطعات تفکیکي)بیش از 
50 درصد مساکن کمتر از 200 متر مربع مساحت دارند و 
بیش از 50 درصد معابر دارای عرض کمتر از 6 متر هستند(

- وجود مشکالت ترافیکي در کلیت محله
- تراکم باالي جمعیتي به دلیل کوچک بودن اکثر قطعات که 

مشکالتي چندي را ایجاد نموده است
- کمبود فضاهاي سبز و باز

- باال بودن سرانه کاربري های فرامحله اي
- مسایل مربوط به محیط رفت و آمد

- نبود سیماي واضح شهري در سطح بافت
- تجمع کاربري های خدمات اتومبیل

محله ی زنجان 
 4994 و  مساحت  مربع  کیلومتر   0/28 با  زنجان  محله 
از  امام،  یادگار  بزرگراه  به  شرق  و  شمال  از  جمعیت،  نفر 

جنوب یه خیابان آزادی و از غرب به خیابان شهید حبیب 
اهلل محدود می شود)نگاره شماره 9(. 

این محله مدتی به اسم کمپ معروف بوده سپس تحت 
عنوان جاویدآباد از آن اسم می بردند. در اوایل انقالب مدتی 
تحت عنوان نورزاد و در آخر چون ضلع شرقی این محله 
خیابان زنجان است، در عرف به محله زنجان شهره گردید.

با سقوط دولت پهلوی اول و اشغال نظامی تهران توسط 
ارتش متفقین در شهریور 1320، نیروی نظامی ارتش شوروی 
در اراضی طرشت مستقر شدند و اردوگاه و کمپ نظامی 
خیابان  حاشیه  در  نظامی  کمپ  )این  داشتند  پا  بر  را  خود 
آزادی  و در محل فعلی شرکت پارس الکتریک یا فرماندهی 
بسیج غرب تهران قرار داشت(. اضمحالل حاکمیت مستبدانه 
رضا شاه و از هم گسیختگی شیرازه امور پس از اشغال ایران 
آن  تا  که  را  روستایی  مهاجرین  سیل   ،  1320 شهریور  در 
این  روانه  می شد،  جلوگیری  تهران  به  آنان  ورود  از  زمان 
شهرکرد. طی مدت کمتر از یک سال، یعنی از سال 1321 
اضافه  تهران  جمعیت  به  نفر  هزار   150 از  بیش   1322 تا 
از این مهاجرین در غرب تهران و  گردید. بخش کوچکی 
در اراضی  طرشت زندگی حاشیه نشینی را آغاز کردند. از 
نام ساریخان  به  ایل شاهسون  از طایفه  آنها گروهی  جمله 
بگلو بودند که خشکسالی های پیاپی دشت مغان و اوضاع 

نگاره 8 : نقشه محله شادمهر
)مأخذ: معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 2 تهران- 

واحد مطالعات و برنامه ریزی(
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آشفته کشور آنها را مجبور به ترک دیار خود کرده بود. این 
پیش قراوالن مهاجر در کنار کمپ ارتش شوروی و بر روی 
گروه  این  که  مکانی  یافتند.  اسکان  زراعی طرشت  اراضی 
در آنجا اسقرار یافتند، امروز به محله جاوید آباد یا کامپ 
را  ناحیه  محالت  ترین  مسئله  پر  از  یکی  و  یافته  شهرت 
بوجود آورده است . در دهه 60 با تعریض خیابان سهرورد 
محله به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود. بیشتر 
اراضی نیمه جنوبی اختصاص به شرکت ایران خودرو دارد 

که سابقه تأسیس آن در محله به دهه پنجاه می رسد. 
به  شاهسون  ایل  از  طایفه ای  توسط  محله  اولیه  هسته 
گرفت.  شکل  هستند،  زبان  ترک  که  بگلو  ساریخان  نام 
خشکسالی های پیاپی دشت مغان اردبیل این طایفه را مجبور 
به ترک دیار اجدادی خود نمود. بعدها از قومیت های دیگر 
شدند.  ساکن  محله  این  در  شمال  و  فارس،کرد  جمله  از 
اردبیلی ها، زنجانی ها، همدانی ها و شمالی های ساکن محله 
در طول دهه های گذشته با هم خویشاوند شده اند. در ضلع 
غربی محله زنجان نهر قلقلی جاری بوده که در دهه شصت 

خیابان شهید حبیب اهلل بر روی آن احداث می شود. 
حمل  رانندگی،  چون  مشاغلی  در  محله  ساکنان  بیشتر 
و  کاربری های عمده  از  دارند.  اشتغال  راه سازی  و  نقل  و 
بزرگ محله باید از دفتر مرکزی ایران خودرو، شرکت پارس 

الکتریک و فرماندهی بسیج غرب تهران)مقداد( نام برد.
تحلیلی  در جداول  عنوان شده  مسائل  ریز  به  توجه  با 

پدافند  رویکرد  با  زنجان  محله  اصلي  مسائل  مربوطه، 
غیرعامل به این شرح می باشند:

- بي توجهي به حرکت پیاده در مقابل تأکید بیش از حد 
بر حرکت سواره به گونه اي که اکثر تصمیمات بر تعریض 
معابر و اتصال آنها با شریان های اصلي درون و دور بافت 

تأکید می نمایند 
- ناسازگاري کاربري های همجوار در بسیاري از نقاط 

- مطلوبیت کم کاربري ها در مکان قرار گرفته شده 
- تجمع بیش از حّد کاربري های خدمات اتومبیل در شمال، 

غرب و جنوب بافت 
- تغییر کاربري باغات به خدمات اتومبیل و مسکوني 

- مسائل و مشکالت حول محور موضوعي ساختار کالبدي 
و عملکردي 

- حذف تدریجي پهنه باغات از ساختار موجود 
- بي توجهي به ایجاد انواع مختلف ارتباط ما بین پهنه ها به 

غیر از ارتباط سواره 
- تأکید بر عبوري نمودن برخي معابر محلي 

- توجه کم به آسایش محیط های مسکوني

یافته های تحقیق
بررسی، تجزیه و تحلیل، و جمع بندی وضع موجود در 
محالت مورد مطالعه، ما را به یافته هایی در قالب پروفایل  
SWOT از دیدگاه پدافند غیرعامل می رسانند: )جداول 1 تا 9(

نگاره 9 : نقشه محله زنجان
)مأخذ: معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 2 تهران- 

واحد مطالعات و برنامه ریزی(
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جدول 1 : نقاط قوت و ضعف محله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل

ماهیت
نقاط ضعف )Weaknesses ( منفينقاط قوت ) Strengths( مثبتفعلیت

بالفعل

دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل عمومی )BRT و 
خطوط مترو(

کمبود پارکینگ و مشکل تراکم خودرو

وجود امنیت اجتماعی باال و نبود آسیب های اجتماعی  
نسبت به سایر محله های منطقه 2 

فقدان بوستان و فضای سبز به اندازه کافی

وسعت کمتر محله و وجود خطوط مرزی مشخص مثل 
خیابان ستارخان و خیابان آزادی

فقدان مراکز فرهنگی و تفریحی و امکانات ورزشی در سطح محله مثل 
فرهنگسرا ، استخر، کتابخانه و سینما

وجود مراکز درمانی مانند مرکز درمانی بهگر و مرکز 
عدم وجود پیادروهای مطمئن و مناسب درمانی عمار

وجود سه مسجد فعال  که 2 تا از آنها دارای قدمت 
عرض بسیار کم خیابان ها که امدادرساني را با مشکل مواجه خواهد ساختباالیی هستند

همگن بودن جمعیت محله از لحاظ سطح اقتصادی و 
ریزدانه بودن بافت به همراه تراکم باال و قدمت زیاد بناهادرآمدی

فقدان مرکز آتش نشاني و خدمات ایمني 

جدول 2 : فرصت ها و تهدیدهای محله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل

ماهیت
تهدیدها )Threats( منفيفرصت ها )Opportunities( مثبتفعلیت

بالقوه

وجود  3 خط مترو در حوالی محله )ایستگاه مترو 
آزادی، توحید و نواب(

ضعف در نظام رفت و آمد به دلیل قدمت و تراکم زیاد شبکه موجود 
خصوصًا در اطراف خیابان هاي شادمان و بهبودي

بي توجهي به معابر پیاده و عرض مناسب براي آنهاوجود فضای سبز و پارک در محله مجاور شادمهر

تراکم باالي جمعیتي و ساختماني و باال بودن میزان سطح اشغالوجود استخر در محله های مجاور چون همایونشهر و...

نزدیکی به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی )ره(

کل ناحیه در این زمینه در محدوده خطر قرار دارد. )تحت پوشش قرار 
نگرفتن آتش نشاني و خدمات ایمني(

گسترش بیش از حد عملکردهای ناسازگار با محیط های مسکونی در داخل 
بافت های محله ای مجاور. مانند : تعمیرگاه ها و فروشگاه های لوازم یدکی 

اتومبیل در خیابان ستارخان

وجود مراکز خرید در محله های مجاور

وجود مترو و BRT که اگرچه سبب سهولت رفت و آمد ساکنین می گردد 
اما از سوی دیگر سبب شلوغی بیشتر محله می گردد

آسیب پذیری ساختمان ها )ریزدانه بودن بافت به همراه تراکم باال و قدمت 
زیاد بناها(

شکل گیري عملکردهاي فرامحلي در مجاورت محله که سبب افزایش حجم 
ترافیکی محله می گردد مانند وجود مراکز خرید درمحله های مجاور که 

سبب شلوغی مضاعف محله می شوند

یک طرفه بودن اکثر خیابان ها موجود در اطراف محل به دلیل کم عرض و 
غیر استاندارد بودن آنها
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جدول 3 : نقاط قوت و ضعف محله شادمهر از دیدگاه پدافند غیرعامل

ماهیت
فعلیت

نقاط ضعف )Weaknesses ( منفينقاط قوت ) Strengths( مثبت

وجــود ورزشــگاه شوشــتری و ســرای محلــه مناســب و بالفعل
فعــال در طبقــه بــاالی آن 

ــد اســتخر  عــدم وجــود زیرســاخت هــای فرهنگــی ورزشــی مناســب مانن
و ... 

وجــود نیــروی انســانی تحصیــل کــرده و طبقــه 
محلــه  در  متوســط 

کمبود فضای سبز نسبت به مساحت و جمعیت محله 
عدم امنیت محله درمعابر خلوت

ــل بخصــوص در همجواری با مترو آزادی  ــه خدمــات و اتومبی ــده در زمین وجــود کارگاه هــای آالین
ــان زنجــان خیاب

وجود حیوانات موذی در جوی های آب در سطح محلهوجود زمین چمن در محله 

ترافیک و کمبود پارکینگ ناشی از وجود مجتمع تجاری مفیدوجود کتابخانه مسجد النبی در محله

افزایــش ســرقت و روابــط غیــر اخالقــی ناشــی از وجــود مجتمــع تجــاری وجود دو مسجد فعال و تأثیر گذار در محله
مفیــد

ریزدانه بودن بافت به همراه تراکم باال و قدمت زیاد بناهامجتمع تجاری مفید

کل ناحیه تحت پوشش خدمات آتش نشاني قرار نداردامکانات آموزشی و تجاری مناسب

جدول 4: فرصت ها و تهدیدهای محله شادمهر از دیدگاه پدافند غیرعامل

ماهیت
تهدیدها )Threats( منفيفرصت ها )Opportunities( مثبتفعلیت

بالقوه

همجواری با مجموعه ورزشی توحید در محله 
همایونشهر

کل ناحیه در این زمینه در محدوده خطر قرار دارد. )تحت پوشش 
قرار نگرفتن آتش نشاني و خدمات ایمني(

دردسترس بودن بخش شمالی محله به پارک 
ستارخان

آسیب پذیری ساختمان ها )ریزدانه بودن بافت به همراه تراکم باال و 
قدمت زیاد بناها(

تجزیه و تحلیل برخی داده های توصیفی  با استفاده از نرم 
افزار ArcGis، به تولید نقشه هایی منجر شد که ما را در رسیدن 

به هدف تحقیق کمک می نمایند. 
این روش در مورد کلیه داده ها قابلیت تعمیم دارند، لیکن 
به منظورجلوگیری از طوالنی شدن بحث، به داده های مربوط 
به  تجزیه و تحلیل جمعیتی و سطوح دسترسی ناحیه شش 
)نگاره های 4 و 5 و 6( فضای سبز محالت مورد مطالعه بطور 

نمونه اکتفاء شده است. )نگاره های 10 و 11 و 12(

نتیجه گیری
و  کوچکترین  عنوان  به  شهری«  »محالت  ساماندهی 

مؤثرترین واحد شهری بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل، از 
این نظر حائز اهمیت است که اساسی ترین طرح برای دفاع 
از شهر در برابر هر نوع تهدیدی محسوب می شود. چرا که 
بنیادی ترین مؤلفه های این طرح رابطه بین انسان ها، فضا و 
هم  توسعه  پایداري  و  تثبیت  به  که  است  آنان  فعالیت های 
می انجامد و در واقع عالوه بر محتواي نظامي و سیاسي دفاع 
در مقیاس شهري، ملي و منطقه اي، دفاع از موجودیت های 

تثبیت یافته فضا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
ساماندهی در ابعاد محله ای و متناسب با پدافند غیر عامل، 
به ما کمک می کند مجموعه اقدامات، فعالیت ها و روش هایي 
را که به منظور کاهش مخاطرات، خسارت ها، پایدارسازي 
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جدول 5: نقاط قوت و ضعف محله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل

ماهیت
فعلیت

نقاط ضعف )Weaknesses ( منفينقاط قوت )Strengths( مثبت

بالفعل

دسترسی آسان به سیستم حمل و نقل عمومی و وجود 
ایستگاه مترو در محله

نداشتن ساختمان مناسب سرای محله متناسب باکاربری های آموزشی 
فرهنگی و برنامه های اجرایی مدیریت محله

آمار باالی اعتیاد در بین ساکنین)مأخذ: شورایاری محله(قدمت و سابقه طوالنی محله

وجود تعداد باالی زنان سرپرست خانوار)مأخذ: شورایاری محله(باال بودن اشتراکات فرهنگی بسیار در بین ساکنین محله

وجود مراکز مذهبی و خیریه، و فعال بودن دو مسجد 
وجود مرکز ترک اعتیاد در محله که باعث رفت و آمد معتادان می شوددر محله

وجود بافت فرسوده و آسیب پذیر بودن در برابر بالیای طبیعی محتملمحدود بودن وسعت محله

وجود فعالیت های ناسازگار با بافت مسکونی در محله)تعمیرگاه های همبستگی محلی  باال در بین ساکنین
اتومبیل(

ایجاد محیط های غیر مطلوب جهت سکونت به سبب وجود کاربری های وجود فضای سبز، برخورداري از باغات وسیع
صنعتی محله

نامناسب بودن معابر پیادهمجاورت با دسترسي عمده شهري

وجود عناصر عملکردي ارزشمند مانند دانشگاه شریف 
در سطح محله

کمبود مراکز ورزشی و تفریحی

نامناسب بودن امنیت اجتماعی و باال بودن سرقت

امکان تخریب باغات با توجه به گرایشات کنوني توسعه

جدول 6: فرصت ها و تهدیدهای محله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل

ماهیت

فعلیت
تهدیدها )Threats( منفيفرصت ها )Opportunities( مثبت

بالقوه

وجود مکان های آسیب خیز در محله طرشتنزدیک بودن به مراکز علمی و فرهنگی

حضور و تردد افراد غیر بومی و مسافر در محله های مجاوروجود مراکز درمانی در مجاورت محله

ترافیک و آلودگی هوانزدیک بودن به پایانه مسافربری غرب

آلودگی صوتیوجود سیستم حمل و نقل BRT در مجاورت محله

تراکم جمعیتی باالوجود مجموعه های ورزشی شهید تیموری

و ایمن سازي محیطي و مدیریتي به اجرا گذاشته مي شود، 
به  شهری،  مقیاس های  در  ملموس  و  کوچک  سطحی  در 
منصه ظهور رسانیده و سپس آن را با ریسک پذیری کمتر و 
احتمال موفقیت بیشتر در سطوح باالتر و مقیاس های وسیع 
قبیل  از  مؤلفه هایی  به  توجه  درآوریم.  اجرا  به  شهری  تر 
ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربري اراضي شهري، 

ساماندهی را امکان پذیر می سازد.

در این پژوهش ضمن مورد مطالعه قرار دادن محالت 
ناحیه شش از منطقه دو تهران، نتایج ذیل حاصل گردید:

1 - محالت شهری، به عنوان کوچکترین واحد تقسیم بندی 
آسیب های  رساندن  حداقل  به  در  می توانند  شهرها،  رسمی 
ناشی از بحران ها و حوادث در شهرها بطور مؤثر عمل نمایند.
2 - هر محله از محالت مورد مطالعه، در برگیرنده ی حداقل 
یک یا چند مرکز حساس و حیاتی خاص بوده و در معرض 
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جدول 7 : پروفایل SWOT  محله توحید از دیدگاه پدافند غیر عامل
             

                                           
                                           

اثر احتمالي

احتمال وقوع

S : نقاط قوت
- دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل عمومی )BRT و خطوط مترو(
  -فعال بودن سرای محله  و کارگروه ها و عضویت تعداد باالیی 

از ساکنین محل در سرای محله.
-وجود امنیت اجتماعی باال و نبود آسیب های اجتماعی  نسبت به 

سایر محله های منطقه 2 
-وجود سه مسجد فعال  که 2 تا از آنها قدمت باالیی دارند

-وسعت کمتر محله و وجود خطوط مرزی مشخص مثل خیابان 
ستارخان و آزادی

-همگن بودن جمعیت محله از لحاظ سطح اقتصادی و درآمدی
-وجود مراکز درمانی مانند مرکز درمانی بهگر و مرکز درمانی 

عمار

W : نقاط ضعف
-کمبودپارکینگ و مشکل تراکم خودرو

- فقدان مرکز آتش نشاني و خدمات ایمني
-فقــدان مراکــز فرهنگــی و تفریحــی و امکانــات ورزشــی 
ــه و  ــل فرهنگســرا ، اســتخر، کتابخان ــه مث در ســطح محل

ســینما
- عــدم وجــود پیادروهــای مطمئــن و بوســتان و فضــای 

ســبز مــورد نیــاز محلــه 

O: فرصتها
- وجــود  3 خــط متــرو در حوالــی محلــه 

)ایســتگاه متــرو آزادی، توحیــد و نــواب(
- وجود مراکز خرید در محله های مجاور

- نزدیکــی بــه مراکــز درمانــی و بهداشــتی مثــل 
بیمارســتان امــام خمینــی )ره(

SO :)استراتژي هاي )تهاجمي
1- اســتفاده از خانــه ســالمت بــرای برگــزاری کالس هــا و دوره 

هــای آموزشــی و مهارتــی
ــه  ــرای برنام ــه ب 2- اســتفاده از پتانســیل و فضــای مســجد محل

هــای مــورد نیــاز محلــه
ــرو و  ــل مت ــی ازقبی ــل عموم ــل نق ــایل حم ــتفاده از وس 3- اس

...BRT
4- اســتفاده از افــراد تحصیلکــرده و نخبــگان محلــی بــا هــدف 
ــاد  ــه  و ایج ــور محل ــه در ام ــهروندان محل ــارکت  دادن  ش مش

همبســتگی اجتماعــی
ــای  ــگاه ه ــی و درمان ــام خمین ــتان ام ــتفاده از بیمارس 5- اس

ــود موج

WO :)استراتژي هاي )انطباقي
ــه  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــرای اس ــازی ب ــگ س 1-فرهن

عمومــی بجــای اســتفاده از خودروهــای شــخصی
ــا مدیــران  2- نشســت مشــارکتی مدیــر محلــه توحیــد ب
محلــه هــای همجــوار درراســتای آمــوزش هــای مــورد 

نیــاز 
3-آگاه سازی افراد محلی

T   : تهدیدها
ــل  ــه دلی ــد ب ــت و آم ــام رف ــف در نظ - ضع
قدمــت و تراکــم زیــاد شــبکه ارتباطــی موجــود 
ــادمان و  ــاي ش ــان ه ــراف خیاب ــًا در اط خصوص
بهبــودي- بــي توجهــي بــه معابــر پیــاده و عــرض 

ــا ــراي آنه نامناســب ب
- گســترش بیــش از حــد عملکردهــای ناســازگار 
ــت  ــل باف ــکونی در داخ ــای مس ــط ه ــا محی ب
ــا و  ــرگاه ه ــد تعمی ــاور مانن ــه ای مج ــای محل ه
فروشــگاه هــای لــوازم یدکــی اتومبیــل در خیابان 

ــتارخان س
فرامحلــي در  عملکردهــاي  شــکل گیري   -
ــم  ــش حج ــبب افزای ــه س ــه ک ــاورت محل مج
ترافیکــی محلــه مــی گــردد ماننــد وجــود مراکــز 
خریــد در محلــه هــای مجــاور کــه ســبب 

ــوند ــی ش ــه م ــف محل ــلوغی مضاع ش
ــاال  ــاختماني و ب ــي و س ــاالي جمعیت ــم ب - تراک

ــغال ــطح اش ــزان س ــودن می ب
- وجــود متــرو و BRT کــه اگرچــه ســبب 
ســهولت رفــت و آمــد ســاکنین مــی گــردد امــا 
ــه  ــتر محل ــلوغی بیش ــبب ش ــر س ــوی دیگ از س

ــردد ــی گ م
ــان هــا موجــود  ــر خیاب ــودن اکث ــه ب - یــک طرف
ــه دلیــل کــم عــرض و غیــر  در اطــراف محــل ب

اســتاندارد آنهــا

ST     :)استراتژي هاي )اقتضایي/رقابتي
1 - آمــوزش وآ گاهــی مــردم محلــه از طریــق ســرا و مســاجد 
ــواره رو ،  ــطح س ــور از س ــی و عب ــوص رانندگ ــه درخص محل
پیــاده رو و پــارک خودروهــا و نصــب عالیــم ترافیکــی توقــف 

ــه. ــه6  و منطق ــق شــهرداری ناحی ــوع از طری ممن
ــه،  ــطح محل ــا در س ــری ه ــادل کارب ــزی و تع ــه ری 2 - برنام
ــف  ــای مختل ــری ه ــن کارب ــجام بی ــاد انس ــاظ ایج ــه لح ب
ــی  ــاز واقع ــه متناســب بانی ــهری  محل ــای ش ــیم فض و تقس
مــردم بــرای جابجایــی ایمــن و کاهــش طــول ســفرها ، 
ــت  . ــه اس ــهری در محل ــل ش ــل و نق ــم در حم ــل مه از عوام

اگــر موقعیــت کاربــری هــای مختلــف درســت هماهنگ نشــود ، 
موجــب افزایــش تعداد و طول ســفرها در ســطح محله می شــود  .

WT    :)استراتژي هاي )دفاعي
ــه  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــرای اس ــازی ب ــگ س 1- فرهن

ــخصی ــای ش ــتفاده از خودروه ــای اس ــی بج عموم
2- همــکاری ســاکنین محلــه بــا ســرای محلــه و 
ــت  ــا و سیاس ــر ی ه ــم گی ــی در تصمی ــارکت مردم مش

ــا  ــزار ی ه گ
3- بهســازی و مناســب ســازی معابــر عمومــی بــا 

همــکاری  معاونــت فنــی عمــران منطقــه
4 – ایجاد و یا افزایش مراکز امداد و نجات
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جدول 8 : پروفایل SWOT  محله شادمهر از دیدگاه پدافند غیر عامل
             
                                         

اثر احتمالي

احتمال وقوع

S : نقاط قوت
- وجود کتابخانه مسجد النبی در محله

- وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و طبقه متوسط در محله
- مجتمع تجاری مفید  به منظور دسترسی آسان به منبع خرید

- وجود ورزشگاه شوشتری و سرای محله مناسب و فعال در طبقه 
باالی آن 

- وجود دو مسجد فعال و تأثیر گذار در محله
- کارآفرینی سرای محله بخصوص در زمینه آموزش مهارت های 

هنری
- همجواری با مترو آزادی

امکانات آموزشی و تجاری مناسب
- وجود زمین چمن در محله

W : نقاط ضعف
- کمبود فضای سبز نسبت به مساحت و جمعیت محله

 - فقدان خدمات آتش نشاني 
- افزایش سرقت و روابط غیر اخالقی ناشی از وجود 

مجتمع تجاری مفید
 - عدم وجود زیرساخت های فرهنگی ورزشی مناسب 

مانند استخر و ...
- عدم امنیت محله درمعابر خلوت

- وجود کارگاه های آالینده در زمینه خدمات و اتومبیل 
بخصوص در خیابان زنجان

- ترافیک و کمبود پارکینگ ناشی از وجود مجتمع تجاری 
مفید

-وجود خانه فرهنگ با توجه به  وجود سرای محله 
وفعالیت همزمان از لحاظ شیوه و محور های فعالیتی 

همزمان و موازی کاری ناشی از آن با سرای محله

O: فرصتها
- دردسترس بودن بخش شمالی محله به پارک 

ستارخان
- قرار گرفتن محله در منطقه ای استراتژیک در 

جغرافیای شهری
- همجواری با مجموعه ورزشی توحید در محله 

همایونشهر
- همجواری با سرای محله توحید

SO :)استراتژي هاي )تهاجمي                  
1 -  برنامه ریزي جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت مجتمع تجاري 

مفید 
2 - ارتقاء امکانات محله در جوار مجتمع تجاري مفید  

WO :)استراتژي هاي )انطباقي
1 - برنامه ریزي با  محله توحید جهت بهره برداري بیشتر 

در محله 
2 - ارتقاء سطح سالمت و کیفیت محیط زیست خیابان 

زنجان جهت حرکت به سمت توسعه پایدار محله 
ــاکن  ــهروندان س ــتفاده ش ــت اس ــزي جه ــه ری 3 - برنام

ــد ــي توحی ــه ورزش ــتفاده از مجموع ــراي اس ــه ب محل

T: تهدیدهاST :)اقتضایي/رقابتي( استراتژي هاي              WT :)استراتژي هاي )دفاعي
1 -  برنامه ریزي جهت ارگان هاي زیر مجموعه شهرداري 

در زمینه هاي فرهنگي و هنري 
2– ایجاد و یا افزایش مراکز امداد و نجات

خطرات غیر مترقبه قرار دارند که با اجرای طرح ها و اقدامات 
مناسب از قبیل انتقال، تغییر کاربری، مقاوم سازی و ... می توان 

خطرات محتمل را  در خصوص آنها به حداقل رساند.
الزامات  اساس  بر  محالت  آسیب پذیر  و  حیاتی  مراکز   -  3
پدافندغیرعامل ایجاد نشده اند و عمدتاً نیاز به ساماندهی دارند. 
4- در صورت وقوع بحران، احتمال دسترسی سطوح آسیب 

پذیر محالت به امکانات امدادی بسیار اندک است. 
5 - حس تعاون و همکاری و همدلی، بصورت بالقوه در بین 
ساکنین محالت شهری، مناسب است ولیکن می بایست جهت بهره 
برداری مناسب از این نقطه قوت در زمان بحران، حس تعاون و 

همکاری ساکنین مورد حمایت قرار گرفته و تقویت شود. 

ارائه راهکارها
این  در  مطالعه  مورد  محله های  موجود  تحلیل وضع  با 
در  زنجان(،  محله  و  شادمهر  محله  توحید،  پژوهش)محله 

می یابیم که راهکارهای مشابهی در خصوص هر سه محله 
وجود دارد که به ساماندهی محالت مذکور بر مبنای الزامات 
انسان  با بحران ها )طبیعی و  پدافند غیرعامل، جهت مقابله 

ساز( و به حداقل رساندن مخاطرات کمک می نماید:
پایدارسازی و تقویت محالت 

زیاد  قدمت  و  باال  تراکم  شهری،  بافت  بودن  دانه  ریز 
تمهیداتی  که  می طلبد  سکونتگاه ها؛  از  توجهی  قابل  تعداد 
جهت پایدارسازی و تقویت محالت مورد مطالعه در برابر 

تهدیدات احتمالی اندیشیده شود. 
تبدیل فرم های متراکم شهری به فرم های باز 

الزم است پایدارسازی و تقویت محالت مورد مطالعه در برابر 
تهدیدات احتمالی، به سمتی باشد که در سیاستگذاری های 
ساخت و ساز، فرم های متراکم موجود به فرم های باز تبدیل 
کمتری  آسیب پذیری  دارای  باز  فرم های  که  چرا  شوند، 
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جدول 9 : پروفایل SWOT  محله زنجان از دیدگاه پدافند غیر عامل
             
                                      
                                           

اثر احتمالي

احتمال وقوع

S  : نقاط قوت

- دسترسی آسان به سیستم حمل و نقل عمومی و وجود ایستگاه 
مترو در محله

- باال بودن اشتراکات فرهنگی بسیار در بین ساکنین محله
- وجود مراکز مذهبی و خیریه و فعال بودن دو مسجد در محله

- وجود حوزه بسیج مقداد 
- همبستگی محلی باال در بین ساکنین

W   : نقاط ضعف

- بی اعتمادی به شهرداری
- نداشتن ساختمان مناسب کاربری های آموزشی و برنامه 

های اجرایی مدیریت محله
- آمار باالی اعتیاد در بین ساکنین)مأخذ: شورایاری محله(

- وجود تعداد باالی زنان سرپرست خانوار)مأخذ: شورایاری 

محله(

- وجود مرکز ترک اعتیاد در محله که باعث رفت و آمد 

معتادان می شود
- نامناسب بودن امنیت اجتماعی و باال بودن سرقت

- وجود بافت فرسوده و آسیب پذیر بودن در برابر بالیای 
طبیعی محتمل

- وجود فعالیت های ناسازگار )کارگاه های آالینده( با 
بافت مسکونی در محله

- نامناسب بودن معابر پیاده
- کمبود مراکز ورزشی و تفریحی

O: فرصتها

- نزدیک بودن به مراکز علمی و فرهنگی
- وجود مراکز درمانی در مجاورت محله
 - نزدیک بودن به پایانه مسافربری غرب

- وجود سرای محالت اطراف محله
- وجود مجموعه ورزشی شهید تیموری

- وجود مجموعه ورزشی شهید شوشتری
در   BRT نقــل  و  حمــل  سیســتم  وجــود   -

محلــه مجــاورت 

SO :)استراتژي هاي )تهاجمي         

1 -  برنامــه ریــزی جهــت مدیریــت محلــه توســط مــردم بــرای 
کاهــش آســیب هــا و افزایــش کیفیــت زندگــی 

ــوب  ــی خ ــجم و حکمران ــت منس ــاختار مدیری ــکیل س 2 - تش
ــهری  ش

3 - بــا توجــه بــه امکانــات اطــراف محلــه برنامــه ریــزی جهــت 
آمادگــی مــردم جهــت مواقــع بحرانــی

ــت  ــردم جه ــارکت م ــا مش ــداد ب ــیج مق ــا بس ــکاری ب 4 - هم
ــه  ــت در محل ــش امنی افزای

5 - ایجاد تشکل های غیردولتی 

WO :)استراتژي هاي )انطباقي

1 - برنامه ریزی جهت ارائه به موقع خدمات شهرداری 
2 - ارائه خدمات حمایتي به بانوان سرپرست خانوار سطح 

منطقه که تحت پوشش هیچ ارگاني نیستند 
3 - امکان سنجي ایجاد و تجهیز بازارچه هاي خوداشتغالي 
)دائمي ، فصلي ، مناسبتي و موقت ( ویژه بانوان سرپرست 

خانوار در سطح منطقه
4 - برنامه ریزی مشترک بین سرای محالت هم جوار 
جهت عدم ارائه برنامه های غیر موازی و ارائه برنامه 

متناسب نیازهای فرهنگی و وضعیت جمعیت جوان و یا 
سالخورده محله

5 - برنامه ریزی جهت استفاده از مجموعه های ورزشی 
هم جوار 

6 - برنامه ریزی جهت جلب مشارکت های مردمی در 
راستای جلوگیری از آسیب ها ی اجتماعی

T: تهدیدها

- تراکم جمعیتی باال
- وجود مکان های آسیب خیز در محله طرشت

- ترافیک و آلودگی هوا
 - حضور و تردد افراد غیر بومی و مسافر در محله 

های مجاور
- آلودگی صوتی

ST :)استراتژي هاي )اقتضایي/رقابتي

1 - ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون محله و در صورت 
امکان با توجه به وسعت کم محله پیاده راه سازی محله

2 - برنامه ریزی و هماهنگی با اداره آموزش های شهروندی جهت 
افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و وظایف شهروندان

3 - برنامه ریزی فرهنگی بلند مدت در راستای ایجاد هویت 
منسجم محله زنجان و افزایش امنیت روانی و شهری   

WT :)استراتژي هاي )دفاعي

1 - بررسی ریسک نسبی ترافیک اطراف محله و برنامه 
ریزی جهت کاهش آن

2 - بررسی وضعیت کارگاه های آالینده و ارائه راهکار با 
همکاری شهرداری  جهت انتقال آنان به خارج از محدود 

های سکونتی 
3 - برنامه ریزی بین محله ای جهت بررسی وضعیت زمین 

های طرشت و کاهش مکان های آلوده بین دو محله
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هستند و قابلیت ایجاد تغییر در آنها به منظور فریب دشمن 
بیشتر است. بعالوه، فضاهاي باز امکان اسکان موقت و جمع 
آوري کمک های بعدي را در مواقع بحران فراهم می آورند.

احداث عناصر شهری جدید
با توجه به کلیه ابعاد تهدیدات ممکن ) از جمله  استحکام 
و مقاوم سازی ساختمان ها ( احداث عناصر شهری جدید 
ضروری به نظر می رسد. به منظور تحقق اهداف فوق، الزم 

است اقداماتی در محورهای ذیل صورت پذیرد:
ساختار شهری

- ساختار شهری محالت مورد مطالعه تحت تأثیر نوع و میزان 
روابطی است که با محیط طبیعی یا مصنوعی پیرامونی دارند. 
از عوارض طبیعی و مصنوعی  لذا در طراحی ها می بایست 

موجود حداکثر استفاده را نمود. 
بطور نمونه، ضمن بررسی موانع و محدودیت های امنیتی، 
زلزله های  برابر  در  مقاوم  بسیار  سازه های  )با  توحید  تونل 
بزرگ مقیاس( که در مجاورت محالت مورد مطالعه قرار 
دارد و یا کانال های موجود در محالت، می توانند در برنامه 
پارکینگ  یا  و  معبر  پناهگاه،  بعنوان  بحرانی،  مواقع  ریزی 

مورد استفاده قرار گیرند. 
- چنانچه نیاز به احداث عناصر شهری حساس و راهبردی 
در این محالت وجود دارد، به درجه باالی استحکام آنها در 

هنگام ساخت و ساز توجه شود.
- با توجه به مشکل کمبود پارکینگ و تراکم خودرو، احداث 
پارکینگ های مناسب در فضای تعیین شده برای ساخت و 

سازهای جدید، مّد نظر قرار گیرد.
- جهت سرعت عمل در مواقع بحرانی، با توجه به نقش و 
کارکرد هر محله که ناشی از استعدادهای موجود در محله 
در  مثال  عنوان  به  پذیرد.  تقسیم وظایف صورت  می باشد، 
مراکز  به  بیشتر  دسترسی  امکان  دلیل  به  توحید   محله ی 
زمینه  این  در  خمینی(،  امام  بیمارستان  جمله،  )از  درمانی 

تمرکز صورت پذیرد.
کاربری اراضی شهری

-  با توجه به تراکم جمعیت و بافت متراکم شهری در محالت 

توحید، شادمهر و زنجان، حتی االمکان کاربری های حساس 
صنعتی یا تأسیسات راهبردی جدید احداث نگردند و یا اگر 
الزامی در احداث آنها وجود دارد، در نقاطی واقع شوند که 
کمترین تهدیدات را به کاربری های مجاور خود وارد نمایند.   
اتومبیل  خدمات  )مانند  نامناسب  کاربری های  ایجاد  از    -
می باشند(  ازدیاد  حال  در  سرعت  به  که  محله  سه  هر  در 
از  موجود،  نامناسب  کاربری های  و  آید  عمل  به  ممانعت 

محالت خارج شوند. 
- در مکان یابی بهینه ی کاربری ها، از عوارض طبیعی حداکثر 
زنجان،  محله ی  در  مثال،  عنوان  به  آید.   عمل  به  استفاده 
در  حتی االمکان  ها،  پناهگاه  یا  پناه ها  جان  ساز  و  ساخت 

مجاورت باغات موجود احداث شوند. 
- مکان یابی کاربری های جدید با توجه به عناصر مهّم موجود 
در محالت )مراکز نظامی و پادگان ها، مراکز و ارگان های 
دولتی، عناصر بحران زا مانند پمپ بنزین ها( انجام شود.  

- در خصوص احداث مراکز امدادی )از جمله ایستگاه های 
تمهیدات  آن می باشند(  فاقد  نشانی که هر سه محله  آتش 

جّدی اندیشیده شود.
شبکه دسترسی

با محله  توحید  متری  تونل 2136  به مجاورت  توجه  با   -
توحید و نزدیک بودن این تونل پر ترافیک به دو  محله ی 
بحران،  زمان  در  ترافیکی  کور  گره ی  ایجاد  خطر  دیگر، 
تأثیرات منفی بسیار زیادی از نظر دسترسی بر این محاّلت 
خواهد داشت. لذا با دید پدافند غیر عامل، می بایست در این 

خصوص تصمیمات مناسب و جّدی اتخاذ گردد. 
- در خصوص افزایش و تعریض معابر پیاده، اصالح نظام 
رفت و آمد، بهبود وضعیت دسترسی ها و ساماندهی ترافیک 

محالت، اقدامات  مقتضی صورت پذیرد.
-  ترافیک مستمر در  میدان توحید، محالت مجاور را تحت 
از  توحید  تونل  احداث  وجود  با  و  داده  قرار  دائمی  تأثیر 
حجم ترافیک منطقه کاسته نشده است.  لذا اتخاذ تصمیمات 

خاص در این موضوع مورد نیاز می باشد.
- تجمع تعداد قابل توجهی از مراکز خرید در محالت مورد 
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مطالعه و نزدیکی محالت به شبکه دسترسی عمومی)خطوط 
تهران(  بزرگراهی  شبکه های  و  مترو  ایستگاه های   ،BRT

موجب شلوغی و ازدحام مضاف بر جمعیت ثابت محالت 
شده است که با پراکنده نمودن دسترسی ها و مراکز پرتجمع 

می بایست از حجم اضافی جمعیت کاسته شود. 
آموزش و فرهنگ سازی

نهادینه  جامعه  اذهان  در  باید  غیرعامل  پدافند  مفاهیم 
معناي  به  است  فرهنگي  واژه اي  غیرعامل  پدافند  شود. 
اندیشیدن در مقابل حادثه اي که ممکن است اتفاق بیافتد یا 
برای پیش بیني و پیشگیري از آن است. بنابراین معادلي که 

براي این واژه دیده شده است، پایداري ملي است. 
لذا آحاد جامعه باید به گونه اي از لحاظ فرهنگي رشد 
کنند که در مقابل سوانح و حوادث طبیعي و یا جنگ، مقاوم 
بروز  از  تا  باید سعي شود  ببیند. همچنین  آموزش  و  شده 
خسارت  از  نیز  وقوع  زمان  در  و  شده  جلوگیري  اتفاقات 
جلوگیري کنند و در صورت دیدن خسارت آن را به حداقل 
برسانند چراکه ترویج این نوع نگاه و آموزش تنها از طریق 

فرهنگ سازي صورت مي پذیرد. 
کلیه  و  تصمیم گیرندگان  مسئولین،  است  الزم  بنابراین 
افرادي که به نحوي در سیاستگذاري تهیه و اجراي طرح هاي 
از  نیاز،  با  متناسب  مي باشند،  سهیم  غیرعامل  پدافندي 
آ موزش هاي الزم برخوردار گردند. ارائه آموزش با تشکیل 
و  نظامي  آموزش  مراکز  در  مختلف،  آموزشي  دوره هاي 

غیرنظامي میّسر مي باشد. 
شورایاری های  طریق  از  نیز  محالت  ساکنین  آموزش 
)مساجد(  مردم  وثوق  مورد  عمومی  اماکن  در  و  محالت 

امکان پذیر می باشد.
با توجه به اینکه بحران، بطور کّلی وضعیتي است غیر 
عادي که در اثر رخدادهاي طبیعي یا عملکردهاي انساني به 
طور ناگهاني در جامعه بوجود می آید و مشقت، سختي و 
خسارت های عمده اي را به یک مجموعه یا جامعه انساني 
تحمیل می کند؛ برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات 

اضطراري، فوق العاده و سریع دارد.

 ArcGIS نگاره 10 : تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار
)فضای سبز محله توحید(

 ArcGIS نگاره11: تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  
)فضای سبز محله شادمهر(

 ArcGIS نگاره 12 : تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  
)فضای سبز محله زنجان(
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مدیریت بحران
و  برنامه ریزي  معنای  به  بحران  نمودن  مدیریت 
غیر  دولتي،  اجرایي  دستگاه های  و  مسئولین  عملکرد 
تجزیه  مشاهده،  با  که  است  عمومي  و  شهرداري  دولتي، 
یکپارچه، جامع و هماهنگ  به صورت  و تحلیل بحران ها 
وقوع  از  تا  نمایند  تالش  موجود  ابزارهاي  از  استفاده  با 
بحران ها پیشگیري شود یا در صورت وقوع، اقدامات الزم 
را در جهت کاهش آثار، ایجاد آمادگي الزم، مقابله، امداد 
رساني سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادي 

و بازسازي معمول نمایند.
آمادگي

مجموعه اقداماتي که توانایي ساکنین محالت، مدیریت 
شهري و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران 

افزایش می دهد. 
اطالعات،  آوري  جمع  تحقیق،  مطالعه،  شامل  آمادگي 
امکانات،  و  منابع  تأمین  طراحي،  سازماندهي،  برنامه ریزي، 
و  همگاني  آموزش های  است.  تمرینات  و  مانور  آموزش، 
اندرکاران  دست  و  مسئولین  شهروندان،  براي  تخصصي 
طریق  از  که  می باشد  آموزش  مصادیق  جمله  از  ذیربط، 
دیگر  مقتضي  طرق  به  یا  وسیما  صدا  گروهي،  رسانه های 

ارائه می شود.
پیشگیري

مجموعه تمهیدات و اقداماتي که عمدتًا پیش از وقوع 
هدف  با  بحران  وقوع  از  پس  یا  حین  در  لزومًا  و  بحران 
انجام  آن  بار  آثار زیان  یا کاهش  بروز خطر  از  جلوگیري 

می شود.
مقابله

اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران 
است که با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و 
از گسترش خسارات  دولتي و جلوگیري  و  اموال عمومي 

انجام می گیرد. 
مواد  برق،گاز،  آب،  اطفاء حریق،  شامل هشدار،  مقابله 
سوختني، انفجار، تأمین امنیت، اطالع رساني و ... می باشد.
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