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 چکیده

 همه از و قتصاديا ابزارهاي و تاسیسات از استقرار بسیاري و گذاريسرمایه باالي حجم به توجه با شهرها بیان مسئله:

ین خطرات هستند، همواره در معرض تهدیدات و خطرات متعددي هستند. چه ا ساکن آنها در که زیادي تر جمعیتمهم

ز اعمال اي جها و حمالت تروریستی و غیره باشند، چارههمچون سیل و زلزله و چه غیر طبیعی همچون جنگطبیعی 

منظوره و چند اده از فضاهاي چند عملکرديهاي شهري با استفمالحظات دفاعی و امنیتی و اتخاذ تدابیر الزم در طرح

ین شهري پذیري ساکنقابل توجهی در کاهش آسیبتواند نقش اساسی و تاثیرات نیست. مالحظات دفاعی و امنیتی می

 و تهدیدات فزاییاهم بررسی لذا. باشدنمی مستثنی قاعده این از میاندوآب نیز شهر در برابر تهدیدات داشته باشد، که

حقیق با هدف تاز این رو، این . است برخوردار خاصی اهمیت نظامی، از هايبحران زمان در خطرات و هاآسیب افزایش

 ها( در پدافند غیرعامل شهري انجام گرفته است. آفرینی کاربري مذهبی)مساجد و حسینیهبررسی نقش

ها و اطالعات از نرم شد. براي تجزیه و تحلیل دادهباتحلیلی می -نوع تحقیق کاربردي و روش آن توصیفیروش تحقیق: 

راکم کرنل( و روش ، تحلیل شبکه، بافرینگ و تحلیل تهمسایگی تریناز ابزارهاي نزدیک)افزار سیستم اطالعات جغرافیایی

 استفاده شده است.ضریب پراکندگی و آنتروپی 

مچنین نتایج باشد. هها در سطح شهر تصادفی و رندمی میدهد که نحوه توزیع این کاربريها نشان مییافتهنتیجه: 

تایج بررسی که نباشد درحالیها میکاربريي دسترسی بیشتر ساکنین شهر به این دهندهروش تحلیل شبکه نیز نشان

همچنین  وهاي مذهبی نشان داد که میزان سرانه مذهبی شهر با توجه به میزان پیشنهادي طرح جامع میزان سرانه

در نهایت  هستند. استانداردهاي موجود مطابقت ندارد و با وجود دسترسی مناسب به این کاربري از استفاده از آن محروم

ذهبی در شهر ي توزیع تراکم مي توزیع جمعیت با نحوهتحلیل تراکم کرنل و روش آنتروپی نشان داد که نحوهنتایج 

بعلت مساحت  ها در سطح شهردهد که با وجود تعداد زیاد این کاربرينتایج کلی تحقیق نشان میباشد. متناسب نمی

 بحران هايوري جوابگوي نیازهاي مردم در زمانها و عدم دسترسی خوب در مواقع ضرمناسب بودن ساختمانکم، نا

به جمعیت  یابی درست با توجهو نوسازي و تخصیص فضاهاي مناسب و مکان هاستند و لزوم ساماندهی این کاربريین

 باشد. تحت پوشش شهر الزم و ضروري می

 میاندوآب.، هاي چند منظوره، سیستم اطالعات جغرافیاییکاربريپدافند غیر عامل، کاربري مذهبی،  کلمات کلیدي:
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 فصل اول

 طرح تحقیقکلیات و 
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 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

ق شهري و ي رشد جمعیتی جهان براي آینده در مناطهاي سازمان ملل، تقریبا همهبینیبر اساس پیش     

ق شهري درصد جمعیت جهان در مناط 60، تقریبا 2030شهري جهان سوم روي خواهد داد. تا سالبه ویژه مناطق 

ا توجه (. فضاهاي شهري بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و ب6:1385زندگی خواهند کرد)قرخلو و حسینی،

ابی براي اقشار یدار و جذهاي سنی، جنسی و اجتماعی باید بتواند محیط امن، سالم، پاهاي افراد و گروهبه ویژگی

بیشترین  هاي اجتماعی پاسخ دهد ومختلف جامعه فراهم کند و به شیوۀ مناسبی به نیازهاي مختلف تمام گروه

 کند. ارتباط را با مردم و محیط زندگی برقرار 

یش نیاز افزا دارد. زندگی اثرات مستقیم بر کیفیتشهرها و تمرکز آن در ی نیو شهرنشین افزایش جمعیت ا    

ترین و به خدمات و امکانات شهري در شهرها مشکالتی را براي شهرهاي کنونی ایجاد کرده است. یکی از مهم

یابی به استانداردهاي ترین اصول جهت دستباشد. ایمنی و امنیت از ابتدايترین این نیازها، ایمنی و امنیت میاساسی

عالقه به حیات و حفظ  بقاء به طور غریزي در هر انسانی وجود  مطلوب براي آسایش و رفاه جامعه است. بعبارتی،

دارد لذا در طول تاریخ، بشر براي دستیابی به ملزومات حیاتی خود از جمله غذا و انرژي به گسترش و توسعه مراتع 

پشت سر ها و منازعات بسیار را هاي کشاورزي و معادن پرداخته و یا به جهت دفع تجاوز دشمنان خود جنگو زمین

( و بارها و بارها با وقوع حوادثی چون سیل، زلزله، طوفان، آتش 40:1393نهاده است)اخباري و احمدي مقدم، 

هاي فناوري و... تحت زایی، پیشروي آب دریا در خشکی، سونامی، جنگ، حوادث ناشی از ناکارآمديفشان، بیابان

(. 4:1392پور و حسنی، وجهی متحمل شده است)خانکشیشرایط بحرانی قرار گرفته و خسارات جانی و مالی قابل ت

ها بعنوان یک پدیده اجتماعی و وقوع منازعات دیگر دور ناپذیر بودن مخاطرات طبیعی و جنگبا توجه به اجتناب

انتظار نبوده و بسیار محتمل است به خاطر عوامل متعددي امنیت و ایمنی جانی و مالی افراد و جامعه در شهرها در 

-خطر قرار گیرد. بنابراین، وظیفه خطیر و حیاتی ما در دنیاي پرچالش مملو از منازعات و مناقشات، مصون معرض

پذیري سازي شهرها و کشور از طریق قدرت بازدارندگی، ارتقاء پایداري و آستانه مقاومت ملی و کاهش آسیب

دات متنوع پیرامونی و فضاي سرزمینی ها)حیاتی، حساس و مهم( و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیزیرساخت
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ها و امنیت ملی کشور باشد، اقدامات پدافند غیرعامل در این راستا نقش و جایگاه حیاتی را در حفظ زیر ساختمی

 ایفا نموده و به عهده دارد. 

 تاسیسات و هاشهر طراحی اولیه مرحله در نیازها ترینضروري از یکی خارجی، تهدیدات مقابل در غیرعامل دفاع

 طرف زا و شده فراهم تهدیدات مقابل در دفاع جهت مردم براي زحمت کمترین با امنیت بیشترین تا است مهم

(. 58:1394شهانقی، و حسینی)شود متحمل را زحمت و هزینه ترینبیش آنها به رساندنآسیب براي دشمن دیگر،

 زیستی راکزم و شهرها در مخاطرات و پذیريآسیب کاهش یا حذف سبب که فنی اقدامات و تدابیر به عامل غیر دفاع

 مردم به امداد و اداره قابلیت و مردم از حفاظت و ایمنی حداکثر تامین و آن هايزیرساخت نیز و مستقر مراکز سایر

 است سانان زندگی تاریخ اندازه به عامل غیر پدافند قدمت(. 6:1390آذري،)شودمی گفته غیرعامل پدافند در

 :از عبارتند بشر زندگی تاریخ در غیرعامل پدافند اقدامات از هایینمونه

 ،هاي طبیعیهاي اولیه به غارها، باالي درختان و دیگر مامنپناه بردن انسان .1

رتفع براي مها از سپر و جوشن براي حفاظت انفرادي و برج و بارو و قالع محکم و استفاده انسان .2

 ،تامین امنیت گروهی

لگیرانه هاي مستحکم براي پیشگیري از حمالت غافاطراف شهرها و ایجاد دروازهایجاد خندق در  .3

 ،دشمن در تمام نقاط جهان

 وها و مراکز مشابه و....)فرزاد بهتاش ها، مدارس، دانشگاهگاه در خانهساختن پناه .4

 (. 9:1390آقابابایی،

ی از اصول الزم لکه در مقابل سوانح طبیعرعایت الزامات پدافند غیرعامل نه تنها در مقابل حمالت احتمالی، ب

کامرانی و شود)هاي شهر و حفظ جان و مال مردم محسوب میبراي توسعه پایدار و ماندگاري تاسیسات و زیرساخت

ن در جغرافیاي هاي ایمیابی و انتخاب عرصه(. پدافند غیرعامل داراي اصولی از قبیل مکان166:1391حسینی امینی،

اعی و پناهگاهی، سازي و ایجاد استحکامات امن دفندگی و تمرکززدایی در توزیع عملکردها، مقاومکشور، ایجاد پراک

سازي تنوعمسازي، اقدامات فریب، استتار ، نامرئی سازي، کوچک سازي، اعالم هشدار و خبر اولیه، چند منظوره

 باشد. هاي دفاعی، جابجایی و تحرک و.... میمنابع، عمق بخشی الیه
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در مرحله قبل از  االمکان کم هزینه و چند منظورهتوان با بکارگیري اقدامات موثر و کاربردي و حتیه میمروزا

( طبیعی –بحران، به میزان زیادي از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات) نظامی و غیر نظامی 

ت. فضاها فضاها به معنی استفاده از فضاهاي معماري و شهري در زمان جنگ و صلح اس سازيمنظوره. چند کاست

هاي عظیم مانهاي بزرگ، صنایع نزدیک مناطق زیستی و دیگر ساختهاي وسیع مانند متروها، بیمارستانو ساختمان

در زمان جنگ  حی شوند کهاي طراروند باید به گونههاي شهري به کار میکه در منظر شهري اغلب به عنوان نشانه

-کاربري یجاد(. ا2:1393)مهدوي و آزادي،نیز بتوانند پاسخگویی مناسب به شرایط جنگی و بحران را داشته باشند

 در زمان انیج و مالی هايخسارت کاهش با مواجهه در دوراندیشانه هايریزيبرنامه این از یکی چندمنظوره، هاي

هاي اربريباشد. از ک داشته بحران با مواجهه در را الزم آمادگی جامعه، که شودسبب می و هاستبحران وقوع

اقع بدون استفاده ها و... که در بعضی موها، اماکن مذهبی، اماکن آموزشی و ورزشگاهتوان به پارکچندمنظوره، می

 باشند نام برد.می

ر مساجد و مذهبی که نمود فضایی آن دباشد. کاربري هاي دو منظوره میکاربري مذهبی یکی از این کاربري

باشد. امروزه می باشد. بعبارتی مسجد نماد شهر اسالمیها تجلی یافته، یکی از ارکان اصلی شهر اسالمی میحسینیه

د. بنابراین ها نیز هستنهاي روستایی( عالوه بر مسجد جامع، داراي مساجد متعدد و حسینههمه شهرها)حتی مکان

اربري چند منظوره کها به عنوان ها در شهرهاي اسالمی، ایده استفاده از این کاربرياین کاربري با توجه به اهمیت

ها ع این کاربريي توزیتر در این میان نحوهتوان در سطح شهر در راستاي مورد بررسی قرار داد. مسئله مهمرا می

 باشد. ع بحران میها در مواقدر سطح شهر و میزان دسترسی ساکنین شهر به این کاربري

به عنوان شهر مورد مطالعه انتخاب شده است این شهر در زمان سرشماري سال  اندوآبیشهر م تحقیق نیدر ا

آخرین خانوار ساکن نفر بوده است که در  3420نفر در قالب  14796شهري کوچک با جمعیت  1335

(. بر اساس آخرین تقسیمات 1335-85نفر افزایش یافته است)مرکز آمار ایران،  123081 ( به1390سرشماري)

شهر، مانند سایر شهرهاي ایران رشد شتابان این محله است  30ناحیه شهري و  6کالبدي شهر میاندوآب داراي 

یش و روابط و نظامی خو مرزيموقعیت با توجه به  . این شهرشهرنشینی را بعد از اصالحات ارضی تجربه کرده است

هاي غربی ایران به سمت خاورمیانه و اروپا، مراحل یعنی دروازه، عراقکشور ترکیه و متشنج و سهولت دسترسی به 

. همچنین بعلت قرارگیري بر روي متناوبی از هرج و مرج، انحطاط، رونق تجارت و آبادانی را پشت سر گذاشته است
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ودخانه و تهدید بحران سیل و دیگر مخاطرات طبیعی و انسانی، ها و همچنین قرار گرفتن آن در میان دو رگسل

هایی که در زمان بحران) چه قبل و چه بعد از بحران( جهت اسکان بحران دیدگان، مورد مطالعه و آشنایی با کاربري

 باشد.باشد، ضروري مینیاز می

 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-2

 به دستیابی ايبر بشر تاریخ، طول در لذا ،دارد وجود انسانی هر در غریزي طور به بقاء حفظ و حیات به عالقه

 به یا رداختهپ معادن و کشاورزي هايزمین و مراتع توسعه و گسترش به انرژي و غذا جمله از خود حیاتی ملزومات

شمنان تجاوز دفع جهت سیاري منازعات و هاجنگ خود د شت را ب ست نهاده سر پ  شريب جوامع که هاییسالح. ا

 نوع و فناوري و دانش فرآیندهاي بین بود، ساده بسیار و سازدست بردندمی بکار هاجنگ در صنعتی دوران از قبل

 وجود نزدیکی ارتباط اند،کردهمی  اختراع و ابداع جنگ در آنها از گیري بهره براي بشالالالري جوامع که هاییسالالالالح

 .است داشته

 کشالالورهاي رمدنظ تهدیدات، مقابل در دفاع هايروش پایدارترین و موثرترین از یکی عنوان به غیرعامل دفاع

شته قرار جهان ست دا سالمی مهوريج نظام اقتدار و توان افزایش در غیرعامل پدافند اهمیت و نقش به توجه با. ا  ا

سیب کاهش و ایران شور، هايپذیريآ ست انطباق لزوم ک  این کردن هنهادین براي بومی، موارد در آن کلی هايسیا

ست و مقررات تنظیم گذاري،قانون در امر شور، اجرایی هايسیا ساس پیش از بیش ک  پدافند به التفات. شودمی اح

ست عبارت که غیرعامل سلحانه غیر اقدامات مجموعه از ا سی کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که ايم  پذیري،بآ

 دشمن نظامی تاقداما و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل و ملی پایداري ارتقاء ضروري، هايفعالیت تداوم

سترش موجبات تواندمی گردد،می شور فراروي هايبحران یکپارچه مدیریت و امنیت گ  به توجه با .کند فراهم را ک

ستقالل ملی، امنیت که خطراتی و بالقوه تهدیدات زمینه وجود ضی تمامیت و ا شور ار شانه را ک  ضرورت هگرفت ن

 .باشدمی مشهود کامالً  دفاع عقلی

شته هايجنگ سوابق و آمار  شان گذ ضر حال در غیرعامل پدافند دهد،می ن  با مقابله به قادر تنهایی به حا

ساس و حیاتی مراکز بر آنها ویرانگر اثرات از جلوگیري جهت آفندي مخرب و مدرن هايسالح سانی نیروي و ح  ان

ستند صول کارگیري به لذا و نی  قابل و مؤثر کمکی دفاعی زنجیره تکمیل به تواندمی غیرعامل، پدافند معیارهاي و ا

 در که نمایدمی مؤظف را هاسالالالازمان و هاوزارتخانه کلیه که)رهبري معظم مقام مصالالالوبه به توجه با نماید توجه
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ساس هايپروژه عمرانی اعتبارات ساس بر همچنین و( نمایند منظور را غیرعامل پدافند نیاز مورد اعتبار مهم، و ح  ا

 شالالهرهاي ویژه حسالالاسالالیت به توجه با و بند این اجرایی نامه آیین توسالالعه چهارم برنامه قانون 121 ماده 11 بند

 و دفاعی امورد در توجه مورد مباحث تریناسالالالاسالالالی از غیرعامل پدافند موضالالالوع کشالالالور، اسالالالتراتژیک و مذهبی

 قرار مؤثر و کارآمد احتمالی مداخالت مورد مناسالالب اقدامات بسالالتر در الزم که. شالالودمی تلقی شالالهري ریزيبرنامه

 (. 1393: 14وثیق،)گیرد

ساز ساخت و شهري عمران حوزه در محافظتی هايبرنامه ترینمهم از یکی ضاهاي تامین و   اهگاهیپن امن ف

ست سوب نیز غیرعامل پدافند اهداف جزء که ا کی از شهري که یهاي کاربري سازيمنظوره چند در. شودمی مح

 معیار سالالاسبرا بایسالالتمی موجود هايگزینه بین از ثانویه گزینه انتخاب باشالالد،اصالالول اصالاللی پدافند غیرعامل می

 دو ريکارب بعنوان جهان نقاط بیشالالالتر در امروزه که مهمی هايکاربري از یکی گیرد انجام طراحی در مشالالالترک

ستفاده منظوره شتن سبب به کاربري این. باشدمی مذهبی کاربریهاي، شودمی ا  یابیریشه زا اعم مشترک معیار دا

 سالالیماي ردانی،خودگ معیار روانی، مالحظات اي،سالالازه الزامات تمرکززدایی، پذیري،جمعیت یابی،مکان بندي،طبقه

این باید بنابر اشالالد.بگاه گزینه مناسالالبی براي اسالالتفاده بعنوان کاربري ثانویه میزیاد با پناه انطباق میزان و ظاهري

بی این مراکز یاریزي الزم در رفع نواقص تاسیسات و مراکز حیاتی و حساس احداث شده قبلی، در مکانضمن برنامه

مل، عنایت ویژه ترین اصول دفاع غیرعاهاي کالن و قابل توجهی احداث خواهد شد به اساسیدر آینده که با سرمایه

 (.124:1393گردد)یزدانی و همکاران،

 طبیعی موقعیت بعلت باشد کهمی ارومیه دریاچه جنوبی قسمت در ايجلگه شهرهاي از یکی بآمیاندو شهر 

 جهت ریزيمهبرنا بنابراین،. دارد قرار فراوانی طبیعی و انسالالانی بالیاي معرض و موقعیت در تقسالالیمات کشالالوري در

 و الزم رکشو شهرهاي دیگر همانند نیز شهر این در بحران از بعد خسارات کاهش و احتمالی هايآسیب جلوگیري

 باشد.می ضروري

 پژوهش سواالت-1-3

 باشد.گویی به سواالت زیر میبا توجه به ضرورت مسئله این طرح در پی پاسخ

عامل،  ها( در سطح شهر میاندوآب با توجه به اصول پدافند غیرهاي مذهبی)مساجد و حسینیهکاربري .1

 چگونه توزیع شده است؟
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-و حسینیه مذهبی)مساجد ساکنین شهر میاندوآب در مواقع بحران و تهدیدات مختلف، به کاربريآیا همه  .2

 ها( دسترسی مناسبی دارند؟

-سرانه کاربري ها( در سطح شهر میاندواب با توجه به استانداردهايمذهبی)مساجد و حسینیه سرانه کاربري .3

 هاي اراضی شهري چگونه است؟

 اهداف پژوهش-1-4

دواب اشاره هاي بحران در شهر میانتوان به بررسی نقش کاربري مذهبی در زماناصلی این طرح میاز اهداف 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:نمود. از اهداف جزئی طرح نیز می

 ،توزیع کاربري مذهبی در سطح شهر يبررسی نحوه .1

 ،بررسی میزان دسترسی ساکنین شهري به کاربري مذهبی در سطح شهر .2

 ،محدوده پوشش خدماتی کاربري مذهبی در سطح شهر تعیین .3

 ،تهاي مورد مطالعه و پیمایش آنها از نظر ظرفیت اسکان جمعبررسی میزان سرانه کاربري .4

 پیشینه پژوهش -1-5

. آغاز کرد 1935سال از غیر رسمی صورت به را غیرعامل دفاع که است جهان در کشوري تنها انگلستان

 حمالت برابر در ايپیشگیرانه اقدامات مجموعه کشور دوم، این جهانی جنگ آغاز از پیش اندکی 1938 سال

 تأسیس آمیزصلح خدمات يارائه براي را غیرعامل دفاع مؤسسه آن، دنبال به و داد قرار کار دستور در را هوایی

 هايآموزش يارائه با هوایی احتمالی تهدیدات يدرباره عمومی آگاهی افزایش مؤسسه، این اصلی هدف. کرد

 شودمی محسوب جهان در علمی مؤسسه ترینقدیمی همچنین. بود احتمالی هايبحران به واکنش و همگانی

است)ناصري جهرمی و  داده اختصاص طبیعی بالیاي کاهش و غیرعامل دفاع به را خود تحقیقات که

 هايپناهگاه ساخت موضوع 1963 سال در کوبا و برلین هايبحران از نیز، پس آمریکا (. در88:1394همکاران،

ضد  هايداشتند، پناهگاه فعالیت خصوص این در که کوچکی هايسازمان. شد مطرح جمعی دسته و خانگی

 کارتر، فرمان آمریکا وقت جمهور رئیس1979 سال. کردند بنا مردم جان از حفاظت براي متعددي ايهسته
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به  کمک منظور به را اطالعاتی هاي دستورالعمل رشته یک فما ()1فدرال)فما بحران مدیریت آژانس تأسیس

-می ارائه تهدید با مواجهه در به آمادگی دستیابی براي آمریکا ایالتی و محلی مناطق در سرمایه صاحبان

 از هدف. شدند تأسیس آمریکا سراسر در فما گانهده نواحی آن، دنبال به و کرد امضا (( راFEMA:2003کند)

 با ایالتی و محلی مرکز 4000از بیش مدتی از پس و اعالم بقا حفظ و حیات از اطمینان سازمان، این تأسیس

(. درشوروي سابق سازمان پدافند غیرعامل 89شد)همان،  ایجاد احتمالی حمالت مقابل در مردم حفاظت هدف

اي و دو ضد هستههاي میالدي تاسیس گردیده و به سرعت توسعه یافت. ساخت پناهگاه 1960در اواسط سال

هاي زیرزمینی از همان زمان در دستور ها و معابر مترو و پارکینگمنظوره بسیاري از تاسیسات مانند ایستگاه

 (.23:1390کار قرار گرفت)فرزاد بهتاش و اقابابایی،

-خسارت هشکا با مواجهه در دوراندیشانه هايریزيبرنامه این از یکی چند منظوره، هايکاربري ایجاد

 بحران با همواجه در را الزم آمادگی جامعه، که شودمی سبب و هاستبحران وقوع زمان در جانی و مالی هاي

 و مکاناتا به توجه با و خود بر متصور تهدید احتمال نوع به توجه با جهان، مختلف کشورهاي. باشد داشته

 معابر نمونه، ايبر. انددیده خود شهروندان و شهر ایمنی جهت را اقداماتی تهدید، با مقابله جهت ها،محدودیت

 اندشده اثاحد منظوره دو صورت به متري 105 تا 90 عمق در یانگ پیونگ شهر زیرزمینی هايایستگاه و مترو

(. 658:1390دیگران، و پورمحمدي)دهندمی جاي خود در را یانگ پیونگ شهر نفري میلیون یک جمعیت و

 ياگونه شده در آن به لحاظ تو امکانا يشهر طارسامانة ق یفضاها و اماکن داخل یطراح زیشهر مسکو ن در

نفر  ونیلیو مداز  شیب يضرور حتاجیما نیاسکان و تأم تیقابل ،يعاد يهادر زمان ییجااست که عالوه بر جابه

 (. 87:1380،ياریماه را دارد)ز کی یبیمدت تقر ياز شهروندان برا

توسط رهبر معظم انقالب و لزوم اهمیت دادن به  1382اهمیت آن، اولین بار در سال پدافند غیر عامل و 

تاکنون در  .ها را رفع کندآن در کشور مطرح شد و هدف آن این بوده که تهدیدات را شناسایی کرده و آن

ت گرفته کشورما تحقیقات فراوانی در زمینه پدافند غیر عامل و راهکارهاي آن در سطح شهرها و مناطق صور
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است. با این حال معدود تحقیقی در زمینه فضاهاي مذهبی و پدافند غیرعامل انجام گرفته است که در زیر به 

 آنها اشاره شده است. 

هري از پدافند ریزي شتحلیل عمران، معماري و برنامه"اي با عنوان( در مقاله2015پورزنگبار و همکارانش) -

هش تهدیدات شهري مرکزي تبریز، با اشاره به تدابیر پدافند غیرعامل در کاغیرعامل: مورد مطالعه کتابخانه 

رکز شهر ساختمان اند نتایج نشان داد که با توجه به اهمیت مکتابخانه که در مرکز شهر قرار دارد پرداخته

 باشد. و معماري کتابخانه براي کارکنان و استفاده کنندگان ایمن نمی

د غیرعامل ریزي پدافناي با عنوان نقش کاربري مذهبی در برنامهدر مقاله(، 1393پوراحمد و همکاران) -

دفاع  شهري)نمونه موردي: مساجد شهر بوکان(، با هدف بررسی نقش کاربري مذهبی در تامین امنیت و

. با توجه به اندهاي کمی و کیفی و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختهغیر عامل شهر با استفاده از روش

یابی مکان اي مناسب در سطح شهر بوکاندهد که از نظر پراکندگی مساجد به شیوهج حاصله نشان مینتای

 اند اما از نظر سرانه موجود براي موقع خطر در حد بسیار پایینی قرار دارد. شده

ي هاناهگاهریزي پدافند غیرعامل و مکانیابی پ(، در تحقیقی با عنوان برنامه1392خمر و صالح گوهري) -

پدافند  ریزيشهري با استفاده از منطق فازي)مطالعه موردي: منطقه یک شهري کرمان(، با هدف برنامه

اند. با توجه به ختهها با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی پرداغیرعامل و مکانیابی پناهگاه

گاهی مترمربعی فضاي پناه 37دهد که در شهر مورد مطالعه شاهد کمبود نتایج بدست آمده نشان می

 براي هر نفر با توجه به سرانه استاندارد مواجه هستیم. 

ي جهت اجراي هاي واحد شهرریزي پارکطراحی و برنامه"اي با عنوان(، در مقاله1392امینیایی و مدیري) -

ها هاي پارکبلیتاهاي آماري به بررسی قگیري از روشطرح اسکان و امداد)از منظر پدافند غیرعامل( با بهره

هاي شهري ارکاند. از نتایج کاربردي این تحقیق ارائه مالحظاتی در طراحی پجهت اسکان در شهر پرداخته

 جهت ایجاد فضایی براي اسکان و درمان جمعیت آسیب دیده است. 
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چالشی نقش تدابیر دفاع غیرعامل در امنیت ملی در نیجریه:  "اي با عنوان( در مقاله2016)1عبدالقدیر -

هاي عمومی به بررسی تدابیر دفاع ، با اشاره به روند جزر و مدي فعالیتهاي امنیتی و ناامنی21براي قرن

دهد که کمبود نیروي انسانی، بی سوادي و فساد اند. نتایج حاصله نشان میغیر عامل در این کشور پرداخته

 باشد.مالی از عوامل بروز ناامنی زیاد در این کشور می

ر مقابل بحران دطراحی بهینه با توجه به پدافند غیرعامل  "اي با عنوان( در مقاله2010و همکارانش)اکرت  -

کثرسازي منافع هاي طبیعی و حدابهمن و برف: با استفاده از یک چارچوب تحلیلی ساده، با اشاره به بحران

 اند. داختهن در فرانسه پراقتصادي در ساختار دفاعی به بررسی و ارزیابی ساختار دفاعی در مقابل بهم

یرعامل شهري غریزي پدافند ي نقش کاربري مذهبی در برنامهدهد که در زمینهمیبررسی پیشینه تحقیق نشان 

و، در این تحقیق رتحقیقات کمی وجود دارد و در زمینه شهر میاندوآب نیز اصال کاري انجام نگرفته است. از این

 رفته است. نقش کاربري مذهبی به عنوان کاربري چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گ

 مشکالت طرح -1-6

ز مانند یا نباشد. کشور مهر تحقیقی در روند دستیابی بر اهداف مورد نظر همواره با مشکالتی مواجه می

ح نیز عدم ترین مشکالت این طرباشد. از مهماطالعات آماري روبرو میدیگر کشورهاي جهان سوم با کمبود 

ر پیشبرد هاي مربوطه دهاي شهري و عدم همکاري نهادها و ارگاندسترسی به آمار صحیح و درست از کاربري

 توان نام برد. روند تحقیق را می
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 دومفصل 

 های نظریمبانی و دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2

فالت ایران بر روي پهنه پر حادثه کره زمین، از جمله کمربند زلزله آلپ هیمالیا، منطقه کوهزایی استقرار 

برخورداري از اقلیم گرم و خشک، تنوع توپوگرافیکی و شرایط طبیعی ناهمگون و همچنین تغییرات و تحوالت 
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اقتصادي و تکنولوژیک و  هاي اخیر، نظیر شهرنشینی، دگرگونی در ساختاراجتماعی و اقتصادي پرشتاب دهه

هاي محیطی و قرار گرفتن در دوران گذار اقتصادي، مجموعا شرایطی را بوجود آورده است که وقوع انواع بحران

پذیر، عدم رعایت قوانین و ضوابط فنی و مهندسی انسانی اجتناب ناپذیر است. پراکنش شهرها در نقاط آسیب

-هاي کم دوام و وجود جریانها و ابنیهغلب شهرها، وجود ساختمانهاي گذشته، بافت کهنه و فرسوده ادر دهه

هایی نظیر زلزله و سیل، هاي سیالبی در برخی شهرها، از جمله معضالت مهمی است که در صورت وقوع بحران

(. متاسفانه بدلیل عدم 2:1390کند)آذري،تر نیز میدامنه آنرا تشدید نموده و عمق و وسعت فاجعه را مضاعف

اي مربوطه وقوع هر نوع بحرانی، شهرهاي کشور را با مشکالت و تهدیدهاي ناگواري مواجه هگیري ساختارشکل

هاي اولیه، تدوین اصول و راهکارهاي مدیریت بحران در نقاط شهري بینیها و پیشزات پیشگیرياسازد. به مومی

مبانی و اهداف پدافند در غیرعامل  امري ضروري است. در این بخش از تحقیق به بررسی تعاریف و مفاهیم و

بحران و مدیریت بحران و سپس به پدافند غیر عامل بعنوان  تعریفدر شهرها پرداخته شده است. که در ابتدا به 

هاي چند در نهایت به معرفی کاربري .باشد اشاره شده استها مطرح میرویکردي نو در زمینه مدیریت بحران

 ها( پرداخته شده است.کاربري مذهبی)مساجد و حسینیهمنظوره شهري با تاکید بر 

 تعاریف و مفاهیم -2-1

 1بحران -2-1-1

بحران را  ،یاله حالت، آورده شده است. ناطق رییو تغ یآشفتگ یبحران به معن د،یدر کتاب فرهنگ عم

و  یو سخت دیآیم به وجود ندهیبه صورت فزا ای 2یکه به طور ناگهان ،داندیساز مانسان ای یعیطب يدادیرو

و  یاساس ياضطرار اقدامات به ازیطرف کردن آن ن بر يکه برا کندیم لیتحم یرا به جامعه انسان یمشقت

 (. 1390پوري رحیم:به نقل از  52:1393نیا، )بهزادالعاده باشدفوق
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 ISDRالملل براي کاهش خطر بالیا وابسته به سازمان ملل متحد که به اختصار دبیرخانه راهبرد بین

شود در جدیدترین بیانیه خود بحران را از هم گسیختگی جدي در عملکردهاي یک جامعه که منجر نامیده می

 (. 3:1390گردد تعریف کرده است)آذري،محیطی میاي و یا زیستهاي انسانی، سرمایهبه ایجاد خسارت

 يماد ،یانسان يهاجامعه که خسارت کیدر کارکرد  ياختالل جدست از ا بحران عبارت در تعریفی دیگر،

 ااست تا بتواند صرف دهید بیجامعه آس ییبه گونه که فراتر از توانا شودیرا سبب م ياهگسترد یطیمحستیو ز

اصطالح  یگاه نیو آن را تحمل کند. همچن دیایب بر هاخسارت نیخود از عهده ا یبا استفاده از منابع داخل

 ای)یمعمول زندگ يآن الگوها یط که( لیس ایدهشتناک)مثل زلزله  یناگهان تیوضع کی فیتوص يبحران برا

 طیمح ایو  یانسان اتیح نجات و حفظ يبرا يالعاده و اضطرارشوند و مداخالت فوقیمنهدم م( ستمیاکوس

 .(26:1376)آهنچی،گرددیم یالزام ستیز

شامل: انفجار، زلزله،  یعیطبریو غ یعیعوامل طب کسريی جهیاست که در نت نديیبحران فرآ در نهایت،

مواد خطرناک،  ای، نشت گازها بیهاي مهسوزيطوفان، آتش ل،یس ن،ی، لغزش زمی، تسونامآتشفشان فوران،

هاي خدمات عدم کاربري ایها مديها، ناکارآیدمیاپ ردار،یهاي واگماريیفناوري، هجوم، ب هايناکارآمدي

جنگ و ... اتفاق افتاده است و سبب به خطر افتادن جان  هیشب زيیچ ای یواقع ای یاحتمال اورژانس، حمالت

شده و فقط از  یو مردم یاموال مل ایجوامع  تیبه خطر افتادن امن ایفاجعه  ماري،یب ري،یپذبیآس ایها انسان

از  یهماهنگ ایجدي  ییگوپاسخ کیبه  ازمندیشود و ن یدگیتواند رسینم بحران مربوط بههاي سیسرو قیطر

معمول در سطح  ریغ طیباشد. در واقع بروز هر نوع شرایم ندینما نه همکاريیکه در زم ییهاارگان ریطرف سا

دو دسته تقسیم ها به به طور کلی بحران(. 33:1389)اسکندي،نمود یبحران تلق یتوان نوعیجوامع را م

 شوند:می

 هاي طبیعیبحران  -2-1-1-1

طی دو دهه گذشته حوادث  مانند سیل، زلزله، دریا لرزه، طوفانهاي سهمگین، بهمن، گردباد و .. که 

ن دیگر نیز به نحوي امیلیون نفر انس 800میلیون نفر شده و  3طبیعی در سراسر دنیا منجر به مرگ حداقل 

 اند. آسیب دیده



 
 

15 

 

 هاي غیر طبیعیبحران  -2-1-1-2

ار صنایع هاي سیاسی، انفجهاي ناشی از فناوري، بحرانهاي انسان ساخت مانند جنگ، بحرانیا بحران

رت دفاع ها و تهدیدات ضروها و .. در حوزه حوادث غیر طبیعی مثل جنگسوزيشیمایی، آلودگی هوا، آتش

 (. 37:1393احمدي مقدم، براي هر کشوري بسیار جدي و مهم است)اخباري و

 1مدیریت بحران -3 -2-1-1

ست که ا دهیارائه گرد یمختلف فینظران، تعارو صاحب یمراجع قانون يبحران از سو تیریدر خصوص مد

 ،یدولت يهاگاهاست که توسط دست یاجرائ یعملکرد و اقدامات ،يزیربرنامه ندیاز آنها عبارتند از: فرآ یبرخ

بله مقا اتیعمل تیری( و مديریخطرپذ تیریشناخت و کاهش سطح مخاطرات)مد رامونیپ یو عموم یردولتیغ

نشانگرها شیدۀ پبا مشاه ندیفرآ نی. در اردیپذیبحران(صورت م تیری)مددهیدبیمنطقة آس یو بازتوان يو بازساز

هنگ با جامع و هما کپارچه،یشود به صورت یدر دسترس تالش م یآنها و منابع اطالعات لیو تحل هیو تجز

م در جهت کاهش الز یدر صورت بروز آنها با آمادگ اینموده  يریشگیپ اهموجود از بحران ياستفاده از ابزارها

به نقل  52:1393)بهزادنیا،بازگردد يعاد تیبه وضع طیپرداخته تا شرا عیبه مقابلة سر یو مال یخسارات جان

 (. 1390:میرح يپوراز 

 لیو تحل هیها و تجزمشاهدۀ سامانمند بحران لةیکه به وس يکاربرد یبحران، علم تیریمد گرید یبه عبارت

در صورت بروز، در  اینموده و  يریشگیها پآنها بتوان از بروز بحران لةیکه به وس يابزار افتنی يآنها در جستجو

 تیریاقدام نمود. سازمان فدرال مد اوضاعو بهبود  عیسر یالزم، امدادرسان یخصوص کاهش آثار آن، آمادگ

 يهاتیبه منظور مرتفع نمودن وضع تیموقع دنیبحران را وارد شدن و سنج تیری( مدFEMA)کایبحران آمر

گرفتن در نظر  قرار یقانون ردیگیتحت پ يمورد خطا برا ییو شناسا هیو کسب اطالعات اول قیخصمانه، تحق
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-حصول و برنامه ،ییبه منظور شناسا یابیارز یبحران به معن تیریمد ن،سازما نی. در فرهنگ واژگان اردیگیم

 )بهزادباشدیم یستیعمل ترور کی ای دیرفع تهد ای يریجلوگ ،ینیبشیجهت پ ازیاستفاده از منابع مورد ن يزیر

 (.52:1393نیا،

به هنگام پیشامد امکان وقوع  عبارت مدیریت بحران بصورت امروزي براي اولین بار توسط رابرت فاور

اي در هاي عمدهفعالیت 1970درگیري موشکی میان آمریکا و کوبا عنوان گردید. به این ترتیب از پایان دهه

توان به معناي (. به بیان ساده مدیریت بحران را می26:1387گر شد)سوادکوهی،زمینه مدیریت بحران جلوه

بحران با سر منشّا طبیعی)وقوع زلزله، زمین لرزه، طوفان و....(  ایجاد تمهیداتی براي مقابله با دو نوع

هاي تکنولوژیکی و ....( دانست. هدف مدیریت بحران هاي غیر متعارف، سالحوانسانی)خرابکاري، کاربرد سالح

 باشد. ترین روش براي بازیابی میکاهش تاثیر عوامل مختلف اختالل، مقاله با آثار آنها و تمهید سریع

 بحران تیریمد ندیفرا  -2-1-1-4

از  کیهر که شودیم میبه سه مرحله تقس یکل يبندمیتقس کیاز جنگ در  یبحران ناش تیریمد ندیفرآ

 :دهدیبحران را شکل م تیریمد ندیها فرآبخش نی. اشودیم یمختلف يهامراحل خود شامل بخش نیا

 منظور به ایجاد آمادگی جهت در غیرعامل پدافند رویکرد با اقدامات بیشترین: بحران از قبل مرحله 

 وقوع اثر در بحران شرایط و بررسی مطالعه .گیردمی صورت قسمت این در بحران مدیریت تسهیل

 شرایط با مواجهه آمادگی افزایش سبب زاشرایط بحران بینیپیش و دشمنان با خصمانه هايتنش

 و وقایع از کامل و صحیح درک ،بنابراین. کاست ها خواهدپذیريآسیب شدت از و گردیده بحران

 باید که است محوري اقدامات، از جلوگیري هايروش و زابحران بحران، شرایط ایجاد عوامل شناسایی

آن  به قبلی بحران از بعد مرحلة بازتوانی و بازسازي اقدامات اتمام از پس یا از بحران قبل مرحلة در

 هايبرنامه تمام که همانگونه بنابراین بحران از قبل مرحلة به که اندازه هر است بدیهی. شود پرداخته

 عملکرد ماندمی باقی بحران از بعد براي آنچه تمرین شود، و طراحی قبل از باید هامدیریت اجرایی

 و شده داده آموزش قبل از هايتمرین شده، تهیه قبل از هايریزيبرنامه براساس و موقع به صحیح،

 حداقل به را وارده خسارات آمار توانمی ترتیب این به. باشدمی بحرانی مواقع آن در از به جا استفادۀ
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 به هاي مربوطهزینه شود، داده بیشتري اهمیت .نمود تضمین را جامعه و سازمان سالمت رسانده و

 .یافت خواهد کاهش بحران از پس و حین مرحلة

 مقابله، اقدامات .گرددمی شروع بحرانی شرایط در گرفتن قرار یا حادثه وقوع زمان از کهبحران:  حین 

 بر که صورتی در صحنه امنیت در و نظم برقراري اضطراري( حتی امدادرسانی)خدمات و گوییپاسخ

 پی در را نتیجه بهترین گیرد، انجام از بحران قبل زمان در شده ایجاد هايآمادگی و اقدامات اساس

 و کوتاه نسبتاً زمان مرحله، این در نظامی و هاي طبیعیبحران هايتفاوت از یکی. داشت خواهد

 .است جنگ شرایط و نظامی هايبحران به طبیعی نسبت هايبحران حین مشخص

 بهبودي اقداماتی جهت و بوده بازتوانی و بازسازي سمت به هاتالش همة مرحله این در بحران: از پس 

 ساخت،انسان تهدیدات)طبیعی، انواع به توجه بحران، مدیریت از جامع نگاه در .گیردمی انجام توسعه و

 مراحل امنیتی(، کلیة و فرهنگی سیاسی، تهدید)جتماعی، یک ابعاد تمامی نامتعارف(، و جنگی متعارف

 ریزي)ازبرنامه تمامی سطوح بازسازي(، تا بینیپیش از بحران از پس و حین بحران)قبل، مدیریت

 .(55:1393مدنظر است)بهزادنیا، هاسازمان بین الزم هايهماهنگی عملیاتی( و تا راهبردي

 

 چرخه مدیریت بحران :(1-2ي)شکل شماره

 (50:1386)ابهري،

مقابله)خطرات 

 اضطراري(

 بحران

 طراحی

 بازسازی

 پیشگیري

 آمادگی
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 نیها حاکم بود از ابالطبع عملکرد آنها و بحران بر سازمان تیریمد یدوم تفکر سنت یاز جنگ جهان شیتا پ

 یبه اهداف یابیبه منظور دست ژهیو یتیامکانات موجود در موقع هیبه معناي به کار گرفتن کل تیریمد دگاهید

ارتباط  جادیبه ا تیریو تالش کارشناسان و دانشمندان علم مد یسع یاساس تمام نیرفت. بر ایم شمار مشخصبه

که توسط دانشمندان  یقاتیدر سازمان معطوف گشت. پس از آن و به مناسبت انجام تحقاصل منطق  اعمال و یمنطق

به  ،یمحدود و تابع اصول منطق یاز چارچوب تیریدامنه اصول مد رفتیصورت پذ یمتوال هايدوران مختلف، در

 (40:1387شد)تقوایی و کیانی، تبدیل مختلف هايزاویه با نشیب پر فراز و یعلم

 پدافند -2-1-2

تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب  "آفند"و"پد"از نظر لغوي واژه پدافند غیرعامل از دو جز 

نیز به "آفند"شود. واژهمعنی می"متضاد، پی و دنبال"ضد"پیشوندي است که به معناي"پد"یا"پاد"فارسی

هخدا همچنین د (.Jalhi and hashami fasharki, 2010:7)"جنگ، جدال، پیکار و دشمنی است"مفهوم

کند، دور کردن از کسی، دفع کردن از کسی، راندن کسی وي همچنین به استناد دفاع را این چنین تعریف می

افزاید در اصطالح فقهی در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مسلمانان منابع فقهی می

 هجوم بیاورند.

عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پدافند غیرعامل 

پایداري ملی و تسهیل  ءهاي ضروري، ارتقاپذیري، تداوم فعالیتکه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب

 به (.1386گردد)مجمع تشخیص مصلحت نظام،مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدمات نظامی دشمن می

و  کندیم لیبحران را تسه تیریکه مد شودیم اطالق يریها و تدابعامل به مجموعة اقدام ریپدافند غ ،یعبارت

هر محدوده، مد نظر  ینیآفرمخاطره يهالیپتانس یابیو ارز یسنج را با بحران یو انسان یعیطب يهاآثار مخاطره

و  یملک)کندیم يزیربرنامه محدوده در هر دکننده،یتهد يهابحران ایو با توجه به نوع بحران  دهدیقرار م

 (. 2: 1392گران،ید

شود: بکارگیري مستقیم پدافند در حالت کلی به دو بخش پدافند عامل و پدافند غیرعامل تقسیم می

-جنگ افزار به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی، زمینی، دریایی، نفوذي و خراب

کارانه برروي اهداف مورد نظر را پدافند عامل و به مجموعه اقداماتی که مستلزم بکارگیري جنگ افزار نبوده و 



 
 

19 

 

امی و غیر نظامی و ظتوان وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نبا اجراي آن می

تبار، به حداقل ممکن کاهش داد)میرزاگلتلفات انسانی جلوگیري نمود و یا میزان این خسارات و تلفات را 

ریزي و بعبارتی دیگر، دفاع غیرعامل شامل تمامی طرحگویند. ( را پدافند غیر عامل می3:1390تبار،میرزاگل

گردد)اخباري و احمدي ها و افزایش پایداري ملی میپذیرياقداماتی است که موجب کاهش آسیب

-( و هدف آن نیز، استمرار فعالیتpassive defense organization , 2006به نقل از  44:1393مقدم،

رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و هاي زیربنایی، تامین نیازهاي حیاتی، تدوام خدمت

هاي رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجراي طرحبحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی علی

باشد)سازمان پدافند پذیري مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور میکاستن آسیبپدافند غیرعامل و 

 دهد. ( انواع دفاع را نمایش می2-2ي)شکل شماره (.1385غیرعامل،

 

 (44:1393دفاع)اخباري و احمدي اقدم،بندي انواع دسته :(2-2ي)شکل شماره

هاي دولتی، بخش بلکه پدافند باید توسط سازمان ،شودپدافند در عرصه نیروهاي نظامی خالصه نمی

اي غالب است. خصوصی و همه شهروندان یک کشور انجام گردد. در سوئد، سوئیس و دانمارک نیز  چنین ایده

 پنج بعد پدافند همه جانبه شامل موارد زیر هستند. 

 پدافند نظامی .1

: حفاظت از شهروندان در مقابل خطرات ناشی از حوادث مختلف و همچنین مشارکت پدافندشهري .2

 دادن شهروندان در دفاع و محافظت از خودشان در برابر تهاجم و دیگر حوادث است. 

 دفاع

هاي عملیاتی و به کارگیري تاکتیک دفاع عامل:

اي، هاي راداري، ماهوارهنظامی در دفاع سامانه

به کارگیري سالح و تجهیزات ها و مخابراتی و موشک

 جنگی.

دفاع بدون استفاده از تجهیزات  دفاع غیرعامل:

گزینی بهینه هاي امن شهري، مکاننظامی ایجاد مکان

 و مناسب فضا، فعالیت و جمعیت)مکانیابی، پراکندگی،

  استتار(.
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 پدافند اقتصادي .3

 پدافند اجتماعی .4

 پدافند روانی .5

غیر نظامی خود در برابر انواع تهدیدات پدافند همه جانبه به این معنی است که یک کشور با تمام قواي نظامی و 

 (. 16:1390کند)فرزاد بهتاش و آقابابایی،دفاع می

 اهمیت پدافند غیرعامل  -2-1-2-1

براي  استراتژیک مبانی از یکی شهرهاکالن در امنیت و ایمنی تأمین و شهري هايبحران با امروزه مقابله

. شهروندي است جامع مدیریت و شهري پایدار يتوسعه تضمین جهت در شهري مناسب حکمرانی و مدیریت

 بسیار چشمگیري رشد دنیا کل در اخیر يدهه چند در هابحران تعداد که دهدمی نشان کارشناسان تحقیقات

 در رسیده و میالدي 2000 سال در مورد 550 به میالدي 1975 سال در مورد 100 از و است داشته

 این از اقتصادي ناشی هايهزینه مسأله این موازات به. است رفته فراتر مورد هزار از آن تعداد اخیر هايسال

 اتفاق انسانی طبیعی و هايبحران قربانیان از بسیاري که است ذکر به الزم. است یافته افزایش نیز هابحران

سکونت دارند)جوزي خمسلویی و  توسعه حال در کشورهاي شهرهايکالن در دنیا کل در افتاده

ها پذیري و افزایش پایداري سازمانبحث پدافند غیرعامل باعث کاهش آسیب(. به دنبال آن 87:1388جواهران،

شود. این مقوله ضمن پیشگیري از غافلگیري در برابر دشمن حتی ممکن است موجب انصراف دشمن از می

اي پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان هشروع جنگ و یا ادامه آن گردد. در حقیقت طرح

گردد هایی فراهم میگردند. با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین طرحصلح تهیه و اجرا می

ها لحاظ گردند. به کارگیري تمهیدات و مالحظات پدافند ضروري است این قبیل تمهیدات در متن طراحی

ها را در زمان تهاجم دشمن بسیار ها، اهداف و پروژهها، کارایی دفاع طرحکاهش واقعی هزینهغیرعامل عالوه بر 

 (. 24:1383افزایش خواهد داد)اصغریان جدي،

2-1-2-2 
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Spatial analysis of Multifunctional land use in the city with 

passive defense approach (Case Study: Religious land use of 

Miandoab city) 

Mohammad hasan Yazdani 

Somayeh Mohammadi Hamidi 

 

Abstract  

Problem statement: due to high amount of investment and many facilities and economic 

tools established and, most importantly, large number of inhabitatnts, cities have been always 

exposed to numerous threats and dangers. Whether these hazards are natural disasters such 

as flood, earthquack … or human-caused ones such as war, terrorist attacks …, there is no 

altarnative except to apply defence and security considerations and take necessary measures 

in urban plans using multi-functional and multipurpose spaces. Defence and security 

considerations can have considerable impact on reducing vulnerability of urban residents 

against threats. MiandoAbb is a city with similar condition. Therefore, the study of synergy 

of threats and increase of damages and risks during military crises is of particular importance. 

Accordingly, this study was conducted to measure the role of religious user (mosque and 

Husseiniahs) in inactive urban defense.  

Research method: this is an applied research with descriptive- analytic method. 

Geographical Information System (GIS) (nearest neighboring, network analysis, buffering, 

and kernel density analysis) and entropy and dispersion coefficient are used to analyze data 

and information.  

Results: findings show that religious user is distributed randomly throughout the city. 

Additionally, according to network analysis results, city dwellers have more access to this 

user while, according to measurements, religious per capita does not match the scale 

proposed in master plan as well as existing standards and, despite good access, people do not 

use it. Finally, results from kernel density analysis and entropy show that distribution of 

population does not match the distribution of religious density in cities. According to research 

results, despite high number of this user in cities, due to low area, inappropriate buildings 

and lack of good access, they fail to meet residents’ needs during crises. Therefore, regarding 

city population,  organization of this user, renovation and allocation of suitable spaces and 

proper locating are required. 

Key words: inactive defense, religious user, multipurpose users, GIS, MiandoAbb 
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