
  20.1001.1.26764164.1400.3.2.1.7             توسعه فضاهای پیراشهریمجله 
 6، پیاپی 1400 پاییز و زمستان، دوم، شماره سومسال 

 مقاله پژوهشی                                        2676-4172شاپای الکترونیکی     2676 -4164شاپای چاپی 

 

 

 

 یراکالنشهریپ هایفضا یشهر ینیبازآفر هایرحدر ط ر املیاصول پدافند غ گاهی ا یواکاو

 : شهر  رچکمورد

 
 26/05/1400پذیرش نهایی:               28/12/1399دریافت مقاله: 

 
 27-46صفحات:

 
 

 .رانیاتهران،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،جغرافیاگروه  یدکتر یدانشجو ؛ یفرهاد فراهان

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،جغرافیاگروه  اریدانش؛ 1یرجب تایآز

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،جغرافیاگروه  اریدانش ؛ یناصر اقبال

 

 چکیده
 

 

 

 

 

 

 

 های کلیدی:واژه

 ،یشهر ینیبازآفر

 یفضاها

پدافند  ،یراکالنشهریپ

 .، قرچکرعاملیغ

 را درل ، ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامکالنشهر تهران در طول چند دهه گذشتهرشد و توسعه فیزیکی 

بر  غیرعامل دافندپبحث به مو این توجه  در مناطق پیرامونی را دو چندان کرده استتوسعه  هایریزیبرنامه چارچوب

هدف  این راستادر  تأثیر شایانی گذاشت. بافت فرسوده های شهری بخصوص بازآفرینیسیاست و عملکرد طرح

 عامل غیر فندپدا اصول بر مبتنی پیراکالنشهری فضاهای در شهری بازآفرینی هایطرح جایگاه پژوهش حاضر واکاوی

 پیمایشی ،تحقیق روش و ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به تحقیق . ایناست، (قرچک شهر: موردی مطالعه)

 جامعه آماری .است شده گردآوری( مشاهده و پرسشنامه) میدانی -اسنادی روش به تحقیق نیاز مورد هایداده. است

آباد(، یآباد و ولساکنان محالت بافت فرسوده قرچک )داودآباد، فردیس، محمدآباد، مافی پژوهش حاضر شامل

ه و تحلیل اطالعات جهت تجزیشد. نفر تعیین  383باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نفر(، می 84855)

ر راستای دستیابی به های بازآفرینی دنتایج نشان داد، جایگاه موفق بودن طرح .شده استاستفاده  SPSSاز نرم افزار 

یابی مکان، اتیهای حیسازی سازهسازی و استحکامات و ایمنقاوممهای )اصول پدافند غیرعامل به ترتیب در اصول

، هاها و حوزهمدیریت بحران دفاعی در عرصها، آموزش و آگاهی و مهارت آموزی، ها در فضبهینه استقرار عملکرد

و جغرافیای  هدیداتتها متناسب با پراکندگی در توزیع عملکرد، تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

وجیه اقتصادی انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و تقرچک، های ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصهقرچک، شهر 

 ( است. سازی و ابتکار در پدافند غیرعاملسازی، ارزانکوچک، هاپروژه

 

                                                           
1 azitarajabi@yahoo.com 
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 و همکاران( فراهانی...)غیرعاملاصول پدافند گاهیجا یواکاو

 مقدمه 
ت بخشید و جمعیت را افزایش های تکنولوژیکی ناشی از آن به تغییرات جمعیتی سرعانقالب صنعتی و پیشرفت

های اجتماعی، محیطی و کالبدی و موجب برهم خوردن تعادلبوده داد. این افزایش جمعیت، بیشتر متوجه مراکز شهری 

 -برای بقاء و تکامل خود مجبور به اتخاذ تدابیر نظامی مراکز شهری،  رونیازا(. 7 :1388، و اسدی پورگردید)برک

ها و توانایی پایین (. تسلط نیروهای طبیعی بر زندگی انسان1302 :1395اند)شکوهی و طارمی، هامنیتی در این زمینه شد

ها ها با استفاده از فنون و تدابیری در راستای به حداقل رساندن این آسیبانسان در کنترل آن موجب شده تا سکونتگاه

در طول  کهیطوربهنموده است ها را تهدید میاهشکل بگیرند. تهاجم و حمله همانند عوامل طبیعی، حیات این سکونتگ

توان یافت که با حمله و خرابی ناشی از آن مواجه نشده باشد؛ لذا ایمن ساختن شهرها در برابر تاریخ، کمتر شهری را می

اط نق ازجمله(. 149 :1389این خطرات همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است)میراحمدی و یادگارزاده، 

ای که در ها عالوه بر نقش ویژههستند. این محدوده هاآنهای تاریخی و فرسوده سکونتی استراتژیک شهرها، بافت

ای های موجود در خود از اهمیت و جایگاه ویژه؛ غالباً به لحاظ موقعیت مکانی و کاربریشهردارندهویت و حس تعلق 

 گرفتهشکلهایی هستند که در فرآیند زمان طوالنی فرسوده، بافت های قدیمی و(. بافت17 :1398برخوردارند)بهشتی، 

و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و  اندگرفتارشدهو تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی 

ایی چون ه( در این زمینه مشکالت و محدودیت16 :1386اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند)حبیبی و همکاران، 

ها مانند فضاهای فراغتی، فرهنگی ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری، کمی سرانه برخی کاربری

-به داخل بافت ارگانیک، کاربری یرینفوذپذمناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان  مراتبسلسلهو پارکینگ، فقدان 

گیری تعامالت دفاع و رهاشده، کمبود فضاهای عمومی جهت شکلیهای ناسازگار و جاذب ترافیک، وجود فضاهای ب

های ، قرارگیری برخی قسمتیطیمحستیزهای اجتماعی، اختالل و نابسامانی در نظام کاربری زمین، برخی آلودگی

 :1389)پوراحمد و همکاران، باشندیم طرحقابلدر آن،  وسازساختبافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای 

های قدیمی، فرسوده های مختلف زندگی، توجه به بافتها بر حوزهفوق و تأثیرات آن مسائل(. لذا همزمان با بروز 74

، شدهلیتبد پیرامون کالنشهرها مناطقبه موضوعی جدی و محوری در  هاآنو ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری 

را به  ربطیذهای ، سازماناین مناطق ریزی و مدیریتم برنامههای نظاترین چالشیکی از جدی عنوانبهکه  یاگونهبه

های زمانی ها را در دورهاین عناصر و بافت مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ءتکاپوی ساماندهی و احیا

ر مناطق پیرامون ها داین بافتپذیری هایی که میزان آسیبمختلف مطرح نموده است. بر این اساس، اتخاذ تدابیر و روش

به دانش  شیازپشیبرا در مقابل مخاطرات و تهدیدات کاهش دهد، ضروری است و این شرایط توجه  کالنشهرها

 (. 23 :1392، محمودیهای آن را سبب شده است)صیامی و گیری از روشپدافند غیرعامل و بهره

-یت بسیار دارد، توانایی این نظام در انعطافامروزه در هدایت نظام مدیریت از دیدگاه پدافند غیرعامل اهم آنچه

های گیری از و کاهش آسیباصول و مقررات پدافند غیرعامل و بهره یریکارگبهاز قابلیت  یبرخوردارپذیری درونی و 

که آمادگی الزم در جهت  یاگونهبهباشد، اضطراری می العادهفوقناشی از تهدیدات و امکان اداره شهرها در وضعیت 

ش خسارات جانی و مالی و مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی را داشته باشند)شکوهی و طارمی، کاه

1395: 1304 .) 
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خود قرار  را موضوع پژوهش رعاملیغ پدافند اصول بر مبتنی مبحث بازآفرینی یپژوهشگران داخلی و خارجی زیاد

 خواهد شد: هاشار هاآنبه تعدادی از  در این بخش اند کهداده

 

 . پیشینه داخلی و خار ی تحقیق1 دول

 نتایج روش تحقیق عنوان سال نویسندگان

های ارزیابی طرح 1398 حسینی

بازآفرینی شهری از منظر 

پدافند غیرعامل )مطالعه 

موردی: طرح بازآفرینی 

 بافت تاریخی کاشان(

توصیفی و تحلیلی 

-نرمبا استفاده از 

 Arc GISافزار 

آفرینی شهری بهترین فرصت برای های بازطرح

ل با اصو فرسوده هایتناسب هرچه بیشتر این محدوده

 شوند.قلمداد می رعاملیپدافند غ

آخوندی و 

قنبری 

 سیدکالیی

بررسی و تحلیل پدافند  1398

های در بافت رعاملیغ

تاریخی )نمونه موردی 

 بافت تاریخی ساری(

روش تحقیق 

توصیفی و تحلیلی 

منظور و به

 لیوتحلهیتجز

اطالعات از 

 GISافزار نرم

 استفاده شد.

با ایجاد سیستم دسترسی مناسب به مناطق شهری، 

 هایسازی بر اساس نوع کیفیت بافتبهسازی و ایمن

سازی سازی و ایمنقدیمی و فرسوده شهری، مقاوم

زیربنائی، طراحی و ساخت اماکن عمومی  ساتیتأس

در محالت صورت چندمنظوره، خودکفایی نسبی به

کز شهر برای شرایط بحران و اجتناب از استقرار مرا

 حساس و تشدید کنند خطر در بافت تاریخی هست.

باباخانی و 

 همکاران

ریزی و مدیریت برنامه 1398

بحران در جوامع شهری با 

 رویکرد پدافند غیرعامل

گیری مدیریت با برقراری پیوند و بهره و ریزیبرنامه توصیفی و تحلیلی

عنوان نگرشی که قابلیت ز رویکرد استراتژیک بها

دات توانند تمهیانطباق با شرایط بحران را دارد، می

را  سازی در برابر مخاطراتجهت ایمن الزم را در

 دهند. صورت

نیا و حیدری

 همکاران

 یریپذبیسنجش آس 1397

از  اجتماعی شهر -کالبدی

منظر پدافند غیرعامل 

)موردمطالعه: محالت 

شهر قه یک کالنمنط

 اهواز(

روش تحقیق 

توصیفی و تحلیلی 

منطق  مبتنی بربوده 

 فازی

، محالت آزادشهر، آخر یریپذبیازنظر درصد آس

تیب آسفالت و باغ شیخ، پادادشهر و عبدالحمید به تر

مر را باید اند. علت این امیزان را دارا بوده نیترشیب

 در بافت فرسوده، تراکم باالی جمعیت در سنین

سال و همچنین، مقاومت پایین نوع پایین و کهن

 اسکلت بناهای این محالت دانست.

فرهادی و 

صفری 

 دهکردی

بررسی بافت فرسوده محله  1397

باغ نرده اسالمشهر در برابر 

زلزله با رویکرد پدافند 

 غیرعامل

توصیفی و تحلیلی 

-نرمبا استفاده از 

 Arc GISافزار 

به  ه به دلیل عدم توجهبافت فرسوده محله موردمطالع

ه بمتر نسبت  4، طول معابر کمتر از یاستانداردساز

سطح محله، تراکم جمعیتی و تراکم باالی واحد 

امدادی و فرسودگی  یهایمسکونی، کمبود کاربر

پذیری بنظیر زلزله از آسی ییهابناء در برابر بحران

 .باشدباالیی برخوردار می

کانسو و عثمان 

1 

ی و بازسازی شهری پایدار 2020

در ترکیه: ارزیابی عملکرد 

پروژه احیاء شهری آنکارا 

 شمالی

سهم این پروژه در پایداری شهری حداقل بوده و  تحلیلی و توصیفی

ی بیشتری برای بهبود پایدار یهابنابراین تالش

 .بازآفرینی شهری در ترکیه الزم است یهاپروژه

                                                           
1- Cansu and Osman 
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 و همکاران( فراهانی...)غیرعاملاصول پدافند گاهیجا یواکاو

جی هیونگ و 

 1همکاران 

 یهام برنامهاثرات اعال 2020

بازآفرینی شهری بر ارزش 

امالک مسکونی: شواهدی 

 از اولسان، کره

تحلیلی و مبتی بر 

 SPSSافزار نرم

زی نتایج نشان داد که انتشار طرح استراتژیک بازسا

-بر ارزش یداریتأثیر معن 2015شهری در دسامبر 

های پروژه های مسکونی در داخل و اطراف سایت

 در کل محالت متفاوت بود. داشت، اما این تأثیر

میلجا و 

 2همکاران

 بناهایتجدید حیات  2015

تاریخی شهرهای 

نیس)صربستان( و سنت 

)روسیه(  پترزبورگ

عنوان رویکردی برای به

محافظت میراث فرهنگی و 

 تاریخی

رویکرد کار کمی 

و روش تحقیق 

صورت تحلیلی و به

 توصیفی

بهترین  عنواندهد، تجدید حیات بهنتایج نشان می

محافظت و ترقی ارزش فرهنگی  ٔ  نهیروش درزم

 باشد.های تاریخی الزم و ضروری میساختمان

بررسی سیاست بهسازی  2012 3استینبرگ

سه شهر آسیایی جاکارتا، 

 هانوی و مانیل

رویکرد کار کمی 

و روش تحقیق 

صورت تحلیلی و به

 توصیفی

های شهری را سه عامل تأثیرگذار بر سرنوشت بافت

اث حساسیت مدیران نسبت به ارزش میر"صورت به

 میزان بودجه و توان مالی نهادهای شهری"شهرسازی

میزان حمایت مالی از ساکنان این  "و "و میراث

 باشد.می "مناطق

های بازآفرینی بافت 2011 4راکبین

 فرسوده با مشارکت مردم

رویکرد کمی 

صورت تحلیلی و به

 توصیفی.

ها و شناخت پتانسیل درفی اثربخشی مضاع مشارکت

در تغییر کیفیت محیط  شهروندانهای توانمندی

 زندگی دارد.

 

-های الگوی مداخله در بافت فرسوده جهت حفاظت و ایمنمؤلفه نیترمهمیکی از  رعاملیغعایت اصول پدافند ر

پدافند غیرعامل و افزایش ل اصو(. در این میان رعایت 36 :1396شود)پوراحمد و همکاران، محسوب می هاآنسازی از 

های ها و در قالب طرحهای این محدودهبایست بر اساس امکانات و محدودیتتناسب کالبد و محتوا با این اصول می

بسیار توجه  هاآنهای اخیر به تهیه خرد مقیاس که در سال یهاطرح ازجمله(. 17 :1398انجام شود)بهشتی، کالبدی 

 نیازاشیپها نیز بر اساس آنچه ینی است که لزوم توجه به اصول پدافند غیرعامل در این طرحهای بازآفرشده است، طرح

(. بازآفرینی یک استراتژی مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی در فضاهای 20 :1398بیان شد بسیار ضروری است)حسینی، 

ر تحوالت کالبدی در مقیاس بزرگ به از تمرکز ب جیتدربهباشد، بازآفرینی شهری شهری و روستایی سراسر جهان می

( بازآفرینی Xiaoliang et al, 2020: 1سمت پرداختن به تنوع، پایداری، عدالت فضایی در شهر تغییر کرده است)

 منظوربه که اقداماتی لذا مجموعه (.Benedetto et al, 2020: 8فرصتی برای توسعه پایدار و رشد هوشمندانه است)

 در مدیریت توان افزایش و غیرعامل پدافند سیستم ارتقای ؛شودیم انجام ناکارآمد هایبافت رینیبازآف و بهسازی احیا،

معابر به طبع آن افزایش  یرینفوذناپذناپایداری بناها، ریزدانگی قطعات و  .داشت خواهد دنبال به مناطق این در را بحران

های فرسوده، این حقیقت را یعی و انسانی در بافتهای طبمالی در شرایط وقوع بحران خساراتتلفات جانی و  خطر

کامالً مستقیم در معرض این خطرات قرار دارند)آیینی،  طوربهسازد که درصد باالیی از جمعیت شهری کشور آشکار می

(، چون ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی )زلزله، 26: 1386

                                                           
1- Gi-Hyoug et al 
2- Milja et al 
3- Steinberg  
4- Rokiwan  
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بافت (. که با توجه به این حجم 78: 1394برقچی،  حبیبی و و...( و تهدیدات انسانی )جنگ( قرار دارد)متولیسیل 

ها های شهری در این فضاشود توجه به نکات ایمنی کالبدی در طرحبر آن افزوده می روزروزبهکشور که  فرسوده

 شود.می دوچندان

با توجه به موقعیت جغرافیایی خود )حومه کالنشهر تهران( همواره  یکی از شهرهای کشور که در طول سالیان گذشته

 است تهران های پیرامونشهرستان ترینمتراکم جزو باشد. قرچکبا معضل بافت فرسوده روبرو بوده است قرچک می

 رسودهف بافت در شهری جمعیت درصد 42. دارد قرار ناکارآمد و فرسوده هایبافت در آن مساحت درصد 15 حدود که

 -، به دلیل ضعف کالبدی شهر قرچکافت فرسوده  (.1398هستند )طرح جامع شهر قرچک،  ساکن ناکارآمد و

باشد که رعایت مالحظات پدافند پذیر و فاقد کیفیت زندگی شهری میای آسیبشهری پهنه ساتیتأسعملکردی و 

و باعث پایداری  باالبردهرا  سازانسانطبیعی و تواند قدرت دفاعی در مقابل تهدیدات می های شهریدر طرح ،رعاملیغ

طرح بازآفرینی در سطح محالت هدف شهر قرچک )داودآباد،  18. تاکنون در طی سالیان اخیر در شرایط بحرانی گردد

 یریکارگبهها کمتر به بحث در این طرح متأسفانهآباد(، به انجام رسیده است. اما آباد و ولیفردیس، محمدآباد، مافی

 فضاهای در شهری بازآفرینی هایطرح جایگاه یواکاواست. لذا هدف این پژوهش  شدهپرداخته رعاملیغاصول پدافند 

مشخص برای  طوربهتحقیق حاضر  رونیازاباشد. در شهر قرچک، می رعاملیغ پدافند اصول بر مبتنی پیراکالنشهری

به اصول پدافند  بیایدست یدر راستا یشهر ینیبازآفر یهاطرح است که، جایگاه شدهانجاماصلی  سؤالپاسخ به این 

 در شهر قرچک چگونه است؟ رعاملیغ

 است. شدهارائه ،(1در مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق در شکل ) شدهمطرحبنابه مباحث 

 

 

 هشمدل مفهومی پژو .1شکل

  یشناسروش
ها یک تحقیق توصیفی و غیر حسب نحوه گردآوری داده بر، ، یک تحقیق کاربردیبر حسب هدف حقیق حاضرت

به منظور انجام این پژوهش به دو روش . باشدیم شییاز نوع پیما ،حسب نحوه اجراء و در نهایت باشدآزمایشی می

 ی اسنادی به گردآوری اطالعاتی اطالعات و تجزیه و تلفیق آنها اقدام شده است. در مرحلهاسنادی و میدانی به تهیه
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های اینترنتی پرداخته شده است. در مرحله اخذ اطالعات میدانی، ضمن ها، نقشه و سایتاز کتب، نشریات، آمارنامه

ها، اطالعات الزم اخذ شده نامهاز طریق پر کردن پرسشساکنان منطقه پیراکالنشهری قرچک  از و پرسش مشاهده

 در این پژوهش جهت بررسی جایگاهباشد. ساخته( می ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش، پرسشنامه )محقق است.

اصول، که هر کدام از این  9عامل از  غیر پدافند اصول بر مبتنی پیراکالنشهری فضاهای در شهری بازآفرینی های طرح

 نامه و همچنینبرای مطمئن شدن از روایی بودن پرسشهایی نیز برخوردارند، استفاده گردیده شد. ها از اقداماصول

همچنین جهت اطمینان در این زمینه استفاده شده است.  دانشگاه و متخصصانشده از نظرات اساتید های انتخابمعرفه

ها تکمیل و نتایج پرسشنامه(، پرسشنامه 20آزمون در مقیاسی کوچکتر )ها در یک مرحله پیشبیستر از صحت گویه

پرسشنامه این تحقیق به وسیله نرم های مولفهمیزان پایایی . استخراج و سپس حجم نمونه اصلی توزیع و تکمیل گردید

(، به دست 78/0که برای پرسشنامه اصول پدافند غیرعامل مقدار ) و از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد SPSSافزار 

 ضر شاملباشد. جامعه آماری پژوهش حاآمده، که این مقدار آلفای کرونباخ نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه می

ای که بازآفرینی در آن به اجراء محله 5ساکنان محالت دارای بافت فرسوده منطقه پیراکالنشهری قرچک )شامل: 

باشد. حجم نمونه نیز بر اساس نفر(، می 84855) آباد(،آباد و ولی)داودآباد، فردیس، محمدآباد، مافیدرآمده است

تجزیه و تحلیل  شد. جهتنفر تعیین  383تعداد ، 5/0ن و سطح خطای گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکرانمونه

 های تحلیل عاملی، همبستگی اسپیرمن(  استفاده شده است. ن)آزمو SPSSر اطالعات، از نرم افزا

 

 های مورد ارزیابی در پژوهشو گویه هامؤلفه .2 دول

 اقدامات اصول

 

 

های ایمن در جغرافیای انتخاب عرصه

 قرچکشهر 

 بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی

 ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر نسبت به تهدید

 بندی شهر از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیددرجه

 نسبت به تهدید پذیرنقاط آسیبانتخاب فاصله مناسب از 

 های دفاعی سرزمیناستفاده از پتانسیل

 

 

و  تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت

 فعالیت در فضا

 هاها و کارکردآنالیز و بررسی اتواع عملکرد

 تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر 

 تحلیل مقیاس از نظر اقتصادی و اندازه و تعیین مقیاس بهینه

 های صنعتی، آموزشی و ....توزیع و تعادل پراکندگی فعالیت

 یا فعالیت مستقر در یک موقعیتترین میزان جمعیت و ایجاد مطلوب

 تعیین نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی

 

ها متناسب پراکندگی در توزیع عملکرد

 قرچکبا تهدیدات و جغرافیای شهر 

 ها در هر سیستم و پروژهها و کارکردآنالیز و بررسی انواع عملکرد

 بررسی و آنالیز تهدیدات، و جغرافیای نظامی

 های ایمنی و حفاظتی و دفاعیتعیین استاندارد

 های حیاتی و حساس در گستره شهرتوزیع عمکلرد

 ها متناسب با تهدیداتجداسازی عملکرد

 اجتناب از تجمیع عملکردهای حیاتی و حساس در کنار یکدیگر

 حیاتی و حساس با مقیاس بزرگ اجتناب از گسترش مرکز 

 سازی و زیادسازی و مقیاس بهینهسازی و پراکندهکوچک
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سازی و ابتکار در سازی، ارزانکوچک

 پدافند غیرعامل

 هاهای اجرائی در اجرای طرحجلوگیری از افزایش هزینه

 ها و عدم تحمیل هزینه باالرعایت اقتصادی بودن طرح

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و 

 هاتوجیه اقتصادی پروژه

 به قابل تامین و جایگزین در صورت انهدام و غیرقابل تامین و تولید بندی مراکزدرجه

 بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدیدتعریف و درجه

 

 آموزش و آگاهی و مهارت آموزی

 های تخصصیهای آموزش و یادگیری شامل کتب، بروشور،کالسگیری از انواع روشبهره

 های آموزشیاجرای مانورافزایش مهارت مردم از طریق 

 پذیری در هنگام بحرانپیشگیری از بحران، کاهش آسیب

 درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار، شناسایی تهدیدات

 

 

-سازی و استحکامات و ایمنمقاوم

 های حیاتیسازی سازه

 برداریهای دردست بهرههای حیاتی در طرحسازی سیستممقاوم

 بندی آنهاسیستم در برابر تهدید و درجهتعیین میزان ایمنی هر 

 هاهای پایدار ساز سیستمایجاد ایمنی در سیستم

 هایجاد ایمنی و استحکام متناسب با اهمیت هر طرح و ساز

 حفاظت از مراکز تاریخی در مقابل مخاطرات

 

ها در یابی بهینه استقرار عملکردمکان

 افض

 های حیاتی و حساسم در سازههای فنی مقاواستفاده از استاندارد

 انتخاب عرصه امن از نظر جغرافیای نظامی و پهنه امن

 هاهای پدافند غیرعامل در استقرار عملکردها و استانداردتعیین شاخص

 

ها و مدیریت بحران دفاعی در عرصه

 هاحوزه

 بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر 

 ریت بر حوادث، تبعاتمدیریت بحران به منظور مدی

 ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساسبندی نیازاولویت

  شناسایی و آنالیز تهدید و سناریوی عمومی شهر

 تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه

، 1396، مزروقی  و همکاران، 1394، ناصری و همکاران، 1388، شکیبا و همکاران، 1394، محمدپور و ضرغامی، 1397توکلی نیا و همکاران،   منبع:

 1389هاشمی فشارکی و جاللی، 

 

است.  شدهواقع تهرانکیلومتری  20است که در  استان تهراندر جنوب شرق  شهرستان قرچکقَرچَک، مرکز 

و ارتفاع آن از سطح  شمالی عرض دقیقه 24 و درجه 35و  شرقی طول دقیقه 35 و درجه 51 بین نآ جغرافیایی موقعیت

 شهرستان ورامین، از شرق و جنوب به شهرستان پاکدشتاز سمت شمال شرق به  . قرچکباشدمتر می 945دریا حدود 

خود  باشد. این شهر به دلیل نزدیکی به تهران، سرریز جمعیت پایتخت را بهمحدود می شهرستان ریو از غرب نیز به 

 شهرهای از یکی قرچک شهر .بودن مسکن در قرچک نسبت به تهران است کند که علت اصلی آن ارزانجذب می

باشد می هکتار 1065 شهر بافت مساحت .گرددیبازم 1355 سال به آن در شهرداری سیتأس سابقه و است تهران استان

 بازسازی سرعتبه باید و ردیگیمدربر  را شهر این از نیمی میزان حدود این که است فرسوده آن شامل از هکتار 80 که

 (.1398چک، شود)طرح جامع قر نوسازی و

 قرچک شهرستان مرکز خود 1391 سال اواخر بود، اما ورامین شهرستان از قرچک بخش جزء 1391 سال قرچک تا

 از پس هایسال در که بود روستایی سکنه با منطقه کشاورزی یک قرچک شهرداری، سیتأس و شدن شهر از شد. قبل

 یهاکارگاه کارکنان توسط متیقارزان یهاخانهساز  و برساخت قانونی یهانظارت فقدان علت به انقالب اسالمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
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 دوفروشیخر موقت اسناد با و شدساخته می شهری مدیریت هایارگان سایر و شهرداری چشم از دوربهورامین  اطراف

 یک طول در و بوده است روروبه انفجاری و شتابان رشد با انقالب نخست یهاسال نیز در علت همین به. دیگردیم

 نفر 191588به  نفر 167 از و شده برابر 1147 قرچک سکنه (، شمار1390سال  تا 1335 سال )از سالهوپنجپنجاه دوره

 عدم به توجه با قرچک شهر طرح هادی در قانونی بستر شدن مهیا با (38: 1395است)جاللیان و همکاران،  گردیده بالغ

 بافت توسعه شهری جهت مجموعه در مجاور روستاهای مادغا اراضی، به دلیل محدودیت شهر فیزیکی توسعه امکان

 درآمدقرچک  شهری منطقه از بخشی عنوانبه پوئینک، روستای 1371سال  از کهیطوربه شد، گرفته نظر در کالبدی

 به 75 سرشماری از قبل که است شدهادغام آن در و شهر پیوسته به شهر این حاشیه روستای دو نیز اخیر سال چند در و

 و روستایی هسته چند از قرچک شهر یریگشکلگفت  توانیم ،بیترتنیابه. شدندمی نامیده آباد مافی و م باقرآبادنا

 روستاهای و شهر جمعیتی گسترش این بوده است. و شهر سطح در کشور سراسر از مهاجرین سکنی گزیدن همچنین

 شهرستان مرکز به شهر این و قرچک ه شهرستانب قرچک بخش محدوده 1391 سال در که پیشرفت تا جایی آن اطراف

 (39یافت)همان منبع:  ارتقاء

 

 
 موردم العهمن قه  مو عیتنقشه  .2شکل

 

 
 محالت هدف مو عیت.3شکل
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 های تحقیقیافته
 های توصیفی تحقیقیافته 

در این  یموردبررسپاسخگوی  383نتایج آمار توصیفی در رابطه با جنسیت پاسخگویان نشان داد، از مجموع 

اند. جامعه نمونه مردان تشکیل داده 88/67نفر با میزان  260( جامعه نمونه زنان، 11/32نفر به عبارتی ) 123پژوهش 

سال  25سال به باال و کمینه آن نیز  60سال بوده است. بیشینه سن نیز  35میانگین سنی پاسخگویان در بین پاسخگویان 

نفر( با  64، مقدار )پلمید ریزدرصد( تحصیالت پاسخگویان در سطح  71/22ان )نفر( با میز 87است. تعداد ) ذکرشده

نفر  71( دارای دیپلم و مقدار 24/29نفر( با میزان ) 112باشند. مقدار )می سوادیبدرصد( افراد پاسخگو،  71/16میزان )

 و باالتر سانسیلفوق( دارای 79/12ن)نفر( با میزا 49مقدار ) تیدرنها، و و لیسانس پلمیدفوق( دارای 53/18با میزان )

( بازنشسته، مقدار 74/11نفر( با میزان ) 45( دارای شغل آزاد، مقدار )60/43نفر( با میزان ) 167باشند. همچنین مقدار )می

 باشند. ( کارمند، می77/35نفر(با میزان ) 137( از پاسخگویان نیز دانشجو، مقدار )87/8نفر( با میزان ) 34)

سال با  15تا  10ساکن هستند؟ بیشتر پاسخگویان به گزینه  قرچکخگویان پرسیده شد که چه مدتی در شهر از پاس

سال گویای آشنایی بیشتر  15تا  10مدت اقامت بین اند. درصد، پاسخ داده 61/55نفر( و میزان  213مقدار فراوانی )

 باشد. خگویان میهای پاستر بودن پاسخو دقیق موردمطالعهپاسخگویان به محدوده 

 231شان پرسیده شد، بیشتر پاسخگویان به گزینه مالک با مقدار از پاسخگویان نیز درباره وضعیت مالکیت مسکن

 اند.( گزینه استیجاری را پاسخ داده68/39نفر با میزان ) 152اند و مقدار ( پاسخ داده31/60نفر با میزان )

درصد مردم از وضعیت عمومی محل   20/34( با میزان 131مقدار )بر اساس آمار حاصل گردیده از پرسشنامه، 

 .باشنددرصد مردم از وضعیت عمومی محل زندگی خود ناراضی می 79/65( با میزان 252زندگی خود راضی و مقدار )

 

 های  نس، سن، تح یالتتوزیع فراوانی پاسخگویان در متغیر .3 دول
 سن پاسخگویان جنس پاسخگویان

 25زیر  35-25بین  45-35 55-45 نوع نز مرد نوع

 15 65 200 103  123 260 فراوانی

 93/3 97/16 21/5 89/26  11/32 88/67 درصد

 تحصیالت پاسخگویان

  سانسیلفوق و لیسانس پلمیدفوق دیپلم زیردیپلم یسوادیب نوع

 49 71 112 87 64 فراوانی

 79/12 53/18 24/29 71/22 71/16 درصد

 1400های تحقیق، یافته منبع:

 های وضعیت سرپرست خانوار، شغلتوزیع فراوانی پاسخگویان در متغیر .4 دول
 شغل پاسخگویان وضعیت سرپرست خانوار نوع

 آزاد دانشجو بازنشسته کارمند متأهل مجرد 

 167 34 45 137 345 38 فراوانی

 60/43 87/8 74/11 77/35 07/90 92/9 درصد

 100/0 100/0 

 1400های تحقیق، منبع: یافته
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 وضعیت مدت اسکان پاسخگویان .5 دول
 درصد فراوانی نوع

 71/10 41 سال 5کمتر از 

 66/15 60 سال 10تا  5بین 

 61/55 213 سال 15تا  10بین 

 01/18 69 سال 15بیشتر از 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 
 ی تحلیلیهایافته

  رعاملیبه اصول پدافند غ بیایدست یدر راستا یشهر ینیبازآفر هایطرح بررسی جایگاه
های اجرایی صورت نامههای مربوطه و بر اساس ضوابط و آیینبا توجه به شهرسازی معاصر که تحت نظارت سازمان

نگر به یک طرح پدافند غیرعامل نیز دست یافته و این های شهری با نگاهی کلپذیرد، شایسته است که در طرحمی

های کوچک در سایه یک نظام های پایین دست و کوچک نیز لحاظ گردد. بدون شک طرحگیریر تصمیمطرح د

های شهری خرد مقیاس که در کلی و جامع قادر به تامین سطح مطلوب پدافند غیرعامل خواهند بود، از جمله طرح

ت که لزوم توجه به اصول پدافند های بازآفرینی شهری اسهای اخیر به تهیه آنها بسیار توجه شده است، طرحسال

ها نیز بر اساس آنچه پیش از این در بیان مساله پژوهش بیان شد بسیار ضروری است. لذا در این غیرعامل در این طرح

های بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به اصول پافند غیرعامل در شهر قسمت از پژوهش به بررسی ارزیابی طرح

های پذیری شهر بر اساس طرحدر این راستا، دستیابی به هدف پایداری و کاهش آسیبت. قرچک پرداخته شده اس

هایی از پدافند غیرعامل بازآفرینی از دیدگاه موضوعات پدافند غیرعامل در گام نخست مستلزم شناسایی اصول و معیار

غیرعامل مجموعه اقدامات بنیادی و است که به نوعی با سازمان فضایی شهر در ارتباط هستند. در واقع اصول پدافند 

توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت زیربنایی است که در صورت بکارگیری می

یابی و تحمیل هزینه بیشتری نائل گردید. اصول عمده پدافند غیر عامل های شناسایی اهداف، هدفو توانایی سامانه

های ایمن در جغرافیای منطقه، تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا، پراکندگی عرصهعبارتند از: انتخاب 

ها متناسب با تهدیدات و جغرافیا، انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه، در توزیع عملکرد

های حیاتی، سازی سازهاستحکامات و ایمنسازی، سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل، مقاومسازی و ارزانکوچک

 ا، آموزش و آگاهی و مهارت آموزیها در فضیابی بهینه استقرار عملکردمکانمدیریت بحران دفاعی، 

، به بررسی های بازآفرینی در راستای دستیابی به اصول پدافند غیرعاملجایگاه طرحدر ابتدا قبل از بررسی وضعیت 

-(، نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروف6پرداخته شد. مطابق جدول ) یرعاملاصول پدافند غنرمال بودن 

از توزیع نرمال برخوردار بود. نتایج به دست آمده  اصول پدافند غیرعاملاسمیرونوف حاکی از این واقعیت بود که همه 

( بود؛ و در سطح معناداری 05/0تر از مقدار خطا )بزرگ اصول( نشان داد، مقدار سطح معناداری در همه 6درجدول )

 پارامتریک استفاده شد. درصد توزیع این نمونه نرمال بود. بنابراین از تحلیل 95
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 نتایج آزمون کول وگروف اس یرونوف. 6 دول

سطح  اصول

 معناداری

آماره کولموگروف  میزان خطا

 اسمیرونوف

 گیرینتیجه

 نرمال 188/1 05/0 289/0 کقرچهای ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصهاصول 

 نرمال 156/1 05/0 312/0 تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

ها متناسب با تهدیدات و جغرافیای شهر پراکندگی در توزیع عملکرد

 قرچک

 نرمال 176/1 05/0 276/0

 مالنر 188/1 05/0 298/0 سازی و ابتکار در پدافند غیرعاملسازی، ارزانکوچک

 نرمال 186/1 05/0 266/0 هاانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه

 نرمال 174/1 05/0 276/0 آموزش و آگاهی و مهارت آموزی

 نرمال 185/1 05/0 261/0 های حیاتیسازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاوم

 نرمال 180/1 05/0 288/0 اها در فضیابی بهینه استقرار عملکردمکان

 نرمال 183/1 05/0 273/0 هاها و حوزهمدیریت بحران دفاعی در عرصه

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

، مقدار به منظور )میزان انطباق هر یک از اصول و اقدامات آن با شهر قرچک( در ادامه نیز نتایج تحلیل عاملی

KMO ،67/0 بدست آمده و نیز آزمون بارتلت در حد بسیار  342/231ارتلت به دست آمد، همچنین مقدار آزمون ب

ها برای انجام آزمون تحلیل عاملی محسوب شد. نتایج دار بود. این امر حاکی از مناسب بودن داده( معنی000/0خوبی )

 ( ارائه شد. 7)این آزمون در جدول 

 

 (اصول پدافند غیر املمقادیر تحلیل  املی ) .7 دول

 درصد تجمعی درصد واریانس دار ویژهمق اصول ردیف

 367/13 367/13 456/3 اول 1

 688/26 321/13 437/3 دوم 2

 539/39 851/12 387/3 سوم 3

 761/51 222/12 334/3 چهارم 4

 351/65 589/13 412/3 پنجم 5

 692/78 342/13 432/3 ششم 6

 135/92 443/13 312/3 هفتم 7

 389/105 254/13 334/3 هشتم 8

 832/118 443/13 321/3 نهم 9

 1400های تحقیق، منبع: یافته
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 )اصول پدافند غیر امل(دهنده تحلیل  املی تشکیل هایا دام .8 دول

 بار عاملی اقدامات اصول

 

 

های ایمن در انتخاب عرصهاصول 

 قرچکجغرافیای شهر 

 543/0 بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی

 675/0 آسیب پذیر شهر نسبت به تهدیدارزیابی نواحی 

 654/0 بندی شهر از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیددرجه

 665/0 نسبت به تهدید پذیرنقاط آسیبانتخاب فاصله مناسب از 

 643/0 های دفاعی سرزمیناستفاده از پتانسیل

 

 

تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و 

 فعالیت در فضا

 675/0 هاها و کارکرداع عملکردنوسی اآنالیز و برر

 611/0 تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر 

 598/0 تحلیل مقیاس از نظر اقتصادی و اندازه و تعیین مقیاس بهینه

 622/0 های صنعتی، آموزشی و ....توزیع و تعادل پراکندگی فعالیت

 678/0 الیت مستقر در یک موقعیتترین میزان جمعیت و یا فعایجاد مطلوب

 643/0 تعیین نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی

 

ها متناسب با پراکندگی در توزیع عملکرد

 قرچکتهدیدات و جغرافیای شهر 

 622/0 ها در هر سیستم و پروژهها و کارکردآنالیز و بررسی انواع عملکرد

 554/0 غرافیای نظامیبررسی و آنالیز تهدیدات، و ج

 561/0 های ایمنی و حفاظتی و دفاعیتعیین استاندارد

 576/0 های حیاتی و حساس در گستره شهرتوزیع عمکلرد

 561/0 ها متناسب با تهدیداتجداسازی عملکرد

 578/0 اجتناب از تجمیع عملکردهای حیاتی و حساس در کنار یکدیگر

 

تکار در سازی و ابسازی، ارزانکوچک

 پدافند غیرعامل

 654/0 اجتناب از گسترش مرکز حیاتی و حساس با مقیاس بزرگ

 665/0 سازی و زیادسازی و مقیاس بهینهسازی و پراکندهکوچک

 721/0 هاهای اجرائی در اجرای طرحجلوگیری از افزایش هزینه

 678/0 ها و عدم تحمیل هزینه باالرعایت اقتصادی بودن طرح

اب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه انتخ

 هااقتصادی پروژه

 665/0 بندی مراکز به قابل تامین و جایگزین در صورت انهدام و غیرقابل تامین و تولیددرجه

 712/0 بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدیدتعریف و درجه

 

 آموزش و آگاهی و مهارت آموزی

های ای آموزش و یادگیری شامل کتب، بروشور،کالسهگیری از انواع روشبهره

 تخصصی

690/0 

 665/0 های آموزشیافزایش مهارت مردم از طریق اجرای مانور

 678/0 پذیری در هنگام بحرانپیشگیری از بحران، کاهش آسیب

 656/0 درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار، شناسایی تهدیدات

 

 

سازی یمنسازی و استحکامات و امقاوم

 های حیاتیسازه

 700/0 برداریهای دردست بهرههای حیاتی در طرحسازی سیستممقاوم

 722/0 بندی آنهاتعیین میزان ایمنی هر سیستم در برابر تهدید و درجه

 670/0 هاهای پایدار ساز سیستمایجاد ایمنی در سیستم

 689/0 هازایجاد ایمنی و استحکام متناسب با اهمیت هر طرح و س

 711/0 حفاظت از مراکز تاریخی در مقابل مخاطرات

 

 اها در فضیابی بهینه استقرار عملکردمکان

 654/0 های حیاتی و حساسهای فنی مقاوم در سازهاستفاده از استاندارد

 644/0 انتخاب عرصه امن از نظر جغرافیای نظامی و پهنه امن

 651/0 هادافند غیرعامل در استقرار عملکردهای پها و استانداردتعیین شاخص

 672/0 بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر  
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ها و مدیریت بحران دفاعی در عرصه

 هاحوزه

 721/0 مدیریت بحران به منظور مدیریت بر حوادث، تبعات

 678/0 ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساسبندی نیازاولویت

 653/0  نالیز تهدید و سناریوی عمومی شهرشناسایی و آ

 711/0 تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 . میزان ان  اق اصول پدافند غیر امل با شهر  رچک4شکل 

 

 اقداملق به )باالترین رتبه متع قرچکهای ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصهاصول مطابق نتایج به دست آمده در 

تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا نیز  اصول(، در ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر نسبت به تهدید

پراکندگی  اصول (، درترین میزان جمعیت و یا فعالیت مستقر در یک موقعیتایجاد مطلوب اقدام)باالترین رتبه متعلق به 

نالیز و بررسی انواع آ اقدام نیز )باالترین رتبه متعلق به قرچکدیدات و جغرافیای شهر ها متناسب با تهدر توزیع عملکرد

ز، سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل نیسازی، ارزانکوچک اصول در ( وها در هر سیستم و پروژهها و کارکردعملکرد

انتخاب مقیاس بهینه  اصول(، در هااجرای طرحهای اجرائی در جلوگیری از افزایش هزینهاقدام )باالترین رتبه متعلق به 

بندی میزان امنیت برای هر طرح تعریف و درجه اقدام ها )باالترین رتبه متعلق بهاز پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه

واع گیری از انبهره)باالترین رتبه متعلق به اقدام  ، همچنین در اصول آموزش و آگاهی و مهارت آموزی(در برابر تهدید

سازی و استحکامات و مقاومهای تخصصی(، در اصول های آموزش و یادگیری شامل کتب، بروشور،کالسروش

بندی ¬تعیین میزان ایمنی هر سیستم در برابر تهدید و درجه)باالترین رتبه متعلق به اقدام  های حیاتیسازی سازهایمن

های فنی استفاده از استانداردا) باالترین رتبه متعلق به اقدام فضها در یابی بهینه استقرار عملکردمکانا(، در اصول آنه

)باالترین رتبه متعلق هاها و حوزهمدیریت بحران دفاعی در عرصه( در نهایت، اصول های حیاتی و حساسمقاوم در سازه

 باشد. (، میمدیریت بحران به منظور مدیریت بر حوادث، تبعاتبه اقدام 

 اصول(، 44/31های حیاتی )سازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاوم اصول(، به ترتیب 4) نمودارهمچنین طبق 

(، 30/23) اها در فضیابی بهینه استقرار عملکرد(، مکان18/26) قرچکهای ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصهاصول 

ها متناسب با تهدیدات و توزیع عملکرد(، پراکندگی در 12/21تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا )
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آموزش و آگاهی و مهارت  (، 16/17) هاها و حوزه(، مدیریت بحران دفاعی در عرصه66/19) قرچکجغرافیای شهر 

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی  (،33/14)سازی و ابتکار در پدافند غیرعاملسازی، ارزانکوچک(، 33/15) آموزی

. در گام انددادهبه خود اختصاص یشترین و کمترین انطباق را را با شهر قرچک ب(،  51/13 هاوژهو توجیه اقتصادی پر

، از طریق آزمون ضریب های بازآفرینیبا طرحاستخراج شده  اصول و اقدامات پدافند غیرعاملنهایی میزان همبستگی 

یای جایگاه نامناسب طرح بازآفرینی در ( گو-قابل ذکر است عالمت )همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار داده شد. 

 دستیابی به اقدام مورد نظر و عالمت )*( گویای جایگاه مناسب طرح بازآفرینی در دستیابی به اقدام مورد نظر است. 

 

 با استفاده از آزمون ضریب ه  ستگی پیرسونهای مورد نظر های بازآفرینی در دستیابی به ا دام ایگاه طرحنتایج  .9 دول

ضریب  اقدامات ولاص

 همبستگی

جایگاه طرح بازآفرینی 

در راستای دستیابی به 

 اقدام

ضریب 

 همبستگی 

 رتبه

 

 

های انتخاب عرصه

ایمن در جغرافیای شهر 

 قرچک

  - 123/0 بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی

 

143/0 

7 

 

 

 

 

 * 178/0 ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر نسبت به تهدید

 - 143/0 بندی شهر از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیددرجه

 * 176/0 نسبت به تهدید پذیرنقاط آسیبانتخاب فاصله مناسب از 

 - 090/0 های دفاعی سرزمیناستفاده از پتانسیل

 

 

تعیین مقیاس بهینه 

استقرار جمعیت و 

 فعالیت در فضا

  - 087/0 اهها و کارکردآنالیز و بررسی اتواع عملکرد

 

 

231/0 

5 

 - 089/0 تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر 

 * 100/0 تحلیل مقیاس از نظر اقتصادی و اندازه و تعیین مقیاس بهینه

 * 110/0 های صنعتی، آموزشی و ....توزیع و تعادل پراکندگی فعالیت

 * 112/0 مستقر در یک موقعیت ترین میزان جمعیت و یا فعالیتایجاد مطلوب

 * 109/0 تعیین نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی

 

پراکندگی در توزیع 

ها متناسب با عملکرد

تهدیدات و جغرافیای 

 قرچکشهر 

  * 103/0 ها در هر سیستم و پروژهها و کارکردآنالیز و بررسی انواع عملکرد

 

222/0 

6 

 - 090/0 لیز تهدیدات، و جغرافیای نظامیبررسی و آنا

 * 103/0 های ایمنی و حفاظتی و دفاعیتعیین استاندارد

 * 134/0 های حیاتی و حساس در گستره شهرتوزیع عمکلرد

 * 165/0 ها متناسب با تهدیداتجداسازی عملکرد

 * 174/0 اجتناب از تجمیع عملکردهای حیاتی و حساس در کنار یکدیگر

 

-سازی، ارزانکوچک

سازی و ابتکار در 

 پدافند غیرعامل

 9 132/0 * 166/0 اجتناب از گسترش مرکز حیاتی و حساس با مقیاس بزرگ

 - 081/0 سازی و زیادسازی و مقیاس بهینهسازی و پراکندهکوچک

 * 145/0 هاهای اجرائی در اجرای طرحجلوگیری از افزایش هزینه

 * 165/0 ها و عدم تحمیل هزینه باالاقتصادی بودن طرحرعایت 

انتخاب مقیاس بهینه از 

پراکندگی و توجیه 

 هااقتصادی پروژه

بندی مراکز به قابل تامین و جایگزین در صورت انهدام و غیرقابل درجه

 تامین و تولید

081/0 -  

140/0 

8 

 * 100/0 بر تهدیدبندی میزان امنیت برای هر طرح در براتعریف و درجه

 

آموزش و آگاهی و 

 مهارت آموزی

های آموزش و یادگیری شامل کتب، گیری از انواع روشبهره

 های تخصصیبروشور،کالس

213/0 * 411/0 3 

 * 223/0 های آموزشیافزایش مهارت مردم از طریق اجرای مانور
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 * 234/0 پذیری در هنگام بحرانپیشگیری از بحران، کاهش آسیب

 - 091/0 درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار، شناسایی تهدیدات

 

 

سازی و مقاوم

-استحکامات و ایمن

 های حیاتیسازی سازه

  * 245/0 برداریهای دردست بهرههای حیاتی در طرحسازی سیستممقاوم

 

473/0 

1 

 * 231/0 بندی آنهاتعیین میزان ایمنی هر سیستم در برابر تهدید و درجه

 * 178/0 هاهای پایدار ساز سیستمایجاد ایمنی در سیستم

 * 332/0 هایجاد ایمنی و استحکام متناسب با اهمیت هر طرح و ساز

 * 421/0 حفاظت از مراکز تاریخی در مقابل مخاطرات

 

یابی بهینه استقرار مکان

 اها در فضعملکرد

  * 231/0 های حیاتی و حساسم در سازههای فنی مقاواستفاده از استاندارد

134/0 

2 

 - 091/0 انتخاب عرصه امن از نظر جغرافیای نظامی و پهنه امن

 - 099/0 هاهای پدافند غیرعامل در استقرار عملکردها و استانداردتعیین شاخص

 

مدیریت بحران دفاعی 

 هاها و حوزهدر عرصه

  * 189/0 فیای شهر بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرا

 

 

298/0 

4 

 * 155/0 مدیریت بحران به منظور مدیریت بر حوادث، تبعات

 * 233/0 ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساسبندی نیازاولویت

 - 092/0  شناسایی و آنالیز تهدید و سناریوی عمومی شهر

 - 098/0 تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه

 1400های تحقیق، یافته منبع:
 

های بازآفرینی در راستای دستیابی به اصول پدافند غیرعامل در تمامی اقدامات (، جایگاه طرح9مطابق نتایج جدول )

سازی و ابتکار سازی، ارزانکوچک( در اصول سازی و زیادسازی و مقیاس بهینهسازی و پراکندهکوچکبه جزء اقدام )

( در  بندی مراکز به قابل تامین و جایگزین در صورت انهدام و غیرقابل تامین و تولیددرجهم ) ، اقدادر پدافند غیرعامل

تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و ، اقدام )هاانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژهاصول 

عیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در ت( در اصول هاها و کارکردآنالیز و بررسی اتواع عملکرد، مقیاس شهر

ها متناسب با تهدیدات پراکندگی در توزیع عملکرد( در اصول بررسی و آنالیز تهدیدات، و جغرافیای نظامی، اقدام )فضا

بررسی و آنالیز تهدیدات ، بندی شهر از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیددرجههای )قرچک، اقدامو جغرافیای شهر 

شناسایی و آنالیز ، اقدام ) هاانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه( در اصول ارجی و داخلیخ

ها و مدیریت بحران دفاعی در عرصه( در اصول  تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه، تهدید و سناریوی عمومی شهر

انتخاب عرصه امن از نظر ، هاغیرعامل در استقرار عملکرد های پدافندها و استانداردتعیین شاخص،اقدام )هاحوزه

اقدام )درک اهمیت و ضرورت امنیت ا، ها در فضیابی بهینه استقرار عملکردمکان ن( در اصولجغرافیای نظامی و پهنه ام

صاص ( در اصول آموزش و آگاهی و مهارت آموزی، که درصد نسبتا کمی را به خود اخت پایدار، شناسایی تهدیدات

 اند، مناسب ارزیابی شد. داده

های بازآفرینی در راستای دستیابی به اصول پدافند همچنین مطابق نتایج به دست آمده، جایگاه موفق بودن طرح

یابی بهینه استقرار مکان، های حیاتیسازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاومهای )غیرعامل به ترتیب در اصول

تعیین مقیاس ، هاها و حوزهمدیریت بحران دفاعی در عرصهآموزش و آگاهی و مهارت آموزی، ا، ها در فضعملکرد

قرچک، ها متناسب با تهدیدات و جغرافیای شهر پراکندگی در توزیع عملکرد، بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا
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 و همکاران( فراهانی...)غیرعاملاصول پدافند گاهیجا یواکاو

، هادگی و توجیه اقتصادی پروژهانتخاب مقیاس بهینه از پراکنقرچک، های ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصه

 . است( سازی و ابتکار در پدافند غیرعاملسازی، ارزانکوچک

 

 گیری نتیجه
قرچک به دلیل اینکه در پیرامون کالنشهر تهران قرار دارد به طور فزاینده در معرض معضالت زیادی قرار  شهر

های موجود، فقدان دسترسی به زمین و سرپناه، از دارد. فقر، تخریب محیط زیست، فقدان خدمات شهری، نزول زیربنا

های فرسوده را بیش از پیش های مربوط به این موضوع است. بنابراین تقاضا برای رشد پایدار، بازیافت بناجمله بحران

جهی های قابل توتر را نیز افزایش داده است. در میان پاسخترغیب کرده و توجه ملی به مراکز شهری فرسوده و قدیمی

ترین نیروی که به الگوی احیای مراکز فرسوده داده شده است، رویکرد حفاظت و بازآفرینی شهری است که اصلی

دهنده به شهر قرچک بوده و کلید موفقیت آن، پرداختن همزمان به اصول پدافند غیرعامل است. از این محرک شکل

رسوده، تالش در جهت ایجاد تعادل و هماهنگی میان های فرو یک وجه در بازآفرینی شهری و توسعه درونزای بافت

ها آن هم با استفاده از پویش اجتماعی مردم و مشارکت آنهاست. در واقع های زندگی اجتماعی در این بافتبنیان

عوارض و مشکالت نواحی فرسوده شهری قرچک، بنا به سرشت خود چند وجهی هستند و در هر مورد به شکل خاصی 

ها به همراه افت بسیار های کارکردی و کالبدی این بافت. افت منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانینمایدبروز می

ریزان شهری را مجاب به ارائه اصول پدافند شدید کیفیت محیط شهری از جمله دالیلی است که سیاستگذران و برنامه

 غیرعامل در مواجهه با مسائل و مشکالت آن کرده است. 

 مبتنی پیراکالنشهری فضاهای در شهری بازآفرینی های طرح جایگاه پژوهش حاضر، به  واکاوییاس در بر این اس

های بازآفرینی در راستای بررسی جایگاه طرح به منظور پرداخته شده است.قرچک،  شهر عامل در غیر پدافند اصول بر

اقدامات با شهر قرچک با استفاده از آزمون  اصول پدافند غیرعامل در قرچک، پس از بررسی انطباق هر یک از اصول و

های بازآفرینی در راستای دستیابی به اصول . جایگاه طرحاستفاده شده است همبستگی اسپیرمناز آزمون  تحلیل عاملی،

( در اصول سازی و زیادسازی و مقیاس بهینهسازی و پراکندهکوچکپدافند غیرعامل در تمامی اقدامات به جزء اقدام )

بندی مراکز به قابل تامین و جایگزین در صورت درجه، اقدام )سازی و ابتکار در پدافند غیرعاملسازی، ارزانکوچک

تعامل ، اقدام )هاانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه( در اصول  انهدام و غیرقابل تامین و تولید

تعیین مقیاس ( در اصول هاها و کارکردیز و بررسی اتواع عملکردآنال، دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر

پراکندگی در ( در اصول بررسی و آنالیز تهدیدات، و جغرافیای نظامی، اقدام )بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

یت و پوشش نسبت بندی شهر از نظر امندرجههای )قرچک، اقدامها متناسب با تهدیدات و جغرافیای شهر توزیع عملکرد

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی ( در اصول بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی، به تهدید

( در اصول  تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه، شناسایی و آنالیز تهدید و سناریوی عمومی شهر، اقدام ) هاپروژه

های پدافند غیرعامل در استقرار ها و استانداردتعیین شاخص،اقدام )هازهها و حومدیریت بحران دفاعی در عرصه

ا، ها در فضیابی بهینه استقرار عملکردمکان ن( در اصولانتخاب عرصه امن از نظر جغرافیای نظامی و پهنه ام، هاعملکرد

هی و مهارت آموزی، که ( در اصول آموزش و آگا اقدام )درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار، شناسایی تهدیدات

 اند، مناسب ارزیابی شد. درصد نسبتا کمی را به خود اختصاص داده
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های بازآفرینی شهری که به عنوان بهترین (، مبنی بر اینکه در طرح1398نتایج پژوهش حاضر با مطالعات حسینی )

ای به این شود، توجه ویژهاد میهای فرسوده با اصول پدافند غیرعامل قلمدفرصت برای تناسب هر چه بیشتر محدوده

توانند تحقق اصول پدافند غیرعامل را تسهیل بخشد، همخوانی و ها میامر نشده است ولی ساختار محتوایی این طرح

 همخوانی و مطابقت دارد.(، 1398مطابقت دارد. همچنین با مطالعه آخوندی و قنبری سید کالیی )

 بر مبتنی پیراکالنشهری فضاهای در شهری بازآفرینی هایطرح جایگاه تقویتلذا در ادامه پیشنهاداتی در جهت 

 گردد: ارائه می پدافند پیشنهادت ذیل اصول

های فرسوده شهر، و ارائه ضوابط خاص و اقدامات الزم در های غیررسمی و بافتپذیری سکونتگاهبررسی و ضریب آسیب -

 های بازآفرینی برای آنها. طرح

های بازآفرینی و شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارها در زمینه دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل رحبازنگری در اهداف ط -

 ها از سوی متخصصین و جامعه دانشگاهی.در این طرح

های بازآفرینی و علل موجود در عدم گردد یک بیان تعریف شفاف از وضعیت اصول پدافند غیرعامل در طرحپیشنهاد می -

 های صورت گرفته صورت گیرد. ها در طرحاخصاجرای این ش
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تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت  یهابافتدر بهسازی « یشهر داریپااصول توسعه »با « الزامات پدافند غیرعامل»

 .52-35صص  .102شماره  .26دوره  .جغرافیایی )سپهر( اطالعات .شهر تهران 12تاریخی منطقه 

 عنوانبهسیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری  .1389. پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، کشاورز، مهناز -

 .92-73، صص 1، شماره 1، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، دوره ی فرسوده شهریهارویکردی نودر بافت

شناسی فضایی از ساختار کالبدی تحلیلی بر آسیب. 1397توکلی نیا، جمیله. ضرغامی، سعید. تیموری، اصغر. اسکندرپور، مجید.  -

نشریه تحقیقات کاربردی علوم النشهر تهران. و بافت اجتماعی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل مورد پژوهی: منطقه شش ک

 . 53. شماره 19جغرافیایی، سال 

 هایسکونتگاه کالبدی و جمعیتی تحوالت در مؤثر عوامل .1395 فریوش. نامداری، اصغر، پاشازاده، حمید، جاللیان، -

شهری دوره  یشناسبوم هایپژوهش فصلنامه دو. قرچک شهر: موردی پژوهش آن، پیامدهای و شهرهاکالن پیرامون

 .50-33. صص 13. شماره 7
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 و همکاران( فراهانی...)غیرعاملاصول پدافند گاهیجا یواکاو

، انتشارات های کهن شهریبهسازی و نوسازی بافت .1386. مشکینی، ابوالفضل ،پوراحمد، احمد ،حبیبی، کیومرث -

 چاپ اول. .دانشگاه کردستان و سازمان عمران و بهسازی شهری

د غیرعامل )مطالعه موردی: طرح بازآفرینی بازآفرینی شهری از منظر پدافن یهاطرحارزیابی  .1398. حسینی، بهشید -

 . 24-17ص ص. 1 شماره .1سال  .آورنشریه علمی شهر تاب .بافت تاریخی کاشان(

اجتماعی شهر از منظر  -پذیری کالبدیسنجش آسیب .1397. نیا، سعید، نظرپور دزکی، رضا، مرادپور، نبیحیدری -

. صص 1شماره  .9، دوره رعاملیغمجله پدافند  .اهواز( شهرکالن: محالت منطقه یک موردمطالعهپدافند غیرعامل )

77-90 

 شدهییشناسااطالعات  .هاطرحدفتر نظارت بر تهیه  .1394. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران -

 فرسوده کشور. یهابافت

های فرسوده در بافتتدوین چارچوب اجرایی برای مدیریت پدافند غیرعامل  .1395. شکوهی، علی، طارمی، مجید -

 .تهران .کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار، وزارت کشور .شهری

مالحظات پدافند غیرعامل در تاسیسات زیربنایی شهری. . 1388شکیبا منش، امیر. هاشمی فشارکی، سید جواد.  -

 ها.مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت

 و ساتیتأس مدیریت و ریزیبرنامه در رعاملیغ پدافند توانمندسازی. 1392رضا.  دی،محمو قدیر، صیامی، -

 تهران. تکنیک. پلی کنفرانس ششمن .برق نیروی انتقال و تولید های هوشمندزیرساخت

 . شهرداری شهر قرچک.1398. طرح جامع شهر قرچک -

نرده اسالمشهر در برابر زلزله با رویکرد  بررسی بافت فرسوده محله باغ .1397. فرهادی، رودابه، صفری دهکردی -

 .ایمنطقه -راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری ینگارندهیآنخستین همایش ملی  .پدافند غیرعامل

  .کرمان

فرسوده  یهابافتدر  یریپذبیآسجهت کاهش  مؤثرشناسایی عوامل  .1394. متولی حبیبی، فرید، برقچی، معصومه -

نشریه پژوهشنامه خراسان  .اساس مالحظات پدافند غیرعامل )نمونه موردی بافت فرسوده قلعه آبکوه مشهد( شهری بر

 .77-93صص  .19شماره  .6بزرگ، دوره  

 اجتماعات یتوانمندساز اقدامات و غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی طرح .1400 .مهندسین مشاور هفت شهر آریا -

 .قرچک شهر ری،شه بهسازی بر دیتأک با هاآن

و  رعاملیغ از دیدگاه پدافند پذیری فرم شهرهابررسی آسیب .1389. میراحمدی، مریم، یادگارزاده،  بنفشه -

 .25-14. صص 14شماره  .7فصلنامه ساخت شهر، دوره  .راهکارهای کاهش آن

هر از دیدگاه پدافند پذیر شها و عناصر آسیببررسی و ارزیابی پهنه. 1394محمدپور، علی. ضرغامی، امیرحمزه.  -

 .102. شماره 26فصلنامه علمی و پژوهشی اطالعات جغرافیایی، دوره غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج. 

طراحی و اعتباریابی . 1396مزروقی، رحمت اله. ناصری، رضا. کرباسیان، مهدی. ترک زاده، جعفر. محمدی، مهدی.  -

. مجله ی متوسط آموزش و پرورش، جمهوری اسالمی ایرانرهچارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دو

 .42-15ی درسی ایران، ی درسی، انجمن مطالعات برنامهبرنامه

های درستی برنامه. 1394زاده، جعفر. محمدی، مهدی. ناصری، رضا. مزروقی، رحمت اله. کرباسیان، مهدی. ترک -

 .96-87دو فصلنامه مدیریت بحران،  روسیه و استرالیا.آموزش پدافند غیرعامل بررسی تطبیقی ایران، آمریکا، 
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 6 یاپی، پ1400ییز و زمستانپا، دوم، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                       

های بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت محور در بافت. 1399هاشمی، الناز. علیمردانی، مسعود.  -
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