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 Abstract     چکیده

 که شهری جدید ها و فضای سبز شهری در محالتها، پارکبوستان بررسی

 الزام میزان تواند می اند، شده اجرا و جانمایی شده تعیین پیش از طرحی با

 غیرعامل پدافند قانون گذشته دهه یک طی. سازد نمایان عمل در را قانون به

 پژوهش. است شده تدوین ساختمان ملی مقررات مباحث از یکی قالب در

 جمع از پس و پرداخته موضوع بررسی به تحلیلی-توصیفی روش به حاضر

 کمک به میدانی بازدید و ای کتابخانه مطالعات های روش به اطالعات آوری

 نمونه. است پرداخته موردی نمونه اطالعات تحلیل به اس.آی.جی افزار نرم

 می قزوین شهر در بوستان کاج در محله مالصدرا پژوهش این در موردی

مقررات ملی  21بر اسا مبحث . می باشد دو دهه حدود آن قدمت که باشد

هفت عامل در زمینه رعایت ضوابط پدافند غیرعامل در فضاهای شهری حاکم 

عبارتند از فضای باز، عناصر طبیعی، جان پناه، پناهگاه، تجهیزات است که 

دهد از  می نشان تحقیق این از حاصل شهری، ارتفاع جداره و معابر. نتایج

مجموعه هشت سنجه تعریف شده برای ارزیابی این فضای شهری، حدود 

نیمی از عوامل رعایت نشده اند و بیشترین مشکالت موجود مربوط به کمبود 

 گرو در عامل غیر پدافند ضوابط شدن اصر مستقر در فضا است. اجراییعن

 زمین تفکیک در بازنگری ملی، مقررات از مبحث این برای نظارتی نهاد وجود

 طراحی ضوابط شدن تر رنگ پر و مشاور، مهندسان و شهرسازان توسط شهری

  .است زیربط مراجع توسط آنها اجرای به الزام و شهری

 Examining gardens, parks and urban green spaces in new 
urban neighborhoods that have been placed and 
implemented with a predetermined plan can show the extent 
of compliance with the law in practice. In the past decade, the 
passive defense law has been formulated as one of the topics 
of the national building regulations. The present study 
investigated the subject in a descriptive-analytical way, and 
after collecting information, it analyzed the data of the case 
sample with the help of GIS software. A case example in this 
research is the pine grove in Mulla Sadra neighborhood in 
Qazvin city, which is about two decades old. According to 
topic 21 of the national regulations, there are seven factors in 
the field of compliance with passive defense rules in urban 
spaces, which include open space, natural elements, 
parapets, shelters, urban equipment, wall height and 
passages. The results of this research show that from the set 
of eight criteria defined for the evaluation of this urban space, 
about half of the factors are not met and the most existing 
problems are related to the lack of elements located in the 
space. The implementation of non-active defense regulations 
depends on the existence of a regulatory body for this issue 
of national regulations, a review of urban land separation by 
city planners and consulting engineers, and the addition of 
urban design regulations and the requirement to implement 
them by subordinate authorities. 
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  مقدمه -١

 یامر یشهر یشود، توجه به فضاها یهر گاه در مورد شهر صحبت م

امکان  یتیمحدود یچکه شهروندان بدون ه ییاست. فضاها یضرور

دارند.  یرا داشته و انواع مختلف یتعامالت اجتماع یحضور و برقرار

 یاتباشند که ح یشهر م یک یستماز س یبخش مهم یشهر یفضاها

 یایدارد. در دن ین فضاها بستگیا یتشهرها به موفق یو سرزندگ

و  باشدیتصور م یرقابلامروزی ساخت شهرها بدون فضای سبز غ

سبز شهری در فضای یتخواهد بود. اهم یقابل زندگ یرشهرها غ

شهری  یستمبر سآن یو اجتماع یعیطب یزیکی،ف یراتو تاث یاتح

علت وجودپارکها و فضای سبز در شهرها  یناست. به هم یرانکار ناپذ

به شهروندان بر  یافتهاختصاص  سرانهینمناسب آن و همچن یعتوز و

شهری  یزیدر برنامه ر یمباحث اساس ازیکی یتی،جمع یازاساس ن

اقتصادی و  ی،های شهری دارای نقش اجتماع. پارکباشدیم

 ی،روح هاییماریچون درمان ب یاییبا مزا هستند، یکیاکولوژ

حفظ  ی،اجتماع یارچگیکپمطلوب برای پروش کودکان، یطیمح

برای ارتقای  یاریحال مع ینع هادریطمح ین. اهاینا یرو نظا یشآسا

. شوندیو توسعه جامعه محسوب م یفضای زندگ یفیتک

 یفیتکه بر ک یریسو به جهت تأث یکهای شهری از استقرارپارک

به جهت  یگردارند و از سوی د یداربه توسعه پا یلشهری و ن یزندگ

شهرداریها به جای و سود که برای یهبدون بازگشت سرما یبار مال

 .گسترده را دارند یارزش بررس نهند،یم

آن  یکه شهرها کنیم یم یزندگ یامروزه ما در جهان یگرد یاز سو

آن  یبباشند و تخر یم یعیطب یرو غ یعیدر معرض انواع حوادث طب

 ینامه ها یینعمدی باعث شده است تا آ یرغ یابه صورت آگاهانه 

 یششوند. با افزا ینساختار شهرها تدو یجهت مقاوم ساز  یگوناگون

شد اما از  یجاددر شهرها ا یشترب یرفاه اتاگر چه امکان یتکنولوژ

 ینا یشاز پ یشسبب شد تا خطرات انسان ساخت ب یگرد یسو

نقش  یبررس یبترت ینقرار دهد. به ا یدسکونتگاه ها را در معرض تهد

 باشد. یم یضرور یامر یبحران یطدر شرا یفضاها ینا

 ییدر حال توسعه، به دنبال فضاها یا یافتهاعم از توسعه  کشورها

بشری و فضای شهری در آنجا مستمر و  یزندگ یداریهستند که پا

شدن مخاطرات انسان  یاز جد یشالبته تا پ .مثمر به ثمر باشد

 ی،علم دبیاتدرا ینینو ای¬به عنوان الگو واره یدارساخت، توسعه پا

مشترک ما  یندهدرگزارش آ 1987بار توسط برانت لند در سال  یناول

و کارا از منابع  یحمطرح شد که هدف آن اداره و بهره برداری صح

الگوی مصرف به  یابیبرای دست یانسان یرویو ن یمال یعی،طب یه،پا

 یامکانات فن یریآن بود که با به کارگ یهنظر ینمطلوب بود. هدف ا

به طور مستمر  یندهنسل امروز وآ یازمناسب ، ن یالتو تشک ختارو سا

 یدمندی که در مفهوم توسعه پدبخش رفع شود، تفکر نظام یتو رضا

 یمجموعه تفرجگاه یکآن در  یژگیهایآمد، بر نقش فضای سبز با و

 یاقتصادی و فرهنگ ی،اجتماع هاییتاز واقع یحبه همراه درک صح

 یبحران یرغ یطشرا یبرا یداراما نگاه توسعه پا .دارد یدمناطق تأک

آن در  یریو قرار گ یرانکشور ا یاییجغراف یتشده است. موقع ینتدو

باالی  یتانرژی جهان، ظرف-یاسیمنطقه حساس و راهبردی س

سو  یگرو از د یشناس ینساختار زم مرتبط با یطیمح یدهایتهد

 یکی،و ژئواکونوم ژئوپولیتیکی یتمرتبط با موقع یانسان یدهایتهد

کشور را در دوران های مختلف و در ابعاد و اشکال گوناگون با بحران 

 یتیفضاهای جمع یریروبروکرده است. شکل گ یانسان-یعیهای طب

ضرورت توجه به  ینی،شهرنش یو باال یعبر روند سر یمبتن یدجد

در سطح مراکز شهری را  یرعاملمقوله های دفاع شهری و پدافند غ

مادی و  یه. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرماینمایدروزافزون م

شوند،  یم یلعمده برای دشمن تبد یدر زمان جنگ به هدف ی،انسان

آورد. در  یم یدرا پد یحمله به آنها خسارت های فراوان یجهدر نت

شهر،  یرعاملو پدافند غ یتیامن یزیو برنامه ر یابیکانم یبررس

استقرار  یتنحوه پراکنش کاربری ها، موقع یعی،طب یتموقع

مورد  یتیشهری، مالحظات امن یزاتو تجه یساتها و تاس یرساختز

های شهر  ینههز یدها،عوامل و تهد ینا ی. بررسیگیردقرار م یبررس

تری را برای مطلوب یو زندگکاهش داده  یاررا هنگام وقوع بحران بس

 یژهبه و یرعاملاصول پدافند غ یتآورد. رعا یشهروندان به وجود م

حساس و مهم  یاتی،و مراکز ثقل ح یساتبرای تأس یابیاصل مکان 

از بروز خسارت های  یریدر شهرها قرار دارند، سبب جلوگ یشترکه ب

 .مراکز در زمان بروز جنگ خواهد شد ینبه ا یادز

ضوابط پدافند  یتو توجه به رعا یشهر هاییرساختبر ز تمرکز

عنوان  یشهر یریپذ یباقدام در جهت کاهش آس ینمهمتر یرعاملغ

با عنوان نقش  ی( در مقاله ا1400) یریبهزادپور  وخ. استشده

به نقش عناصر مستقر در  یمبلمان شهر یدر طراح یرعاملپدافند غ

در  یمبلمان دفاع یه طراحدارند ک یدپرداخته و تاک یشهر یفضاها

فضاها  ینا یباال یتاهم یلباالخص پارک ها به دل یباز شهر یفضاها

 یا یژهو یتبه واسطه سهل الوصول بودن و پرتردد بودن آن ها از اهم

اکثر  دهد ینشان م یقتحق یها یشینهپ یبررس .برخوردار است

 یریتمد یابحران  یریتعامل حول موضوع مد یردر پدافند غ یقاتتحق

 یعناصر کالبد یموارد به صورت خاص برخ یاست و در برخ یشهر

بخش از شهر را  یکبافت  یتقرار گرفته اند و کل یابیشهر مورد ارز

 یسابقه ا یرعاملقرار نداده اند. اگرچه موضوع پدافند غ یهدف بررس

 یرانعامل در ا یرقانونمند کردن پدافند غ یاما تالش برا رددا یطوالن

باشد.  یآن م یادقدمت نه چندان ز یانگرآن ب یخچهتار یو بررس

بار در  یناول یبرا یمقررات مل یکدر قالب  یرعاملموضوع پدافند غ

تالش  1395و  1392 یسپس در سالها ید،مطرح گرد 1388سال 

 یشترامر ب ی. اگرچه در ابتدایرفتجهت اصالح آن صورت پذ ییها

در اصالحات  یکنداشت ل ینامه جنبه شهرساز یینضوابط مطرح در آ

توجه شد و ضوابط  یشترب یزسازه ن یمقاوم ساز یبه جنبه ها یبعد

و  یعمران، معمار یاز مباحث مهندس یگسترده تر یفشامل ط

 یدتوانند مف یم ینامه ها زمان یین. از آنجا که آیدگرد یشهرساز

لذا ضرورت دارد  یرند،مورد توجه قرار گ ییاجرا یاتکه در عمل باشند

دهه گذشته تحت توسعه  یک یکه ط یدر محالت یتا بافت شهر

توجه و تحقق  یزانتا م یرندقرار گ یابیقرار داشته اند مورد ارز یشهر

 یعنصر یشود. اگر محالت شهر یدهضوابط مصوب در شهرها سنج

شوند پس الزم است  یقلمداد م شهرساختار  یریمهم در شکل گ

شوند.  یدهسنج یبحران یطمصوب در آنها در شرا نیقوان یتنحوه رعا

مقاله آن  یندر ا یموضوع، هدف اصل یتبا نگاه به اهم یبترت ینبه ا

 یدها در محالت جدها و بوستانپارک ی،سبز شهر یاست که فضا

(  یمورد نمونه)بوستان کاج در محله مالصدرا به عنوان  ینشهر قزو

 یزانتا چه م یبافت شهر ینود اش یتا بررس یردقرار گ یابیمورد ارز
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عامل مطابقت  یردر حوزه پدافند غ یمصوب حوزه شهرساز ینبا قوان

 دارند.

  غیرعامل پدافند مفهوم -١-١

 صیانت افراد، امنیت تضمین مردم، جان حفظ معنای به پدافند واژه

 هرگونه برابر در و همه مواقع در ملی حاکمیت و ارضی تمامیت از

 از متفاوت نوع دو به خود و بوده تجاوز هرگونه و موقعیت شرایط،

 و عامل پدافند قالب در دفاع شیوه و ریزی، طراحی برنامه لحاظ

 عنوان به پدافند غیرعامل. شود می بندی تقسیم عامل غیر پدافند

 نظامی حمله و جنگ تهدید نوع با بحران مدیریت های شاخه از یکی

 که شود می گفته ای مسلحانه غیر مجموعه اقدامات به افزاری سخت

تاسیسات،  ها، ساختمان انسانی، نیروی پذیری آسیب کاهش موجب

 مخرب و خصمانه عملیات مقابل در کشور های شریان و تجهیزات

 تداوم و حیاتی تامین نیازهای زیربنایی، های فعالیت استمرار دشمن،

 رانبح و تهدید شرایط در کشور اداره تسهیل و عمومی رسانی خدمات

 در ها پروژه و ها طرح دفاعی کارائی و سطح و ارتقاء خارجی تجاوز

 .میباشد دشمن تهاجم زمان

 خود دوگانه و بیست مباحث از جلد یک ایران ساختمان ملی مقررات

 به خود یکم و بیست مبحث در و داده اختصاص موضوع این به را

 پرداخته شهرسازی و ساختمان صنعت در الزامی ضوابط و تعریف

 ای مسلحانه غیر اقدام هر را غیرعامل پدافند مبحث، این در. است

 انسانی،ساختمان نیروی پذیری آسیب کاهش موجب که داند می

 تهدیدات مقابل در کشور ی ها وشریان ها،تاسیسات،تجهیزات،اسناد

  [.1] گردد سازگار انسان

 اقدامات ی مجموعه را غیرعامل پدافند( 1394) اسکندری

 آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که داند می ای غیرمسلحانه

 تسهیل و ملی پایداری ضروری،ارتقا های فعالیت تداوم پذیری،

 گردد می دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت

 پدافند ،(1393) کشور عامل غیر پدافند سازمان اساسنامه در. [2]

 تجهیزات و سالح بکارگیری بدون که اقداماتی مجموعه به عامل غیر

 پذیری،افزایش آسیب کاهش باعث نتیجه در و شود گرفته بکار نظامی

 های فعالیت کارکرد بحران،تداوم مدیریت ملی،تسهیل پایداری

 نظامی اقدامات و تهدیدات برابر در دفاعی بازدارندگی تولید و ضروری

 ای مقاله در(  1394) ریحانی. [3] میشود اطالق میگردد دشمن

 می عنوان چنین سوئیس کشور غیرعامل پدافند بررسی عنوان تحت

 است اقداماتی و ها ریزی طرح تمامی شامل عامل غیر پدافند که کند

 فعالیت ملی،تداوم پایداری ها،افزایش پذیری آسیب کاهش موجب که

 به مستلزم و گردیده خارجی تهدیدات مقابل در نظامی های دستگاه

نهادها، نیروها،  تمام عامل غیر پدافند در.نیست سالح کارگیری

 کنند، ایفا موثری نقش توانند می عادی مردم حتی و سازمانها، صنایع

ضدهوایی،  های سیستم مانند عامل غیر پدافند در حالیکه در

 برای .دارند عهده بر مسئولیت مسلح نیروی رهگیر، تنها هواپیماهای

. است شده ذکر مختلف منابع در اهداف سری یک عامل غیر پدافند

 و ماندن زنده: کرد بندی دسته زیر صورت به توان می را اهداف این

 طریق از ارزی و اقتصادی جویی صرفه انسانی، نیروی بقای حفظ

 در مثبت وروانی روحی تاثیرات ایجاد تسلیحات، و تجهیزات حفظ

 آزادی سلب ها، فعالیت ادامه جهت شهروندان توان حفظ شهروندان،

 و جمعیت و ثروت توزیع عملیات، صحنه در دشمن از عمل ابتکار و

 پراکندگی و زدایی تمرکز سیاست اعمال طریق از ملی سرمایه

 جهت الزم های آمادگی ایجاد حیاتی، ومراکز کلیدی های زیرساخت

 برابر در شهروندان مقاومت ی آستانه افزایش دشمن، با مقابله

 به و کشور های پذیری آسیب ی مجموعه کاهش دشمن، تهاجمات

 و علم پژوهش،تولید و تحقیق بازدارندگی، های مولفه از یکی عنوان

 داودپور و ها یزدی .عمومی معارف به آن تبدیل و فرهنگ در آوری فن

 بیان غیرعامل پدافند اهداف از را دیگری مشابه موارد هم( 2016)

 دقت و شناسایی های سامانه توانایی کاهش به توان می که اند کرده

 استمرار بقا، قابلیت بردن باال دشمن، آفندی تسلیحات گیری هدف

 در حیاتی مراکز رسانی خدمات و حیاتی های فعالیت و عملیات

 کاهش و پذیری آسیب تقلیل جنگ، و بحران تهدید، وقوع شرایط

 حیاتی، مراکز انسانی نیروی و تجهیزات -تاسیسات صدمات و خسارت

 از عمل ابتکار و آزادی سلب  دشمن، عملیات و تهدیدها برابر در

 به بیشتر هزینه تحمیل و فریب  ها، هزینه در جویی صرفه دشمن،

 نیروهای و مردم مقاومت آستانه افزایش بازدارندگی، تقویت و دشمن

 وحدت و انسجام و روحیه حفظ دشمن، های تهاجم برابر در خودی

 امنیت ارضی، تمامیت حفظ کشور، ملی های سرمایه حفظ و ملی

 تعریف در که آنچه به توجه با [.4] نمود اشاره کشور استقالل و ملی

 کاهش غیرعامل پدافند اصلی هدف است، آمده غیرعامل پدافند

 یک آمدن در اجرا به طریق از موضوع این که است پذیری آسیب

 حالت غیرعامل پدافند اینکه دوم نکته. است پذیر امکان ضوابط سری

 پذیری آسیب میزان گردد، رعایت بیشتر ضوابط هرچه و دارد نسبی

 های جنبه رعایت لذا. است کمتر نظامی اقدامات زمان در شهرها

 .است الزامی امری مختلف

  غیرعامل پدافند عناصر -١-2

 ارتباط در یکدیگر با که گردیده تشکیل اجزا سری یک از سیستم هر

 از نیز سیستم یک عنوان به شهر. هستند تاثیرگذار یکدیگر بر و بوده

 زمینه در مناسب عملکردی داشتن جهت و نیست مستثنی قاعده این

 یکدیگر با مناسبی و متقابل رابطه آن اجزای باید غیرعامل پدافند

 متغیر را عامل پدافند از عامل غیر پدافند تمایز وجه. باشند داشته

 به محیط امکانات از غیرعامل پدافند دیگر عبارت به. دانند می انسان

 نظامی و رزمی نیروهای نبود در که نماید می استفاده نحوی

 موضوع در دخیل عناصر ترتیب این به. نیابد کاهش دفاعی توانمندی

 نظریه زمینه این در. کرد جستجو انسان از بغیر عواملی در باید را

 ساختمان ملی مقررات یکم و بیست مبحث. است شده ارائه هایی

 بُعد در عامل غیر پدافند موضوع در گذار تاثیر اجزای( 1395)

 پناهگاه و ابنیه کالبدی فرم ها، پناه جان ورودیها، شامل را شهرسازی

 تأثیر شهری عناصر( 1395) نژاد فاطمی و ستانیاب[. 5]داند می ها

 های کاربری شهری، بافت شهری، نقل و حمل شبکه  شامل را گذار

 فضاهای و ها پناهگاه شهری، تجهیزات و تأسیسات عمومی،

 جوزی و تقوایی[. 6] دانند می شهری باز و سبز فضاهای زیرزمینی،

 عامل غیر پدافند به ارزیابی برای را هایی شاخص( 1391) خمسلویی

 شبکه شهر، های کاربری از عبارتند ها شاخص این. اند کرده معرفی

 [.7] شهری ابنیه و معابر
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مقررات ملی  2١در مبحث  عامل غیر پدافند متغیرهای -١-3

 با رویکرد فضاهای شهری

 آمده ساختمان ملی مقررات یکم و بیست مبحث در آنچه اساس بر

 آنها طریق از که دارد وجود شهرسازی زمینه در شاخص شش است،

 گیری اندازه شهری بافت یک در را عامل غیر پدافند ویژگی توان می

 : از عبارتند ها شاخص این. نمود

 :دارای بودن فضای باز (  الف

امداد و  –دارای بودن فضای باز جهت استقرار سرپناه عمومی 

 نجات )چند منظوره( 

 : عناصر طبیعی استقرار (ب

 دارا بودن عناصر طبیعی جهت استتار و پدافند غیرعامل طبیعی

 :پناه جانمایی جان( ج

 فراهم را کش دراز امکان فقط که کم عارتفا با حتی قائم های لبه

 گردد؛ استفاده پناه جان عنوان به میتواند میکند،

 :گاه وجود پناه(  د

 مقابل در که میگردد اطالق موقتی اسکان مکان به پناهگاه

 های ساختمان به نسبت(مستقیم غیر بمباران) متعارف تهدیدات

 [.8] باشد می برخوردار باالتری مراتب به پایداری و ایمنی از معمولی

 :شهری تجهیزات به دسترسی( ه

 اطفا برای آتشنشانی شیر مجاور این فضاهای شهری در باید

 .باشد داشته و سرویس بهداشتی وجود ضروری موارد در حریق

 معبر( و

 اشاره بحران بروز زمان در معابر انسداد عدم بر ملی مقررات در

امداد رسانی در زمان اسکان . لذا دسترسی سواره برای  است شده

 اضطراری وجود داشته باشد.

 ( ارتفاع جداره ها )عدم محصوریت(ز

، ساختمان های مجاور در 21بر اساس ضوابط کالبدی مبحث 

صورت ریزش نباید آوارشان بر فضای باز ریخته شود و برای شهروندان 

با مستقر در فضای شهری ایجاد مخاطره نماید. این موضوع می تواند 

اجرای معبر حد فاصل ابنیه با فضای شهری و یا قرار گیری حیاط 

 ابنیه مابین ساختمان ها و فضای شهری تامین شود.

 روش تحقیق -2

باشد.  یم یلیتحل -یفیدر پژوهش حاضر از نوع توص یقروش تحق

است و منابع معتبر  یپژوهش اسناد یناطالعات در ا یگردآور یوهش

مطالعات بوده است. با توجه به هدف  یمبنا ینترنتیو ا یکتابخانه ا

موجود بوستان کاج با ضوابط مصوب در  یتوضع یابیپژوهش که ارز

ابتدا، نقشه نمونه  یلدر بخش تحل ،است یداالحداثمحله جد یک

اس ساخته شده،  یآ یج یطدر مح ییراتتغ ینبر اساس آخر یمورد

 یفعل یتضعاطالعات  و یدانی،سپس با استفاده از روش برداشت م

 یدانیم یدبه روش بازد ی،محل مورد نظر ثبت شده است، در گام بعد

)که در بخش  یپرداخته و ضوابط شهرساز یشهر یفضا ینا یلبه تحل

 یمتنظ یستچک ل یکو بصورت  یدهاستخراج گرد یمطالعات اسناد

حاصل  یجهو نت یدهگرد یسهمقا یموجود نمونه مورد یتشده( با وضع

 آورده شده است. یریگ جهیشده در بخش نت

 
 تحقیق مفهومی مدل. ١ جدول

 سنجه متغیر بُعد مفهوم

پدافند 

غیرعامل 

یک 

فضای 

 شهری

 کالبدی

 دارا بودن فضای باز مسطح فضای باز

 دارا بودن درخت و درختچه عناصر طبیعی

 لبه های قائم حتی با ارتفاع کم  جان پناه

 وجود پناه گاه  پناه گاه

 وجود معبر در مجاورت معبر معبر

تاسیسات 

 شهری

 وجود شیرآتشنشانی

 وجود سرویس بهداشتی

 ارتفاع جداره
عدم محصورت ابنیه بر فضای 

 شهری

 بوستان کاج در محله مالصدرا معرفی -2-١

 ربع با برابر شهرداری قزوین قدمتی 3واقع در منطقه  مالصدرا محله

این محله به لحاظ  .دارد مدرن ایمحله ساختار و بوده برخوردار قرن

 برخورداری جغرافیایی در شمال شرقی این شهر قرار داشته علیرغم

 فرهنگی و اجتماعی حیث از شهری طراحی در مدرن ساختار از

 در. باشد نیز شهر سنتی فرهنگی و اجتماعی فضای یادآور توانسته

 ،مسجد و پشاکافی نظیر سنتی و مدرن عناصر گرفتن قرار هم کنار

( کاج)محلی پارک نظیر هم کنار در اقتصادی اجتماعی، فضای ترکیب

 محله مراکز به دسترسی و هاخیابان طراحی ،شاخص هایفروشگاه و

 انسجام و شود ایجاد تعلق حس ساکنین در تا است شده غیره سبب و

 حس دیگر سویی از ولی باشد داشته وجود تریمطلوب پیوستگی و

 .دارد مبهمی خوانایی

 معلم،خیابان بلوار در و قزوین مالصدرا محله در کاج بوستان

 این جغرافیایی موقعیت لحاظ از .است شده واقع سپهر معرفت،خیابان

 دبیرستان و رازی زکریای بیمارستان مانند مراکزی نزدیکی در مکان

 قزوین استان کل دادگستری و الغدیر بوستان و( اول دوره) قائم شاهد

 .است گرفته قرار قزوین شهرستان بلندیان شهید بهداشت مرکز و

 دانشگاه اتوبوس ایستگاه مکان، این به اتوبوس ایستگاه نزدیکترین

 کاربران برای را مکان این به دسترسی که باشدمی قزوین اسالمی آزاد

 سازد.می آسان عمومی ونقلحمل
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 پارک کاج در شهر قزوین و محله مالصدرا. موقعیت ١شکل

پارک کاج که تقریبا در مرکز این محله واقع شده است، و در عکسهای 

 وضعیت موجود این فضای شهری قابل مشاهده است. 2شکل 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 . وضعیت پارک کاج در محله مالصدرا قزوین2شکل

 

 یافته ها -3

مقررات ملی ساختمان در  21مبانی نظری و مطالعه مبحث  بررسی

نهایت به ارائه یک مدل مفهومی رسید که بر اساس آن بتوان یک 

فضای شهری را ارزیابی نمود. همان گونه که مدل مفهومی در بخش 

قبل نشان داد، ارزیابی بعد کالبدی یک فضای شهری با رویکرد پدافند 

ه است و برای هر عامل یک یا چند غیر عامل، به هفت عامل وابست

سنجه قابل تعریف است. در اطراف این فضای شهری لبه های قائم 

جهت استقرار در موارد اضطرای همانند گلجای یا همان فالور باکس 

وجود ندارد. با وجود جدید االحداث بودن این محله و بارک کاج، 

ه است. پناهگاه جهت موارد ضروری در فضای شهری آن تعبیه نشد

با وجود پویایی و ازدحام مثبت در ساعات مختلف روز در مرکز محله 

و پارک کاج، هیچ گونه سرویس بهداشتی در فضای شهری آن ساخته 

نشده است. به این ترتیب  ارزیابی میدانی سنجه های مطرح در مدل 

نشان  2در جدول شماره  مفهومی وضعیت پارک کاج محله مالصدرا

 داده شده است.

موارد رعایت شده و مطلوب در این پارک وجود معابر سواره و پیاده 

عریض در چهار ضلع آن و عدم محصوریت فضا و آسیب پذیر نبودن 

آن به جهت ریزش آوار است. عناصر طبیعی در محدوده پارک به 

خوبی تعبیه شده و فضای باز مناسبی در این پارک و معابر پیاده 

 .اه در زمانهای اضطراری وجود داردهمجوارش برای استقرار سرپن
     

 پارک کاج یکالبد یتوضع یدانی. سنجش م2جدول 

 وضعیت سنجه متغیر بُعد مفهوم

 کالبدی پدافند غیرعامل یک فضای شهری

 رعایت شده دارا بودن فضای باز مسطح فضای باز

 رعایت شده دارا بودن درخت و درختچه عناصر طبیعی

 رعایت نشده لبه های قائم حتی با ارتفاع کم  جان پناه

 رعایت نشده وجود پناه گاه  پناه گاه

 رعایت شده وجود معبر در مجاورت معبر معبر

 تاسیسات شهری
 رعایت شده وجود شیرآتشنشانی

 رعایت نشده وجود سرویس بهداشتی

 رعایت شده بر فضای شهریعدم محصورت ابنیه  ارتفاع جداره

 



58 
  

7 (1) , 2022 

  ١، شماره 7دوره 

 ١40١تابستان 

 دوفصلنامه پژوهشی

 

ی
رس

بر
 

ی
بد

کال
 

ک
ار

پ
ت

ال
مح

در 
ز 

سب
ی 

ضا
و ف

ها 
 

ید
جد

 
ی

هر
ش

 با 
ط 

واب
ض

ل
ام

رع
غی

د 
فن

دا
پ

، 
نه

مو
ن

 
ی

رد
مو

 :
له

مح
ج، 

کا
ن 

تا
وس

ب
 

درا
ص

ال
م

 
ن

وی
قز

 

 حث و نتیجه گیریب -4

پارک قدمت چندان  یندهد اگرچه ا یداده ها نشان م یلتحل یبررس

 ینا یکالبد یاز عوامل در طراح یمیبه ن یکندارد اما نزد یادیز

نشده است.  یترعا یرعاملضوابط پدافند غ یتجهت رعا یشهر یفضا

در مورد نحوه  یشترب یشهر یفضا ینحاکم بر ا یالبته مشکالت اصل

ها با  یگلجا یباشد.  عدم اجرا یم فضااستقرار عناصر مستقر در 

ارتفاع مناسب جهت پناه گرفتن شهروندان در لحظه بروز حمالت، 

در فضا،  یدر زمان اسکان اضطرار یبهداشت یسبه سرو یعدم دسترس

شهروندان در زمان بروز حوادث  یتهدا یاهگاه براپن یعدم طراح

با توجه به  هباشد. البت یپارک م ینا یچالشها یانسان ساخت مهمتر

باز مناسب در پارک کاج، امکان اصالح موارد فوق به حداقل  یفضا

 وجود دارد. ینههز

عدم  یترعا ی،شهر یفضا ینا یدر طراح یرموارد چشمگ مهمترین

راف بر محوطه پارک است که شهروندان را از اط یاشراف ساختمانها

معبر در چهار ضلع  یآوار محفوظ نگه داشته است و اجرا یزشخطر ر

 را فراهم کرده است. یادهسواره و پ یپارک انواع دسترس ینا

 یشود در طراح یم یشنهادپ ی،شهر یفضا ینا یمجموع با بررس در

 ینزم یکو تفک یزیعالوه بر دقت در طرح ر یشهر یدمحالت جد

دقت  یشهر یفضا و مبلمان ها یبه موضوع طراح ی،شهر یها

 یفتوان با تعر یموجود م یفضاها یبرا ینلحاظ شود. همچن یشتریب

مشکالت  یرعاملغ فندپدا یکردبا رو یوموضع یموضوع یطرح ها

 موجود را برطرف نمود.

موضوعات  یگراز د یبهداشت یها یو کاربر یشهر یزاتتجه موضوع

 یاست. اگر چه در گذشته حمام ها یرانمعاصر ا یقفول در شهرسازم

از عناصر مهم بافت شهر در سطح  یکی یدر محالت شهر یعموم

در  یبهداشت یها یسآمدند و شهروندان به سرو یمحله به حساب م

 یا یمحل یفضاها ینچن روزهداشته اند. ام یمساجد محله دسترس

چند  یفضاها یگذشته را ندارند. لذا با طراح یتفعال یاوجود ندارد و 

از  یتوان بخش یم ی،محل یورزش یمنظوره همچون مجموعه ها

 یمجموعه ها مستقر نمود تا در زمان ها ینرا در ا یامکانات بهداشت

 مورد استفاده همه شهروندان باشند. یضرور

 مراجع -5

 شهرسازی، و  اهر  وزارت(. 1388) عامل پدافند  ساختمان، میل مقررات 21 مبحث [1]
 ایران توسعه نش   ساختمان، میل مقررات دفت   ساختمان، و  مسکن معاونت

 چهارم، ویرایش ششم، عامل،چاپ غت   پدافند  های دانستن  (. 1394. )ح اسکندری، [2]
 بوستان ناش  

 ف 2/20/94502 شماره نامه(. 1393)کشور،  عامل غت   پدافند  سازمان اساسنامه [3]
 . کشور   عامل غت   پدافند  سازمان کمیته  دبت   و  رئیس. ک

ان برریس(. 1395. )ز  داودپور،. ا  ها، یزدی [4]  تأکید  با  شهر  کالبدی  ساختار  آوری تاب مت  
عامل پدافند  بر  : موردی نمونه AHP مراتن   سلسله تحلیل فرآیند  از  استفاده با  غت 

 خرداد  شهرسازی، و  معماری مهندیس الملیل بی    کنفرانس   قزوین، شهر  2و1 مناطق
 تهران ، 1395

 شهرسازی، و  راه وزارت(. 1395) عامل پدافند  ساختمان، میل مقررات 21 مبحث [5]
 مسکن راه، تحقیقات مرکز  ساختمان، میل مقررات دفت   ساختمان، و  مسکن معاونت

 شهرسازی و 
[6] ، : عامل غت   پدافند  بارویکرد  بحران مدیریت(. 1395. )خ نژاد، فاطیم. ج باستان 

 و  طبییع مخاطرات الملیل بی    همایش اولی    شهری، مناطق پذیری آسیب کاهش
 . 1395 شهریور  اردبیل، ها، چالش و  راهکارها  ایران، محییط زیست های بحران

[7] ،  فضاهاي در  بحران برنامهريزي و  مديريت(. 1391. )ع ، خمسلونی  جوزی. م تقوانی
عامل پدافند  رويکرد  با  شهري هاي: موردي مطالعه ؛SWOT مدل و  غت  ی  مست   راهپيمانی
 زمستان ششم، مسلسل شماره دوم، سال فضا، جغرافیانی  آمایش مجله اصفهان؛ شهر 

1391 . 
 شهرسازی، و  راه وزارت(. 1392) عامل پدافند  ساختمان، میل مقررات 21 مبحث [8]

 . ایران توسعه نش   ساختمان، میل مقررات دفت   ساختمان، و  مسکن معاونت
 
 

 

 

 


