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 دهیچک  یدیکل واژگان

 عمومی ترین فضاها، می تواند کانون بستر حیات مدنی و شهرگرایی باشند،فضاهای شهری دوستانه، به عنوان  

 اقدامات با مقابله در  شهر ضروری فعالیتهای تداوم هدف با اجرایی دستورالعمل از جزئی شهری غیرعامل پدافند

 و تبیین الگوهای اصلی مد نظر در پدافند غیر عامل که در طراحی ،مقاله حاضرمی باشد. در  دشمن نظامی

شده،سپس مکان یابی فضاهای شهری دوستانه با رویکرد  شهری کاربرد دارند مطرح فضاهای شهری دوستانه

های شاخصشش  برای دستیابی به اهداف تحقیق ،  پدافند غیر عامل درمحله سورو بندرعباس انجام گرفته است

سایت مناسب ، در نهایت دو ده شده استفا  1AHP  جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل ، کهمنتخب استخراج

این پژوهش  .ده استانتخاب ششاخص ،  بر اساس شش 2مکان یابی فضای شهری دوستانه در محله سوروبرای 

 مطالعات  مبنای بر اطلاعات آوری ، روش جمعتحلیلی  -و از لحاظ روش شناسی توصیفی ،به لحاظ هدف کاربردی

 مفاهیم ورود الگوی شده، گرفته پیش در پژوهش این در که روندی به وجهت با  است. بوده میدانی - ای کتابخانه

  نظا می و طبیعی های بحران حین شهری پذیری کاهش آسیب رویکرد با تبیین  طراحی فضاهای شهری دوستانه در  شهری غیرعامل پدافند

 .گردیده است پیشنهاد

 فضاهای شهری دوستانه

 پدافند غیر عامل

 AHPیروش سلسله مراتب

 کاهش خطرپذیری

 محیط امن

 تهدیدات نظامی 

 

 فتارگپیش -1
در جهان، همواره با وقوع جنگ  هیتمدنهای اول رییشکل گ

همراه بوده است، انسانها از طریق پناه گرفتن در غارها و ساخت 

بارو و قلاع محکم و مرتفع و حفر  جوشن و سپر و ایجاد برج و

با هدف   یگروه تیامن نیخندق جهت حفظ جان و تأم

 دشمن اقدام نموده اند.   رانهیاز حملات غافلگ رییشگیپ
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و استفاده از زره و  حیصح یابی)ع( در مکان  یعل حضرت

به  یارزنده ا یبان جهت اعلام خبر، رهنمودها دهیگماردن د

دشمن قرار  یارویجنگ رو دانیدارند: آن گاه که در م ریشرح ز

ار در کن ایدر دامنه کوه ها، تپه ها و  دیقرارگاه شما با د،یگرفت

نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از دشمن 

 حداکثر از دو سو با ایسو و  کیجنگ را از  دیکند و با ینگهبان

 یعیبر موانع طب هیتک گرید یو قسمت ها دیدشمن داشته باش

داشته باشد تا دشمن قدرت نفوذ نداشته باشد.  و اکملوا السلامه 

زره  دیفرما یم گرید ی( و در جادیرا کامل کن شی)زره خو

 و آن ها که کلاه خود دیلشگر قرار ده شیشاپیپ رها را د دهیپوش

(.  در 121)نهج البلاغه خطبه  رندیندارند در پشت سر قرار گ

خداوند متعال با  زیالشأن اسلام ن میعظ امبریرت پهج انیجر

 عاملریکه از اصول پدافند غ بیاختفاء و فر یاستفاده از شگردها

 یر) اسکند دیگرد شانیبه ا شیکفار قر یاست،مانع از دسترس

و در فضای تقابل و  یپرتلاطم کنون ایی). در دن 21، ص 13۳۱،

 توانیاز آنها را نم ارییخصمانه بس تیکه ماه یالملل نیتعارض ب

 نیتأم جهیاز نظر دور داشت؛ مسأله قدرت، تهدید و دفاع و در نت

هر کشور از مهمترین موضوعات مد نظر سردمداران  یمل تیامن

جنگهای  یاست. با مطالعه و بررس ایمداران دن -استیو س

نمایان  شیاز پ شیب رعاملیموضوع پدافند غ تیمعاصر، اهم

موجب زنده ماندن و  رعاملیت پدافند غچرا که اقداما گرددیم

کلان اقتصادی و ارزی  یو صرفه جوی یانسان روییحفظ بقای ن

 ینظام متیگران ق اریبس حاتیو تسل زاتیدر حفظ تجه

و حساس و مهم را در برابر  یاتیمراکز ح قدامات.این اگرددیم

در  تیدشمن حفظ و ادامه فعال یحملات و بمبارانهای هوای

هزینه  لیو جنگ را ممکن ساخته و ضمن تحمشرایط بحران 

و  یروح راتیقابل توجه به دشمن، سبب به وجود آمدن تأث

 یشی)درو گرددیم یاتیعمل روهاییمثبت در مردم و ن یروان

شهر  ازیکاربری مورد ن نییشهرها و تع ی(. در طراح39،13۳3،

و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، باید علاوه بر ایجاد فضاهای مناسب 

وقفه  یبرای حفظ جان مردم درمقابل تهدیدها، امکان تداوم ب

پذیری شهر فراهم  بیضروری و کاهش آس تهاییفعال

 نییتع(. . 8-13، 13۳2کشور، رعاملیشود)سازمان پدافند غ

و زیرساخت های  الگوی مناسب شهرسازی، شبکه معابر مناسب

 رییو خدمات مناسب آنان، بکارگ تیشهری، توزیع مناسب جمع

همجواری آنها  یعملکردهای چندمنظوره و کاربری ها و چگونگ

 یدگیچیو شهرسازی است.پ یبرای اداره شهر از الزامات طراح

در  اجتماعی– یروابط انسان یدگیشهری که درهم تن طیمح

یها، فناور سات،یسازمانها، تاسشامل  طیکنار تعامل انسان با مح

سازه ها و سخت افزارهای ضروری زیست بشر را در برگرفته از 

 باشد یدر این حوزه م رعاملیپدافند غ یدگیچیدلایل عمده پ

در فضای  رگذاریکه این مهم، با شاخص سازی در عرصه های تاث

ازی س ادهییک الگوی منسجم ، قابل پ یشهری  دوستانه و طراح

است.امروزه رویکرد تهدیدها  یدر حوزه شهری، قابل دستیاب

 رعاملیبه اهداف پدافند غ دنیکرده و باید جهت دفاع و رس رییتغ

 یرعاملیضمن شناخت کامل تهدیدهای نوین، اقدامات پدافند غ

 یخود را متناسب و بر اساس رویکرد جدید این تهدیدها طراح

ت هش زیو ن نیاین سرزم تاریخ گذشته ی.تجارب دفاعمیماین

الگوی مناسب تجربه شده در  نیسال دفاع مقدس، همچن

و تجارب  سیسوئ ،یآلمان، کره شمال ه،یچون روس یکشورهای

جهت   یذخایر ارزشمند و دستاورد مهم ریحاصله از جنگهای اخ

 تمپذیری مراکز ثقل کشور و ارتقاء آستانه مقاو بیکاهش آس

. به آید یبالفعل دشمن به حساب م در برابر تهدیدهای بالقوه و

امروزه از تجارب و الگوهای موجود یاد شده به نحو  رسدینظر م

مؤثری در ایمن سازی شهرها بهره برداری لازم نشده و متأسفانه 

پذیر مانند  بیآس اریو بس یراصولیشاهد ساخت و سازهای غ

متمرکز و متراکم سازی  شهای،یساختمانهای مرتفع با نمای ش

در متروهای  یتیو امن یعدم رعایت مؤلفه های دفاع سات،یتأس

،که در هنگام وقوع  میباشیو... م یشهر یشهری ، فضاها

و بروز جنگ و بمبارانهای  رمترقبهیتهدیدها اعم از حوادث غ

به  نیموجب خسارات و تلفات سنگ یوحملات موشک یهوای

شهری خواهد شد. بنابراین در  تیو جمع زاتیتجه سات،یتأس

 در رعاملیسازمان پدافند غ یشدن اهداف عال یاتیخصوص عمل

با در نظر  یحوزه مختلف از جمله در مدیریت شهری، بایست

، های مختلف طیمح هاییو ویژگ رعاملیگرفتن الزامات پدافندغ

ی الگو یو کاربردی گردد.در طراح هیمتناسب ته یالگوی اجرای

ت اس یطراح اتیبعاد و مولفه های موثر از بدیهمناسب شناخت ا

و طرح جامع  یزیدر برنامه ر رعاملی. نبود ملاحظات پدافند غ

 یم یشهر تلق داریپا اتیدر رابطه با ح یجد یدی، تهد یشهر

ل عام ریگردد. مساله پژوهش حاضر نبود الگو و اصول پدافند غ

،  لهمقا نیدوستانه  است هدف ا یشهر یفضاها یدر طراح

 یشهر یفضاها یابیو مکان  یطراح یشاخص ها نییتب

 کی انیم نیباشد. در ا یم عامل غیر پدافند رویکرد بادوستانه 

 یشهر یفضاها یابیو مکان  یشود ،طراح یمطرح م یسوال اصل



8۳ 

 

 تیتبع ییعامل از چه شاخص ها ریپدافند غ کردیدوستانه با رو

 کند؟ یم

 قیتحق نهیشیپ -2

مد نظر  یاصل یبه مباحث اصول و الگوها یمتعدد یپژوهش ها

 یفضاها نییو تب یدر طراح یعامل که به نحو ریدر پدافند غ

 یاست.فضا دهیکاربرد دارند مطرح گرد یدوستانه شهر یشهر

 یشهر یزندگ یعموم یها تیاست که فعال یصحنه ا یشهر

 یفضاها(.  313: 1333 ،ینی)بحر وندندیپ یدر آنها به وقوع م

نسان ، ا لهیو به وس افتهینظام  یعیطب یندهایفرآ توسط یشهر

هر جامعه  یفرهنگ یو به طور کل یاسی، س یاجتماع طیشرا

 نیادیاز جمله م یشهر یسازه ها هیو شامل کل ردیگ یشکل م

که به همه مردم  ییاست. فضا یعناصر شهر ریو سا ابانهای، خ

 تیداشته باشند و در آن فعال یدهد که به آن دسترس یاجازه م

 یتپه ها جادیبا ا ونانیتجربه در  نی(.ا81: 1389کنند) پاکزاد، 

 ،یآگورا، در روم با فروم روم دانیم ای سیمقدس مانند آکروپل

کنده شده در دل صخره ها و سرانجام در  ییبا فضاها رانیدر ا

رسد  یو رنسانس به اوج م یدوران قرون وسط یشهر یفضا

 یمطالعات خوب قیتحق نهیشی(. در پ11: 138۱،یادیو بن ی)توسل

انجام  ایدن شرفتهیپ یکشورها یو فن یها و مراکز علمدر دانشگاه

 نهینسبتا محدود در زم قاتیتحق رانیگرفته است، اما در داخل ا

عامل صورت  ریپدافند غ کردیدوستانه با رو یشهر یفضاها

به چند مورد  ک،یمطالعات در جدول شماره  انیگرفته است. از م

. در رابطه با  میکن یاشاره م یو خارج یاز مطالعات داخل

 یهاعامل در سال ریپدافند غ کردیدوستانه با رو یشهر یفضاها

 تهشرفیپ یدر کشورها یو فراوان رانیدر ا یاندک یپژوهشها ریاخ

عاد اب از یبخش یصورت گرفته است. که هر کدام اقدام به بررس

 نینمودند، ا رعاملیپدافند غ کردیبا رو هدوستان یشهر یفضاها

 یابیو مکان  یطراح یشاخص ها نیی، تب یپژوهش با هدف کل

صورت  عامل غیر پدافند رویکرد بادوستانه  یشهر یفضاها

پدافند  گاهیاز جا یدیمطالعه چهارچوب جد نیاست، ا رفتهیپذ

دهد . در  یدوستان ارائه م یشهر یفضاها یعامل در طراح ریغ

و  یاستفاده شده و شاخص کم یآمار یاز داده ها پژوهش نیا

 یابیو مکان  یعامل در  طراح ریپدافند غ کردیرو یساز یفیک

لسله س کیتکن یریبه کارگ نیدوستانه و همچن یشهر یفضاها

 .داده ها استفاده شده است لیو تحل هیدر تجز یمراتب

 پیشینه تحقیق :1جدول شماره 

 پژوهشگران ی مطالعاتی از منظر پدافند غیر عاملهاپژوهش

 یشهر یفضاها ی، اصول و قواعد طراح یدر شهرساز رعاملیپدافند غ  تیو اهم فیتعر
مقررات ملی ساختمان  21 مبحث

 غیرعامل پدافند

 امین توکلی، پورمحمد اسماعیل یشهر یفضاها  یعامل در در طراح ریغاصول پدافند 

 ایمان الیاسیان و  تلفات  خسارات جهت کاهش یاقدامات دفاع یبررس

 ارزشمند یمتروکه و فاقد کاربر یکردن قلمروهافضا و  فعال یسامانده ی ،شهر  یهامکان یسامانده
دیوارا  ، فنیگر ی، تون لریبروس ها

 اددورادز

شامل  یشهر یابعاد طراح ی،شهر یتحقق طراح ندیو فرا یمحل ،یجهان یهانهیدر مورد زمکنکاش 

 یعملکرد ،یبصر ،یاجتماع ،یادراک ،یشناسختیر

 -تنراک -تیم، تهی -ویکارمونا، مت

 ونی، استسدلتی

ضروری و  تهاییوقفه فعال یایجاد فضاهای مناسب، برای حفظ جان مردم درمقابل تهدیدها، امکان تداوم ب-

 پذیری شهر بیکاهش آس

 در آن رگذاریدر حوزه زیرساخت شهری  و شاخصه های تاث رعاملیسازی پدافند غ شاخص–

 حمزه ، فرهاد زاده امیدجعفری

 محمد عظیمی آقداش یتوسعه و عمران شهر یهادر طرح رعاملیو پدافند غ یدستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاع یراهنما

 محسن رحیمی عامل ریغ بر پدافند یمبتن یشهر یو معمار یشهرساز یهاروش یو بررس لیتحل

 محسن رضایی اسدی ، شایان  یعموم یفضاها یجهت طراح ییو راهکارها  رعامـلیملاحظـات و اصـول دفـاع غ

 هنری شفتو:مؤلف و چالشی بر خلق و حفظ فضاهای عمومی موفق طراحی شهری، سیاست اجتماعی و یا راهنمای مدیریتترکیب 

 محسن کاملی-سید بهشید حسینی یعموم یساختمانها یمعمار یو طراح یبهسازی ، خاص در ساختمان شهر یهر کاربر یو راهکارها برا ارهایمع

 منبع: )نگارندگان(

تبیین شاخص های طراحی و مکانیابی فضاهای شهری دوستانه با رویکرد پدافند غیر عامل                                                                                 

https://www.gisoom.com/search/book/author-513057/پدیدآورنده-محمد-اسماعیل-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-513057/پدیدآورنده-محمد-اسماعیل-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-513057/پدیدآورنده-محمد-اسماعیل-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-277372/پدیدآورنده-امین-توکلی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-277372/پدیدآورنده-امین-توکلی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-603760/پدیدآورنده-هنری-شفتو/
https://www.gisoom.com/search/book/author-603760/پدیدآورنده-هنری-شفتو/
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 قیتحق ینظر یمبان -3

 فضاهای شهری دوستانه -3-1
منظور از فضاهای شهری دوستانه معمولابرای مکانهای باز 

عمومی یعنی هر جا که مردم بتوانند جمع شوند وقت بگذرانند 

بدون چنین فضاهای دوستانه »و پرسه بزنند به کار می رود. 

،شهرها ،شهرکها و روستاها در انحصار تداوم ساختمانها ،بدون 

رهم و ب یجد ریغ یها ییارویرو یشده برا ینیب شیپ یفرصتها

فتو ش یهنر«)خواهند بود گانگانیدوستان و ب انیکنش مثبت م

(. فضاهای 9:13۳۱ان،یانیآرمان ک یپناه امکیترجمه دکتر س

ردم می توانند شهری دوستانه مکان های هندسی هستند که م

بدون »باهم روبه رو  و مدارا کردن با افراد دیگر را بیاموزند.

اجتماع  کیاحتمالا به سمت  ،ماخوب  یفضاهای عمومی شهر

 میبا همه مشکلاتش همراه خواه ندهیشده فزا یو قطب یاختصاص

دو دهه  یدر ط یجنبش ها در توسعه شهر یبود .با وجود برخ

 یم یاریروح بس یب یگذشته ما هنوز هم قطعات کالبد شهر

 سرپناه ،کار یاساس یکارکرد اجاتیکه ممکن است احت میساز

قابل تحمل و  ریغ ین کند،اما از لحاظ اجتماعیو فراغت را تام

 امکیشفتو ترجمه دکتر س یهنر.«)مشکلات آینده باشد  ندهیزا

عریف فضاهای دوستانه می (.در ت9:13۳۱ان،یانیآرمان ک یپناه

توان تعریف فرانسیس تیبالدز اشاره کرد که این فضاها باید مملو 

شب  یا  رد که بوده مختلط کاربری و جوش و جنب –از شکوه 

پایان هفته تعطیل نشده، و از نظر بصری برای ساکنین و 

بینندگان بطور یکسان برانگیزنده و جذاب باشند ، در جدول 

غالب صاحب نظران مرتبط با  یکردهایرو نیشماره دو مهمتر

 دوستانه اشاره شده است. یشهر یفضاها

 یشهر یعموم یدوستانه و فضاها یشهر یغالب صاحبنظران مرتبط با فضاها یکردهایرو نیمهمتر -2جدول شماره

 نظریه پرداز مفاهیم کلیدی

 فضاهای شهری دوستانه هنری شفتو

 توجه به عناصر وجنبه های کالبدی عرصه عمومی شهر راب کریر

 توجه به دید های متوالی عابرین  پیاده در طراحی شهری گوردن کالن

 رشد تدریجی و نظم غیر هندسی فضاهای شهری کریستوفر الکساندر

 تاکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری وایتویلیام 

 تاکید بر عرصه عمومی شهر به عنوان مکان سوم )خانه و محل کار :مکان اول و دوم( اولدنبرگ

 عرصه زندگی جمعی و زندگی خصوصی سرگی چرمایف

 سه گروه فعالیت در فضاهای شهری)ضروری ،انتخابی،اجتماعی( یان گهل

 فضاهای شهری و تبیین اصول طراحی هریک با رویکرد بومی معرفی انواع جهانشاه پاکزاد

 منبع: )نگارندگان(

 یو شهرساز یدر  معمار رعاملیپدافند غ -3-2
را بالا  یواسطه، قدرت دفاع کیبه عنوان  یو شهرساز یمعمار

ازلو م یدر سلسله مراتب پله ا تیبه امن ازین یبرد و در ارضا یم

دد. گر یم یانسان و تداوم زندگ یاثر مثبت داشته و باعث بقا

 و واژه "انسان ساز( داتیدشمن)تهد" در مقابل "دفاع" واژه

ود. ر یبه کار م "یعیطب داتیتهد"در مقابل "و حفاظت یمنیا"

 ینمیبحث ا ،یو شهرساز یروانشناسانه به معمار کردیرو نیبا ا

 از موضوعات ،یو طراح یزیسطوح برنامه ر هیدر کل دیبا تیو امن

. ردیمد نظر قرارگ یفن اتیو جزئ یتا معمار یکلان شهرساز

 یطبقه بند یخاص یبه گروه ها یو شهرساز  یالزامات معمار

 یبای: شامل مکان یزیشده است،این گروه ها عبارتند از:برنامه ر

 ساخت و بهره تیریو مد یاستقرار، موانع، پراکندگ شیو آرا

 دید -دشمن: شامل ضد مراقبت دیاغتشاش در د -یبردار

 ی: شامل معماریطراح-بیدشمن: شامل استتار، اختفاء و فر

 یمعمول یها یو خروج یورود ،یچند عملکرد یفضاها ،یداخل

-ساختمان  یو خارج یداخل ینما ،یریمرمت پذ ،یاضطرارو 

و استحکامات  ساتیتأس رساخت،یز یساخت: شامل شبکه ها

 (.1383،یجد انیدشمن )اصغر دید

باز مجتمع  یفضاها زیو تجه یدر طراح رعاملیپدافند غ اصول

اصل اول:  باشد، که شامل: یشامل پنج اصل م یستیز یها

 یمعنا به یاصل محافظت سلسله مراتب یمحافظت سلسله مراتب
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مجموعه  کیمختلف  یبخشها یریپذ بیدرجات متفاوت آس

 یارادسانحه  کیکه در برابر  ییاصل جزء فضاها نیاست. طبق ا

 یمادگسطح آ نیاز بالاتر دیهستند، با یریپذ بیآس نیشتریب

 بحران برخوردار باشند. اصل دوم: طیجهت مواجه موثر با شرا

سرعت در استقرار در نقاط  تیاصل اهم نیا یپوشش سراسر

 بیامداد و نجات و مهار دامنه آس اتیسرعت در عمل زیامن و ن

 اصل نیا ای: محافظت پوومدهد.اصل س یقرار م دیتأکها را مورد 

نوع و ت ،یریانعطاف پذ یژگیآن است که به کمک سه و انگریب

و به  وستهیپ یبه صورت دیبا طیدر مح یعناصر حفاظت ،ییکارا

موجب  یریانعطاف پذ یژگیشوند. و یمتنوع طراح یشکل ها

ارائه  تیاز قابل طیاز اجزا و عناصر مح کیشود که هر  یم

 گاهدیباشند که از د شیفراتر از عملکرد معمول خو ییعملکردها

در  یتیو حما یحفاظت یعملکردها تیقابل نیعامل ا ریپدافند غ

با  ینسب ییاست.اصل چهارم: اصل خودکفا یبحران طیبرابر شرا

 یاتیح نیمجموعه قادر به تأم دیبحران با طیشرا نیفرض بدتر

 لهصقبل و بلافا یاندک طیدر شرا دگانید بیآس یازهاین نیتر

 یم ازهاین نیا نیپس از وقوع سانحه و بحران باشد. از مهم تر

 تمسیس ،یپزشک یتهایتوان از اعلام خطر، مقابله با آتش، فور

نام  یجهت اسکان اضطرار یو امکانات ضرور نیگزیجا یها

اصل بر لزوم دقت  نیا یریپذ بیآس نیبرد.اصل پنجم : کمتر

از امکانات  ندانهو استفاده هوشم طیعناصر مح ییدر جانما

 یاز رخداد انفجار است )داع یجهت کاهش صدمات ناش یطراح

 (.1389نژاد وهمکاران،

و مکان  یدر طراح رعاملیپدافند غ داتیتمه -3-3

 دوستانه یشهر یفضاها یابی
اکن و ام یشهر یفضاها ینکته توجه کردکه در طراح نیبه ا دیبا

حضور پرشمار  لیبه دل رعاملیاصول پدافند غ تیرعا یعموم

 یارهایاز مع یباشد. بعض یو مهم م یضرور اریمردم در آن، بس

دوستانه ، شامل  یشهر یدر فضاها رعاملیمرتبط با پدافند غ

کن و سا تیجمع بامتناسب  یباشد:شبکه دسترس یم ریموارد ز

نطقه م یبه شبکه ارتباط یدسترس-مستقر در فضا یها یکاربر

در دسترس بودن -امداد و نجات یها ستگاهیبه ا یدسترس-یا

-مهم و با ارزش یاستتار ساختمان ها- یضرور یها یکاربر

 در بافت یریانعطاف پذ- یریمرکز ثقل هدف گ جادیاز ا زیپره

 .138۱: 18)،ینی)حسیشهر

 یدر طراح رعاملیپدافند غ داتیبه تمه کینمودار شماره   در

عامل اشاره شده  ریپدافند غ کردیستانه با رودو یشهر یفضاها

 است.

: تمهیدات پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای 1نمودار شماره 

 شهری دوستانه

 

 منبع: )نگارندگان(

 ریدر پدافند غ یاصل یهدف ها و شاخص ها -3-0

 یشهر یفضاها نییو تب یابیعامل در ،مکان 

  یدوستانه شهر

 های خلق فضاهای شهری دوستانه هدف -3-0-1

 یم لیدوستانه شامل موارد ذ یشهر یخلق فضاها یها هدف

 زگیکارکتر :وی-1باشد، که به اختصار شرح داده شده است: 

مکانی با هویت خاص خود.ارتقاءکارکتر در منظر شهری و منظر 

طبیعی با پاسخگویی و تقویت الگوهای شاخص محلی توسعه 

تداوم و -2منظر طبیعی و فرهنگ به دست می آید.

:مکانی که فضاهای عمومی و خصوصی در آن کاملا ریتمحصو

کیفیت قلمرو عمومی:مکانی دارای 3قابل تشخیص باشند.

سهولت حرکت روانی:مکانی که -1فضاهای بیرونی جذاب و موفق

-9باشد. دسترسی به آن و حرکت از میان آن به سادگی ممکن

دپدافنتمهیدات
غیرعامل در
طراحی و 
مکانیابی 

فضاهای شهری 
دوستانه

پرهیز از ایجاد 
مرکز ثقل

استتار

ه نزدیکی ب
مراکز امداد 

و نجات
دسترسی های

مناسب

در دسترس 
ی بودن کاربر

های ضروری

انعطاف 
پذیری

تبیین شاخص های طراحی و مکانیابی فضاهای شهری دوستانه با رویکرد پدافند غیر عامل                                                           
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خوانایی :مکانی که تصویری واضح و مشخص دارد و ادراک آن 

انعطاف پذیری:مکانی که می تواند  -۱ممکن است هولتبه س

 تنوع:مکانی با تنوع و حق انتخاب.-3براحتی تغییر پذیرد.

و شاخص  تاثیر گذار در دوستانه کردن  عوامل -3-0-2

 عامل  ریپدافند غ کردیبا رو یشهر یفضاها
مختلفی از طراحی و مدیریت فضاهای عمومی بعنوان یک  وجوه

ی و عمل وجود دارند که بر چگونگی امکان پل ارتباطی بین تئور

گذار، در دوستانه کردن  ریموفقیت تاثیر می گذارند. عوامل تاث

دوستانه و  یشهر یفضاها  یطراح یفضاها  ، شاخص ها

 یفضاها یابیو مکان  یعامل در  طراح ریپدافند غ یشاخص ها

 یگذاریجا  1و 3ها در جداول   تمیو آ یدوستانه بررس یشهر

 شده است .

 :شاخص های طراحی  فضاهای شهری دوستانه 3جدول شماره 

 عوامل تاثیر گذار در دوستانه

 محیط های پاسخ ده کردن فضا یا
 کارکرد

 مکان یابی مناسب اندیشیدن به مکان

 خوانایی مکان توجه به گذشته

 تسهل در خدمات مناسب اختلاط کاربری ها

 انسانراحتی و آسایش  توجه به انسان

دقت در طراحی سیما و  تقویت

 منظر شهری

 تعاملات اجتماعی طراحی برای تمام اقشار جامعه

 درک اسان محیط توجه به محیط

 توسعه اجتماعی بادوام بودن محیط

 توسعه و پیشرفت مقیاس در فضاهای شهری

 منبع: )نگارندگان(

 یابیو مکان ی: عوامل تاثیر گذار و شاخص ها در  طراح  0شماره  جدول 

 عامل ریپدافند غ کردیدوستانه با رو یشهر یفضاها

شاخص پدافند 

 غیرعامل

  یطراح یشاخص ها

زار یشهر یفضاها
اب

ت 
حا

ضی
تو

 

 استحکام

 تجهیزات
 استفاده از مصالح مقاوم

ده
اه

مش
 

 هماهنگ

 سازی کوچک
پرهیز از استقرار ابنیه بلند 

 سلسله مراتب-مرتبه
 هماهنگنا

معماری 

و هم مناسب 

راستا با اهداف 

 پروژه

پرهیز از استقرار بناهای 

درشت دانه و صلب در لبه 

 مسیر

 هماهنگ

تغییر شکل 

 ظاهری پروژه

حفظ و تقویت بناهای قدیمی 

که دارای معماری خاص و 

 منحصر بفرد می باشند.

 هماهنگنا

 استتار
پرهیز از هندسه ناب در در 

 انعطاف پذیری-طرح بدنه ها
 هماهنگ

 _ _ پراکندگی

 دسترسی

ایجاد اماکن دید به نقاط و 

نورپردازی  -ابنیه شاخص شهر

ابنیه شاخص و قابل رویت 

سرزندگی  -نمودن آن در شب

 و خوش منظر بودن

 هماهنگنا

استحکام بناها 

 و تجهیزات

حفظ،تقویت و ساماندهی بدنه 

 های شاخص
 هماهنگ

 هماهنگنا فرم باید تابع عملکرد باشد کوچک سازی

قدرت مرمت 

 پذیری

تقویت و حفظ کانونهای 

فعالیتی پرمراجعه و مقصدی 

 در مقیاس شهر

 هماهنگنا

تغییر شکل 

 ظاهری پروژه

ایجاد امکان دسترسی آسان 

 تجمع پذیری-به فضا 
 هماهنگ

 هماهنگ امکان دسترسی آسان به فضا استتار

 منبع: )نگارندگان(

 روش پژوهش -0
 انجام شده و به منظور یلیتحل -یفیتوص وهیپژوهش بر ش نیا

 یشهر یفضاها یموثر در طراح یو راهکارها یمولفه ها یبررس

له مح یگونه  فضا ها  با مطالعه مورد نیا یابیدوستانه و مکان 

ه صورت گرفت رعاملیسورو بندرعباس بر اساس اصول پدافند غ

و  یاسناد مطالعاتآن با استفاده از  نیاست ، که  در تدو

مرتبط با موضوع مورد مطالعه  یارهایمع یدانیمشاهدات م

 AHP))یسلسله مراتب لیاستخراج شده و به کمک روش تحل

 در نظر گرفته شد. یا سهیوزن هر کدام از آن ها به صورت مقا
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در  نمونه مورد مطالعه )محله سورو  یمعرف -0-1

 بندرعباس(شهر 
جنوب  هیال یبندرعباس مرکز استان هرمزگان در منته شهر

شهرستان  یدر شمال تنگه هرمز و در قسمت جنوب ران،یا

و  یعرض شمال قهیدق 12درجه و  28 تیبندرعباس در موقع

ع واق چینویاز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 21درجه و  9۱

 یممتر  1۱تا  ۱/۱حدود  ایشده است. ارتفاع شهر از سطح در

.  محله سورو (2۳: 1383 راوش،یمشاور نقش پ نیباشد. )مهندس

( 138۳نفر )سال  ۳193هکتار و جمعیت  13۳با وسعتی معادل 

در جنوب غربی بندرعباس و در حاشیه دریا شکل گرفته است. 

این محله از شمال با شهرک های مسکونی، از شرق با اراضی 

با اراضی نیروی  غربنظامی، از جنوب با دریای خلیج فارس و از 

ت کالبدی و چگونگی شکل دریایی محصور شده است. کیفی

به عنوان یکی از سکونتگاه  دهیگیری و توسعه محله، موجب گرد

های غیررسمی شهر بندرعباس شناسایی و مطرح گردد.از لحاظ 

تقسیمات مدیریت شهری شهر بندرعباس)مطابق تقسیمات 

مهندسین  1383ساختاری سال  -پیشنهادی طرح راهبردی

شهرداری بندرعباس  1قه مشاور شارمند(، محله سورو در منط

محله نسبت به  تیموقع1واقع شده است که در نقشه شماره 

از محلات  یکیشهر بندرعباس مشخص شده است. محله سورو 

 انیز بوما شتریآن ب نیباشد که ساکن یشهر بندرعباس م یمیقد

ه، محل نیا یریگ شکل هیبندرعباس هستند. هسته اول لیاص

 3/2سورو در غرب خور گورسوزان و در فاصله  یروستا

باشد. توسعه محله سورو، مراحل گسترش  یاز آن م یلومتریک

 یم نیگردد. بنابرا یبرم 1339شهر بندرعباس ،به سال  یکالبد

 13۱۱)قبل از سال یخیتار یقدمت یمحله دارا نیتوان گفت ا

باشد. با  یم 133۱دهه  به( و توسعه آن مربوط یشمس یهجر

 و یمهم محله سورو چه از لحاظ کالبد اریبس تیوجه به موقعت

 لرعامیپدافند غ نهیدر زم یداتیتمه چیه ؛یچه از لحاظ عملکرد

 محله انجام نگرفته است. نیدر ا

 

 در شهر بندرعباس :موقعیت محله سورو1نقشه شماره 

 (1383ساختاری شهر بندرعباس،-طرح راهبردی) :نبعم

 یشهر یفضاها تیسا یابیها و مکان  اریمع -0-2

 در محله سورو رعاملیپدافند غ کردیدوستانه با رو
ذارند،  گ  ریتاث  یابیکه  در  مکان   یو  انتخاب  عوامل ییشناسا

شده با  ییاز  مراحل مهم مطالعه است.  هر چقدر عوامل شناسا

 یابیکان م جیداشته باشد، نتا یشتریتطابق ب ینیزم یها تیواقع

(. 18۱:1381بخش تر خواهد بود)فرج زاده اصل، سرور تیرضا

ه ک یو شناخت اجمال یدانیم شتمرحله با توجه به بردا نیدر ا

اصول و  نیاز مهم تر یاز محدوده مورد نظر بدست آمده، برخ

 یفضاها  یابیو مکان  یدر طراح رعاملیپدافند غ یارهایمع

 نیدر ا نیاشود.  بنابر یم یدوستانه در محله سورو بررس یشهر

منطقه مورد مطالعه، عوامل موثر در  طیپژوهش با توجه به شرا

ل شامل عام ریپدافند غ کردیدوستانه با رو یشهر یفضا یابیمکان

 یها یبه مراکز امداد و نجات،دسترس یکی،نزدیریانعطاف پذ

ت نسب یضرور ی،در دسترس بودن فضاها یمناسب و پراکندگ

 یاز مرکز ثقل م زیدوستانه،استتار و پره یشهر یبه فضاها

 دهشاخص ها اشاره ش تیبه ا 2باشند، که در نمودار شماره 

با هم  یمورد بررس یارهایمدل، ابتدا مع نیانجام ا یاست.برا

را بر اساس  اریهر جفت مع ینسب تیاهم زانیشده و م سهیمقا

 دوستانه یشهر یفضاها یابیو ارزش آن در مکان  تیاهم زانیم

محاسبه وزن ها در  اتیشده است. عمل هیته 3سیماتر کیدر 

روش سلسله  بهو   Expert Choice 11 ینرم افزار طیمح

بدست آمده  یبا ضرب وزن ها تی.در نها ردیگیانجام م یمراتب

 یمکان یها تیوزن دار الو یها هیو ادغام لا یاطلاعات یا هیدر لا

 شود. یم ییدوستانه شناسا یشهر یاحداث فضاها یبرا
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 : تمهیدات پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای شهری دوستانه2شماره  نمودار

 منبع: )نگارندگان(

-یوضع موجود و نقشه ساختار یها یها براساس کاربر تیسا

)مهندسین مشاور  انتخاب شده اند 2طبق نقشه شماره  راهبردی

 یبراساس شاخص ها ،یانتخاب تی(، چهار سا138۳پرداراز، 

 Expertعامل بوده ،که در نرم افزار  ریپدافند غ یابیمکان 

Choice 11ی، به روش سلسله مراتب (AHPتجز )لیو تحل هی 

 نرم افزار یده هابا توجه به دا تیچهار سا نیشوند  ، که از ب یم

شوند و در محله و  یبر اساس شاخص ها انتخاب م تیدو سا

 شوند. یم ییپلان  جانما تیسا

 
  : کاربری وضع موجود محله سورو 2نقشه شماره 

 (138۳مهندسین مشاور پرداراز، )منبع : 

در دسترس 
ن بود

کاربریهای 
ضروری

ه دسترسی ب
ایستگاه 

های امداد و 
نجات

بکه ش
دسترسی 
متناسب

ی و پشتیبان
خدمات 
رسانی 
مناسب

خدمات 
رسانی 

مناسب به
شهروندان در 
کمترین زمان

ممکن

تاب آوری 
، شهری

افزایش
تعامالت 
اجتماعی

مؤثراقدامات
ت جه

، پیشگیری
تخفیف 
آسیبهای
احتمالی

کاهش 
آسیب 
پذیری

حفظ 
تاسیسات،

تجهیزات و 
فضاها

انعطاف 
پذیری

پرهیز از 
ایجاد مرکز 
ثقل هدف 

گیری
استتار

کارکردها
 



 

 (AHP) یسلسله مراتب لیتحل -0-3
 یبند تیو اولو یی( با شناساAHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

عناصر شامل هدف ها  نیشود .ا یشروع م یریگ میعناصر تصم

باشد، که در  یم یاحتمال یهانهیمشخصه ها و گز ای ارهای، مع

ناصر و ع ییشناسا ندی. فراشوندیبه کار گرفته م یبند تیاولو

 یساختار سلسله مراتب کی جادیآنها که منجر به ا نیارتباط ب

 یشود . سلسله مراتب یم دهی، ساختن سلسله مراتب نام شودیم

ا ر یریگ میاست که عناصر تصم لیدل نیبودن ساختار به ا

در سطوح مختلف خلاصه کرد  توانیم

(Bowen,1993:Boeen) .یسلسله مراتب لیتحل ندیمراحل فرا 

چهار  تیاسه و س تیدو ،سا تی،سا کی تی، سا تیاز چهار سا

ه مشخص شد یابیمکان  یمورد نظر برا یها نهیکه به عنوان گز

تانه دوس یشهر یفضا یابیمکان  یمناسب برا تیاند ، که دو سا

عامل در محله سورو بر اساس شش  ریپدافند غ کردیبا رو

به مراکز امداد و  یکی،نزدیری( انعطاف پذاریشاخص)مع

بودن  دسترس،در  یمناسب و پراکندگ یها ینجات،دسترس

دوستانه،استتار و  یشهر ینسبت به فضاها یضرور یفضاها

( انتخاب شده است .  3از مرکز ثقل)طبق نمودار شماره  زیپره

را  موضوع نیمربوط به ا یاقدام، ساختار سلسله مراتب نیدر اول

سلسله مراتب چهار  کینمودار ، ما با  نی.در ا میکنیمشخص م

  هانهیها  و گز اریمع ری، ز ارهایشامل : هدف ها ، مع یسطح

 کیبه  یمسئله مورد بررس ایموضوع  لی.تبد میمواجه هست

لسله س لیتحل ندیقسمت فرا نیمهمتر یساختار سلسله مراتب

و  مسائل هیقسمت با تجز نیدر ا رایشود. ز یمحسوب م یمراتب

ده که آنها را به شکل سا یسلسله مراتب لیتحل ندیمشکلات ، فرآ

 ند.ک یم لیانسان مطابقت داشته باشد تبد عتیطببا ذهن و 

 
 در این نمودار سایت ها با توجه به شاخص ها دو به دو با مقایسه می شوند.

 

 

 

 

 :ساختن سلسله مراتبی مکان یابی مورد نظر)سایت ها به تفکیک شاخص ها نسبت به هم سنجیده میشوند( 3نمودار شماره

 منبع: )نگارندگان(

 :ارهایمع ریو ز ارهایمع تیاهم بیضر نییتب -0-3-1
پرسشنامه ازخبرگان  قیاز طر ارها،یمع تیاهم بیضر نییتع در

)جدول یتیکم ۳ یا سهیجدول مقا یبر مبنا ن،یامر و متخصص

 مستخرج از اری( استفاده شده است. با توجه به شش مع9شماره 

 اریپژوهش، پانزده سوال استخراج، که در اخت ینظر یمبان

 است که در هگون نیپرسش بد یخبرگان امر قرار گرفت. مبنا

 کردیدوستانه با رو یشهر یفضاها یابیبه هدف )مکان یابیدست

 گرید ارینسبت به مع اریمع کی تیاهم بی( ضررعاملیپدافند غ

 اری) وزن (،  معتیاهم بیضر نییتع یاست؟ برا زانیبه چه م

مسئله که  نیهدف ا ی، برا میکنیم سهیها را دو به دو باهم مقا

به مراکز  یکی،نزدیریانعطاف پذ یارهایاست ، مع یابیمکان 

،در دسترس  یمناسب و پراکندگ یها یامداد و نجات،دسترس

ار دوستانه،استت یشهر ینسبت به فضاها یضرور یبودن فضاها

 Expertو در نرم افزار  سهیاز مرکز ثقل ،  باهم مقا زیو پره

Choice 114 برتررا نسبت  یو شاخص ها یساز هیداده ها را شب

 مسئله وجود نیدر ا اری.  شش معمیکنیمشخص م گریکدیبه 

ردیصورت پذ دی( با۱پانزده قضاوت)جدول شماره  نیدارد، بنابرا

مکان یابی

انعطاف پذیری و
سرزندگی

استتار
دسترس به کاربری های 

ضروری نسبت به 
فضاهای شهری دوستانه

پرهیز از ایجاد 
مرکز ثقل هدف 

گیری

نزدیکی به مراکز
امداد و نجات

دسترسی های 
مناسب و پراکندگی

 1سایت 
 1سایت 

 1سایت  1سایت 
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 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودوئی 0 مقیاس:  5  جدول شماره

 مقدار عددی (قضاوت شفاهی)ترجیحات 

 ۳ داده شده است حیترج اریبس مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر لاکام

 3 شود یداده م حیبه شدت ترج ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

 9 داده شده است حیبه شدت ترج ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

 3 شود یداده م حینسبتاً ترج کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر

 1 شود یداده م حیبه همان اندازه ترج ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 2،1،۱،8  ترجیحات بین فواصل قوی

(به نقل از توماس ال ساعتی 20، صفحه  1333توفیق ): منبع

و ستون  قرار  فیها در رد هیدرا ی، مقدار عدد سیماتر نیدر ا

 یتیچه اهم یها دارا اریدهد که مع یگرفته است ، که  نشان م

 هیدرا یمقدار عدد نیبوده ، و با توجه به شرط معکوس ، بنابرا

 سیماتر نیمشخص شده اند. عناصر قطر ا ۱در جدول  شماره 

به  یباینسبت به خود در دست اریبرابر هر مع تی، با توجه به اهم

)  9یهندس نیانگی، روش م یبررس نیدر ا 1هدف ، برابر با 

آن ، مورد استفاده قرار  شتریدقت ب لی( به دل3جدول شماره 

گرفته است.

 : شاخص های مکان یابی در محله سورو با رویکرد پدافند غیر عامل1جدول شماره

 شاخص ها
دسترسی 

های مناسب 

 و پراکندگی

نزدیک به 

مراکز امداد 

 و نجات

پرهیز از ایجاد 

مرکز ثقل 

 هدف گیری

در دسترس کاربری های 

ضروری نسبت به  

 هفضاهای شهری دوستان

 استتار

انعطاف 

پذیری و 

 سرزندگی

وزن 

 کلی

دسترسی های مناسب و 

 پراکندگی
1 1 3 3 9 3 319/۱ 

نزدیک به مراکز امداد و 

 نجات
1 1 1 3 3 ۳ 2۱۳/۱ 

پرهیز از ایجاد مرکز ثقل 

 هدف گیری
3/1 1 1 3 3 9 21۳/۱ 

در دسترس کاربری های 

ضروری نسبت به  

 فضاهای شهری دوستانه

3/1 3/1 3/1 1 9 3 129/۱ 

 ۱11/۱ 3 1 9/1 3/1 3/1 9/1 استتار

انعطاف پذیری و 

 سرزندگی
3/1 ۳/1 9/1 3/1 3/1 1 ۱28/۱ 

 منبع: )نگارندگان(

 

 ارهایمع تیاهم بیضر نیی: تب3جدول شماره 



۳3 

 

  
 منبع: )نگارندگان(

 ها نهیگز تیاهم بیضر نییتع -0-3-2

 بیها، ضر اریمع ریها و ز اریمع تیاهم بیضر نییبعد از تع

 تیمرحله، ارجح نیکرد. در ا نییتع دیها را با نهیگز تیاهم

و اگر  ارهایمع ریاز ز کیها در ارتباط با هر  نهیاز گز کیهر

ورد م ار،یبا خود آن مع ماًینداشته باشد، مستق اریمع ریز یاریمع

 ۳ اسیقضاوت مق نیا یمبنا. ردیگیقرار م یقضاوت و داور

تفاوت که در پرسشنامه از خبرگان  نیاست با ا یساعت یتیکم

 ایها)  اریمع ریاز ز کیها در ارتباط با هر  نهیگز سهیامر، مقا

مطرح  "مهم تر است؟ نهیکدام گز "حسب مورد( بحث ارها،یمع

 ؟ مطرح است."ارجح است؟؟ و چقدر نهیکدام گز "بلکه   ست،ین

به شرح جدول  یساعت یتیکم ۳اسیمق نیا ن،یاست بنابرا

ها قرار خواهد گرفت.به  نهیقضاوت گز یشماره هشت، مبنا

  یارهایها نسبت به مع اریمع تیاهم بیکه ضرا بیترت نیهم

ه نسبت ب  ارهایمع ییدودو سهی. مقا میآور یرا به دست م گرید

 هادنشان د  گرید یها اریمع یبرا سهی،مقا سیرمات لهیهم به وس

 در اریمع کیکه سوال شود  نیا یبه جا نیشده است . بنابرا

 سهیمهم تر است  ؟ در مقا گرید اریبه هدف چقدر از مع یابیدست

در  نهیگز کیکه  شودیمطرح م بیترت نیها سوال به ا نهیگز

دارد؟ تیارجح گرید نهیچقدر بر گز اریمع ریز کیارتباط با 

 : ماتریس ارزیابی برای مکان یابی مورد نظر 2جدول شماره 

 گزینه
های  دسترسی

 مناسب و 

 پراکندگی

نزدیکی به مراکز 

 امداد  و نجات )متر(

پرهیز از 

 مرکز ثقل

  در دسترس بودن

نسبت به  یضرور یفضاها

 دوستانه  یشهر ی فضاها

 استتار
انعطاف پذیری 

 سرزندگی و

 خوب متوسط متوسط متوسط 9۱ نامناسب 1سایت 

 ضعیف خیلی خوب عالی خوب 13۱ خیلی خوب 2سایت 

 خیلی خوب خیلی خوب متوسط عالی 19۱ خوب 3سایت 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف 11۱ متوسط 0سایت 

 منبع: )نگارندگان(

( در ۳)جدول شمار ها نهیگز ییدودو سهیمقا سیماتر ریدر ز

 ارائه شده است ارهایاز مع کیارتباط با هر 

 ها نسبت به هم تیسا یها نسبت به شاخص ها نهیگز تی: ارجح0جدول شماره

 یمناسب و پراکندگ یها یدسترسارحجیت ها نسبت به شاخص: 
 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  

 9/1 3/1 ۳/1 1 1گزینه 
 3 1 1 ۳ 2گزینه 
 3 1 1 3 3گزینه 
 1 3/1 3/1 9 0گزینه 

 به مراکز امداد و نجات کینزدارحجیت گزینه ها نسبت به شاخص: 

 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  
 3 3 9 1 1گزینه 
 9/1 1 1 9/1 2گزینه 
 3/1 1 1 3/1 3گزینه 
 1 3 9 3/1 0گزینه 
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مرکز ثقل  جادیاز ا زیها نسبت به شاخص: پره نهیگز تیارحج

 یریهدف گ
 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  

 3 3/1 3/1 1 1گزینه 
 3 9/1 1 3 2گزینه 
 ۳ 1 9 3 3گزینه 
 1 ۳/1 3/1 3/1 0گزینه 

 
 یها یها نسبت به شاخص: در دسترس کاربر نهیگز تیارحج

 دوستانه یشهر ینسبت به  فضاها یضرور
 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  

 3 3/1 3/1 1 1گزینه 
 ۳ 3 1 3 2گزینه 
 3 1 3/1 3 3گزینه 
 1 3/1 ۳/1 3/1 0گزینه 

 
 ها نسبت به شاخص: استتار نهیگز تیارحج

 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  

 9 3/1 3/1 1 1گزینه 
 3 1 1 3 2گزینه 
 ۳ 1 1 3 3گزینه 
 1 ۳/1 3/1 9/1 0گزینه 

 
 یو سرزندگ یریها نسبت به شاخص: انعطاف پذ نهیگز تیارحج

 0گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  
 3 3/1 3 1 1گزینه 
 1 ۳/1 1 3/1 2گزینه 
 ۳ 1 ۳ 3 3گزینه 
 1 ۳/1 1 3/1 0گزینه 

 منبع: )نگارندگان(

 ها نهیگز یینها ازیامت نییتع -0-3-3
در ارتباط با  ارهایمع ریو ز ارهایمع تیاهم بیمرحله ضرا نیا تا

از  کیها در ارتباط با هر نهیگز تیاهم بیهدف مطالعه و ضرا

 قیمرحله از تلف نیشده است . در ا نییتع اریمع زیو ن ارهایمع ریز

از  کی(هر 1)نمودار شماره  یینها ازیمزبور امت تیاهم بیضرا

 خواهد شد. نییها تع نهیگز

 

:وزن دهی به تفکیک معیارها )خروجی نرم   0نمودار شمار 

 (Expert Choice 11 افزار

 
 منبع: )نگارندگان(

 )خروجی نرم افزار سایت ها:وزن دهی   5نمودار شمار 

Expert Choice 11) 

 

 منبع: )نگارندگان(

. و 3۱۱دو با وزن تی) سا تینرم افزاردوسا لیبا توجه به تحل

ها با وزن بالا)نمودار  تی.( به عنوان سا319سه با وزن  تیسا

 شده است. ییمحله انتخاب و جانما تی( در سا9شماره 

 در قضاوت ها یسازگار یبررس -0-3-0

 یسامکان برر یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ یها تیاز مز یکی

 تیاهم بیضر نییتع یانجام شده برا یدر قضاوت ها یسازگار

 سیماتر لیدر تشک گریها است .به عبارت د اریمع ریها و ز اریمع

 تیدر قضاوت ها رعا یچقدر از سازگار ارهایمع یدودوئ سهیمقا

برآورد  گریکدیها نسبت به  اریمع تیاهم یشده است ؟ وقت

 رغمیدر قضاوت ها وجود دارد. اما عل یاحتمال ناهماهنگ شود،یم

هنگ مردم غالباً ناهما یهمه کوشش ها، رجحان ها و احساس ها

 زانیکه م افتیرا  یسنجه ا دیهستند. پس با یو نا متعدد

( 12ص  1332 قیسازد) توف انیها را نما یداور یناهماهنگ

 یناسازگار یبررس ی) .برا Saaty,1988)یکه ساعت یزمی.مکان

 بیبه نام  ضر یبیدر قضاوت ها در نظر گرفته است، محاسبه ضر

به شاخص  یشاخص ناسازگار میاست که از تقس یناسازگار

 ایکوچکتر  بیضر نیشود. چنانچه ا یبودن حاصل م یتصادف

در قضاوت ها مورد قبول است، در  یباشد سازگار 1/۱ یمساو

 رینظر شود. در ز دیدر قضاوت ها تجد دیاصورت ب نیا ریغ

 نییقضاوت ها در تع یها یسازگار یمحاسبات مربوط به بررس

 ارائه شده یابیمکان یشش گانه برا یارهایمع تیو اهم بیضرا



۳۳ 

 

( در ۱)نمودار شماره یناسازگار بیپژوهش، ضر نیاست. در ا

 باشد. یم ۱3/۱قضاوت ها معادل 

 )خروجی نرم افزار بررسی سازگاری در قضاوت :  1نمودار شمار 

Expert Choice 11) 

 
 منبع: )نگارندگان(

 قیتحق جیها و نتا افتهی یجمع بند -5
 هی( کل۱خطا)نمودار شماره  بیکه ضر دهدینشان م جینتا

ها  نسبت  اریاست. شاخص ها و مع 1/۱شاخص ها کوچکتر از 

شاخص ها   ازی(، که امت1شدند)نمودار شماره  دهیسنج گریکدی

 319/۱با وزن  یها و پراکندگ یباشد.دسترس یم لیذ بی، به ترت

 ادجیاز ا زیپره ،2۱۳/۱به مراکز امداد و نجات با وزن یکی،نزد

 ی، در دسترس بودن کاربر21۳/۱با وزن  یریمرکز ثقل هدف گ

، 129/۱دوستانه با وزن یشهر ینسبت به  فضاها یضرور یها

 ۱28/۱با وزن  یو سرزندگ یریو انعطاف پذ ۱11/۱استتار با وزن

 یشهر یفضاها یابیوزن شاخص ها  در مکان  تیشتریکه ب

ناسب م یعامل  مربوط به دسترس ریپدافند غ کردیدوستانه با رو

قل مراکز ث جادیاز ا زیبه امداد و نجات و پره یکی،نزدیو پراکندگ

با توجه به شش شاخص،  تیسا1 نیباشند.از ب یم یریهدف گ

سه  با وزن  تیو سا 3۱۱/۱دو  با وزن  تی( سا1)نمودار شماره 

و محله  تیمطلوب قرار دارند، که در سا تیدر وضع 319/۱

شهر بندرعباس  یاراض یشده است.، و با نقشه کاربر ییجانما

انتخاب شده با  یمکان ها ی سهیشده است ، پس از مقا سهیمقا

 جادیا یمناسب برا  یمشخص شد که مکان ها ،یاراض یکاربر

 د.دارن یاراض یبا کاربر یادیدوستانه تناسب ز یشهر یفضاها

 یریگ جهینت -1
 یم لیهای خلق فضاهای شهری دوستانه شامل موارد ذ هدف

کیفیت قلمرو عمومی - 3تداوم و محصوریت -2کارکتر -1باشد:

تنوع. -3انعطاف پذیری -۱خوانایی -9سهولت حرکت روانی -1

 یرشه یدر فضاها رعاملیمرتبط با پدافند غ یارهایاز مع یبعض

با  باسمتن یباشد:شبکه دسترس یم ریدوستانه ، شامل موارد ز

بکه به ش یدسترس-مستقر در فضا  یها یساکن و کاربر تیجمع

-امداد و نجات  یها ستگاهیبه ا یدسترس- یمنطقه ا یارتباط

 یاستتار ساختمان ها- یضرور یها یدر دسترس بودن کاربر

انعطاف - یریمرکز ثقل هدف گ جادیاز ا زیپره-مهم و با ارزش 

طراحی و مدیریت  از. وجوه مختلفی یدر بافت شهر یریپذ

فضاهای عمومی بعنوان یک پل ارتباطی بین تئوری و عمل وجود 

دارند که بر چگونگی امکان موفقیت تاثیر می گذارند.عوامل تاثیر 

برای -2باید قبل از ساخت و ساز به مکانها اندیشید.-1گذار:

آموختن از گذشته باید تواضع داشت و به سابقه ساختمانها و 

باید اختلاط کاربری ها را در شهرکها و -3رد.ک هسایت ها مراجع

باید بر طبق یک مقیاس انسانی طراحی -1شهرها تقویت کرد.

-۱باید آزادی برای پیاده روی در اطراف را تقویت کرد.-9کرد.

باید خواسته های تمام اقشار اجتماع را برآورد کرده و با آنها 

دوام و باید با-8باید محیطهای خوانا ساخت.-3همفکری نمود.

باید در هر زمانی از تغییر در مقیاس -۳مطابق با محل ساخت.

باید به تمام معنا دسترس -1۱بیش از حد بزرگ اجتناب کرد.

پذیری پیچیدگی بالا لذت و خوشی بصری در محیط مصنوع 

 عامل ریپدافند غ یبا توجه به شاخص ها تیموجود باشد.در نها

 نییمحله سورو که تع دردوستانه  یشهر یفضاها یابیدر مکان 

ساکن  تیمتناسب با جمع یشدندکه عبارتند از : شبکه دسترس

مناسب و  یها یدسترس-مستقر در فضا  یها یو کاربر

رس در دست-امداد و نجات  یها ستگاهیبه ا یدسترس- یپراکندگ

مرکز ثقل  جادیاز ا زیپره-استتار - یضرور یها یبودن کاربر

.سپس  با  استفاده  از  یزندگسرو  یریانعطاف پذ- یریهدف گ

احداث     یراب  یمکان  یتهایاولو  یسلسله  مراتب  لیتحل  کیتکن

مشخص  رعاملیپدافند غ کردیدوستانه با رو یشهر یفضاها

مکان ها در محله سورو به صورت  نیا ی. و طبقه بنددیگرد

و نامناسب انجام گرفته  فیخوب، خوب، متوسط، ضع یلیخ

 است.

  یپشنهاد یراهکارها -3
 توسعه- تیچند منظوره در سطح سا یها یاستفاده از کاربر -

امن  یتوسعه فضاها- تیدر اطراف سا یامداد یها یکاربر

 .موجود در محدوده مورد نظر

مهم موجود در سطح  یها یکاربر ییکاهش امکان شناسا -

 بی)استتار، فر رعاملیاز اصول پدافند غ یریبا بهره گ تیسا

 و...(

تبیین شاخص های طراحی و مکانیابی فضاهای شهری دوستانه با رویکرد پدافند غیر عامل 
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نقشه  یدر طراح رعاملیط و مقررات پدافند غکنترل ضواب -

)گروه  ادیز اریو بس ادیز تیبا درجه اهم یساختمان ها یها

 (.3و  2 یساختمان یها

در سطح  یا لهیم یو حفاظ ها صلبعدم استفاده از عناصر  -

 .باز یفضا

 یدر دسترس بودن کاربر؛ یمناسب و پراکندگ یها یدسترس -

، یریمرکز ثقل هدف گ جادیاز ا زیپره؛ استتار؛ یضرور یها

 .یو سرزندگ یریانعطاف پذ

 

 

 نوشت ها   یپ

1-AHP: Analytical Hierarchy process- یواکاو ندیفرا 

 است. یریگمیتصم یهااز روش یکی یسلسله مراتب

 بندر عباس یدنید یسورو از جاها یمحله سورو: محله باستان -2

قرار دارد و  یفعل یسورو در غرب شهر است که در شمال محله

بوده است. درختان  یعیوس یهانخلستان یدر گذشته دارا

منطقه  نیدر ا زیمانند کنار، کرت، کهور، گز و خرگ ن یگرید

 .دندییرویم

ارزیابی و انتخاب مکانهای مناسب   یبرا یی: مبناسیماتر -3

 .استقرار تمام کاربریهابرای 

1- Expert Choice 11مناسب  سی: نرم افزار اکسپرت چو

 .یسلسله مراتب لیتحل ینرم افزار برا نیتر

 یهندس نیانگی(: از مGeometric mean)یهندس نیانگیم-9

 یژگیو یو مورد دارا تمیکه هر آ شودیاستفاده م یهنگام

را  یگوناگون عدد یهافیچندگانه و متعدد است و هرکدام ط

 د،یو مانند نرخ رشد تول یدارا باشند. مانند نرخ رشد در حالت کل

د.نرخ رشد سو ای تینرخ رشد جمع
 

 مراجع -2
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 راه و شهرسازی هرمزگان. ..بندرعباسمهندسین مشاور پرداراز(.138۳. ) سکونت گاه های غیر رسمی [11]

همکاری (. سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن.قزوین : اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین با 1381دبیرسیاقی،سید محمد ) [19]

 حدیث امروز.

 (.فرآیند نحلیل سلسله مراتبی .تهران:دانشگاه صنعتی امیرکبیر13۳2قدسی پور ،حسین.) [1۱]
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https://www.gisoom.com/book/1784893/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1784893/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-297466/انتشارات-بوستان-حمید/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-297466/انتشارات-بوستان-حمید/
https://telketab.com/category/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4/
https://telketab.com/category/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4/
https://www.avayezohoor.ir/book/author/6567/دکتر-منوچهر-فرج-زاده-اصل-1344/


1۱1 

 

 .تهران:انتشارات سمت.سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم (.1381) چهر

  121ج البلاغه خطبه نه [1۳]

 .دانشگاه علم و صنعت ایران (.تهران:13۳8)هیراض ، رضازاده ،ترجمه .شکل شهر خیتار.(1381) .مزیس،جیمور [2۱]

  راه و شهرسازی هرمزگان...بندرعباس مهندسین مشاور نقش پیراوش(. 1383مطالعات بافت فرسوده . ) [21]

 (. پدافند غیرعامل. تهران : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.1388مقررات ملی ساختمان ) 21مبحث  [22]

 یزدان. (. پدافند غیرعامل هسته ای معماری پناهگاه.تهران: انتشارات13۳1هادیان،محمد مهدی ) [23]

 13-21،صفحات  1۱(.کاربرد فرآیندتحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای .هنرهای زیبا شماره138۱زبردست،الف.) [21]

 

[25] GarciaـRamon., Maria D; Ortiz, A; Parts, M., 2004.Urban Planning, Gender and the use of Public 

Space in a Peripheral Neighborhood of Barcelona. Cities, Vol.21, No. 3. 

[26] Hiller, B., 1996. Cities as Movement Systems, Urban Design International, 1. 1 (1) pp. 41-60. 

10.1057/udi.1996.5. 

[27] Jakobs, O., 1965. The Dead Life of Great American Cities. New York: Random House. 

[28] Lapintie.1., 2007. modalities of urban space. sage publications.  

[29] Misra. R. P: Micro.,1992. Level Rural Planning. chapman and hall. pp.34  .64ـ

[30] Sharma.k.l. 2003.the social organization of urban space, sage publications. 

[31] Saaty, T. L. 1990. Decision making for leaders. RWS Publications., USA. 

[32] Saaty, T. L. 1980. The analytic hierarchy process. McGraw-Hill, Inc., New York. 

[33] Walzer, M.1986. pleasure an costs of urbanity. Dissent 33. (4) pp: 470  .475ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبیین شاخص های طراحی و مکانیابی فضاهای شهری دوستانه با رویکرد پدافند غیر عامل 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1400/انتشارات-دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1400/انتشارات-دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران/
https://doi.org/10.1057/udi.1996.5


 شهر ایمن ی علمینشریه

JOURNAL OF RESILIENT CITY 

(JRC) 

 

 
 
 

* Corresponding author:Islamic Azad university,Tabriz,Iran;Ma.Haghlesan@iau.ac.ir  

 

 

1۱2 

 

 

 

 

Explanation of design indicators and location of friendly urban spaces with passive 

defense approach 

Case example: Soro Bandar Abbas neighborhood 
 

 

 

Behnaz Amin Nayeri1, Masoud Haghlesan*2,Ehsan davarpanah3 
 

1-Doctoral of Urban Planning, Department of urban planning, Aras international branch, Islamic Azad university, 

Tabriz, Iran. 

2- Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Ilkhchi Branch, Islamic Azad University, 

Ilkhchi, Iran  

3-Doctoral of Urban Planning, Department of urban planning, Aras international branch, Islamic Azad university, 

Tabriz, Iran 

 

 

Friendly urban spaces, as the most public spaces, can be the center of civil life and urbanism, passive urban 

defense is a part of the executive order with the aim of continuing the necessary activities of the city in 

confronting the enemy's military actions. In this article, the main patterns considered in non-active defense 

that are used in the design and explanation of friendly urban spaces have been proposed, then the location 

of friendly urban spaces has been carried out with the approach of non-active defense in Soro Bandar Abbas 

neighborhood. In order to achieve the objectives of the research, the extraction of six selected indicators, 

which were used to weight the indicators from the AHP model, finally, two suitable sites for locating the 

friendly urban space in Soro neighborhood have been selected based on six indicators. In terms of practical 

purpose, and in terms of descriptive-analytical methodology, this research was based on library-field 

studies. According to the process undertaken in this research, the model of entering passive urban defense 

concepts in explaining the design of friendly urban spaces with the approach of reducing urban vulnerability 

during military and natural crises has been proposed. 
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