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چکیده
ایران به دليل موقعيت خاص جغرافيایي و سياسي همواره در معرض انواع خطرات طبيعي و تهدیدات انسان ساخت
قرار داشته است و تلفات انساني و خسارات مالي سنگيني متحمل شده است .در این ميان بافت های فرسوده
شهری خطر پذیرترین نقاط کشور به شمار مي روند .بافت فرسوده محله آبکوه شهر مشهد ،به دليل ضعف
کالبدی -عملکردی و تأسيسات شهری و همچنين تهي بودن از نشانه های شهری و عناصر با ارزش تاریخي،
پهنهای آسيب پذیر و فاقد کيفيت زندگي شهری مي باشد که رعایت مالحظات پدافند غيرعامل ،ميتواند قدرت
دفاعي در مقابل تهدیدات طبيعي و انسان ساز را باال برده و باعث پایداری در شرایط بحراني گردد .بنابراین هدف
اصلي این پژوهش ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش آسيب پذیری در بافت فرسوده منطقه قلعه آبکوه مشهد
منطبق با اصول پدافند غير عامل مي باشد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهيت و روش،
توصيفي -تحليلي ،به دو روش کتابخانه ای و ميداني انجام گرفت .ابتدا معيارهایي که در باب پدافند غيرعامل در
بافت های فرسوده شهری مورد توجه قرار مي گيرند ،در قالب  0معيار بافت شهری ،تراکم شهری ،شبکه و
شریانهای ارتباطي ،کاربری اراضي و امنيت و مدیریت شهری شناسایي گردید؛ سپس با تحليل معيارهای فوق در
بافت فرسوده آبکوه و شناسایي توانمندی ها و نقاط ضعف از منظر پدافند غيرعامل ،پيشنهادات در جهت کاهش
آسيب پذیری محدوده ارائه گردید.
کلیدواژه ها :پدافندغيرعامل ،بافت فرسوده ،قلعه آبکوه مشهد ،کاهش آسيبپذیری ،بحران

 .9کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه بین الملی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران
 .0استادیار طراحي شهری؛ دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئول) m.barghchi@imamreza.ac.ir
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مقدمه
بشر اوليه بهمنظور مقابله با رویدادهای طبيعي از قبيل حمله حيوانات،
سرما و گرمای هوا و تغييرات جوی ،ابتدا بر روی درختان و سپس به
درون شکاف کوه ها و داخل غارها پناه مي برد .در این مساکن اوليه تا
قبل از ظهور زندگي یکجانشيني و پدیدار شدن اولين روستاها در حدود
 7777سال قبل از ميالد ،و سپس اولين شهرها در حدود  1777سال
قبل از ميالد ،زندگي انسان در پناه عوامل و عناصر طبيعي و محيطي
صورت ميپذیرفت .سکونتگاههای روستایي و سپس شهری بعد از
مهاجرت انسانهای غارنشين از فراز کوه ها به سوی دشت به تدریج
پدیدار شدند .در این سکونتگاههای اوليه که پراکنش جغرافيایي زیادی
نسبت به یکدیگر داشتند ،مالحظات دفاعي جایگاه ویژهای داشت .در
این دوران اقدامات پدافند غيرعامل در ساخت قلعهها ،کهندژها،
شارستانها ،ربضها ،باروها ،و سنگرهای مستحکم دفاعي ،ایجاد
پناهگاههای مستحکم و  ...تجلي مي یابد .برای مثال مردم ری
خانههای خود را در زیرزمين ميساختند و راه ورود به خانهها را ظلماني،
تاریک و دشوار بنا مي کردند (داعي نژاد.)9970 ،
ورود سالحهای گرم به صحنه جنگها ،موجب حذف بسياری از
استحکامات دفاعي گردید .حذف عناصر دفاعي از کالبد شهر تأثيرات
فضایي گسترده و عميقي در پي داشت که رشد افقي سریع شهر از اولين
نتایج آن بود .با حذف تدریجي استحکامات پيرامون شهرها ،مالحظات
دفاعي جدیدی کالبد شهرهای مهم را تحت تاثير قرار مي داد .ایجاد
خيابان های وسيع و بولوار با طرح شعاعي از مرکز شهر به اطراف به
منظور تأمين دسترسي به نقاط مختلف شهر نمونهای از این اقدامات
بود .این موضوع سبب شد تا کشورهای مختلف به موضوع پدافند
غيرعامل اهميت مضاعفي بدهند (فرزام شاد.)9977 ،
ایران به دليل موقعيت خاص جغرافيایي و سياسي همواره در معرض
انواع خطرات طبيعي (زلزله ،سيل و  )...و تهدیدات انسان ساخت (جنگ)
قرار داشته است و تلفات انساني و خسارات مالي سنگيني متحمل شده
است .در این ميان بافت های فرسوده شهری با دارا بودن سه ویژگي
ناپایداری در بناها ،ریزدانگي قطعات و نفوذناپذیری معابر ،جزء خطر
پذیرترین نقاط کشور به شمار مي روند که ميتوان با رعایت الزامات
معمارانه و شهرسازانه بر اساس مالحظات پدافند غيرعامل از جمله
برنامهریزی کاربری اراضي شهری ،آرایش فضایي ،تراکم ،دسترسيها
و  ،...شاهد بهبود عملکرد و کاهش آسيبپذیری در این مناطق بود.
نتيجه آنکه هر چه توان پدافند غير عامل در این بافتها باالتر باشد
ميزان"حفاظت و بهرهوری آن "در مقابل تهدیدات باال مي رود (مبحث
بيست و یکم مقررات ملي ساختمان.)9977 ،

با توجه به قرارگيری محله قلعه آبکوه در بافت فرسوده شهر مشهد و
ویژگيهای منفي این محدوده مانند فرسودگي شدید بافت ،تراکم انساني
و ساختماني ،تفکيک قطعات با مساحتهای کوچک ،کم عرض و پرپيچ
و خم بودن شبکههای دسترسي ،نبود فضاهای باز کافي و  ،...این منطقه
را به یکي از محالت آسيب پذیر در مقابل زلزله و بالیای طبيعي و
مصنوعي تبدیل نموده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
قدر مشترک سه شاخص ناپایداری بناها ،ریزدانگي قطعات و نفوذ
ناپذیری معابر و به تبع آن افزایش خطر تلفات جاني و خسارات مالي
ساکنان و هم وطنان در شرایط وقوع زلزله و سوانح در بافتهای
فرسوده ،این حقيقت را آشکار مي سازد که درصد باالیي از جمعيت
شهری کشور به طور کامال مستقيم در معرض این خطرات قرار دارند
(آیيني .)9971،از طرفي کمبود منابع مالي ،امر بهسازی و نوسازی
شهرها را با روندی کند مواجه نموده است .در چنين شرایطي ویژگيهای
منفي محله قلعه آبکوه در بافت فرسوده شهر مشهد شامل :فرسودگي
شدید بافت ،تراکم انساني و ساختماني ،تفکيک قطعات با مساحتهای
کوچک ،کم عرض و پرپيچ و خم بودن شبکههای دسترسي ،نبود
فضاهای باز کافي به منظور مقابله با بحران ناشي از سوانح طبيعي نظير
زلزله و  ،...این منطقه را به یکي از محالت آسيب پذیر در مقابل زلزله
تبدیل نموده است .از این رو در جهت رفع و یا کاهش آسيب پذیری
سازمان کالبدی ،حفظ سرمایه انساني ،کاهش خسارات جاني و مالي و
 ، . . .ضرورت اقدام فوری رفع خطر و افزایش کارایي پس از وقوع خطر
در چهار چوب اصول پدافند غيرعامل در این محدوده کامالً محسوس
است .
اهداف و سوأالت تحقیق
هدف اصلي این پژوهش ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آسيب
پذیری در بافت فرسوده منطقه قلعه آبکوه مشهد منطبق با اصول پدافند
غيرعامل مي باشد و در این راستا اهداف فرعي شامل:
 شناسایي معيارهای موثر بر کاهش آسيب پذیری در بافت
های فرسوده شهری مطابق با اصول پدافند غيرعامل
 بررسي و تحليل بافت فرسوده منطقه قلعه آبکوه مشهد
 شناسایي راهکارهای مناسب در جهت کاهش آسيب پذیری
در بافت فرسوده آبکوه با اصول پدافند غير عامل
همچنين ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالها مي باشد:
 انجام مالحظات پدافند غيرعامل چگونه مي تواند در کاهش
آسيب پذیری در بافتهای فرسوده شهری موثر باشد؟
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چگونه مي توان با رعایت اصول پدافند غير عامل در بافت
فرسوده محدوده مورد مطالعه ،موجب کاهش تلفات جاني و
خسارات مالي در هنگام بروز حوادث بود؟
راهکارهای مناسب جهت کاهش آسيبپذیری در بافت
فرسوده منطقه قلعه آبکوه مشهد منطبق با اصول پدافند
غيرعامل چيست؟

بیان مسأله
تا کنون بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالي شهرسازی و معماری
ایران بيش از  07هزار هکتار بافت فرسوده شناسایي شده است .این سطح

فرسوده حداقل  97سال طول خواهد کشيد (قانون برنامه پنجم توسعه
جمهوری اسالمي ایران ()9917 ،جدول شماره  .)9اما سوأل اساسي و
مهم این است که آیا حوادث محتمل زلزله و نظایر آن هم  97سال
صبر خواهند کرد؟ آیا شرایط به گونهای است که اگر خدای ناکرده
حادثهای اتفاق بيافتد ،تلفات جاني ،مالي و اقتصادی مربوطه حداقل
ممکن باشد؟ پس چه باید کرد؟
بدین ترتيب ميبایست هر چه زودتر با عزمي راسخ و در قالب اقدام و
نهضتي جهادی زخم بافتهای فرسوده که درکالبد شهرهای ما ریشه
دوانده است التيام یافته و این معضل ریشهکن گردد.

 99درصد کل محدوده شهرهای مربوط را در برميگيرد؛ از طرفي بيش
از  90درصد جمعيت شهری کشور در این محدوده ساکن هستند .به
عبارت دیگر بيش از  99ميليون نفر جمعيت کشور در معرض خطر
هستند (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازی شهری ایران.)9911 ،
در خوش بينانهترین حالت با توجه به مصوبات قانوني به ویژه قانون
برنامه پنجم توسعه ،امر بهسازی و نوسازی بافتهای
جدول  .1اطالعات بافتهای فرسوده شهری شناسایی شده کشور تا تاریخ 1314/10/30
مأخذ :شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازی شهری ایران ()9911
تعداد استان

تعدادشهر

مساحت بافت فرسوده
(هکتار)

نسبت مساحت بافت به سطح
کل محدوده قانوني

جمعيت برآوردی در معرض خطر
ساکن در بافت فرسوده شهری
( نفر) *

99

109

00،111

99

97،077،777

( * ) با توجه به اینکه ساختمان های فرسوده در محدوده های نيازمند بهسازی و نوسازی عمدتاً یک طبقه مي باشند و در هکتار  90ساختمان با بعد خانوار  1نفر
در نظر گرفته شده است .

در این ميان بافت فرسوده محله آبکوه شهر مشهد با مساحتي در حدود
 01هکتار و تعداد  9171ملک که  07درصد آنها باالی  97سال قدمت
دارند (مهندسان مشاور فرنهاد ،)9917،به دليل ضعف کالبدی-
عملکردی و تأسيسات شهری و همچنين تهي بودن از نشانههای
شهری و عناصر با ارزش تاریخي ،این بافت را به پهنهای آسيب پذیر و
فاقد کيفيت زندگي شهری تبدیل نموده است .از طرفي حجم
سرمایهگذاری بسيار باالی مورد نياز برای بهسازی و نوسازی و کمبود
منابع مالي ،اجازه نوسازی در این
بافت فرسوده و ارگانيک شهری را نمي دهد؛ لذا رعایت مالحظات
پدافندغيرعامل به عنوان یک ابزار در طراحيها و برنامهریزیهای آتي
در حوزه معماری و شهرسازی ،ميتواند قدرت دفاعي در مقابل تهدیدات
طبيعي و انسان ساز را باال برده و باعث پایداری در شرایط بحراني گردد.

بنابراین باید با اولویت به موضوع پدافندغيرعامل و مرتبط با دیگر عناصر
اثرگذار در معماری و شهرسازی در این محدوده توجه کرد.
مبانی نظری
مرور ادبيات معماری و شهرسازی نشان ميدهد که تمهيدات پدافند
غيرعامل پيوسته اولين شرط شکل گيری و توسعه هرگونه سکونتگاه
انساني بوده است .ولي این امر در کشور ما ،حتي با وجود تجارب دوران
جنگ تحميلي و حوادث غير مترقبه چند ساله اخير ،در الویت قرار نگرفته
است (احمدی .)9900 ،لذا بجاست تا در اولين گام ،شناخت درستي از
موضوع ارائه شود.
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پدافند
از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جزء" پد " و " آفند " تشکيل
شده است .در فرهنگ و ادب فارسي" پاد " یا " پد " پيشوندی است
که به معنای"ضد  ،متضاد  ،پي و دنبال" بوده و هر گاه قبل از واژه ای
قرار گيرد ،معنای آن واژه را معکوس مينماید .واژه آفند نيز به
مفهوم"جنگ ،جدال ،پيکار و دشمني" است (دهخدا .)9909،امروزه
واژه پدافند در ادبيات فني طيف بسيار وسيع و گسترده ای از مفاهيم و
اقدامات برنامهریزی ،طراحي و اجرا را در سه مرحله یک بحران ،قبل
(به صورت آمادگي و هشدار) ،حين (به صورت شيوههای مواجهه) و
بعد (به صورت شيوههای بازتواني و بازیابي تا هنگام نيل به شرایط قبل
از سانحه) شامل مي شود (مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.)9970 ،
پدافند غیر عامل
از نظر مفهومي ،پدافند غيرعامل که معادل التين آن " Passive
 "Defenceاست را به معنای دفاع در برابر تهاجمهای نظامي دانسته
اند .در مقابل ،عبارت دفاع غيرنظامي یا دفاع شهری قرار دارد که معادل
التين آن " "Civil Defenceاست و در ادبيات فني معاصر آن را به
معنای آمادگي و دفاع در برابر هر گونه سانحهـ اعم از طبيعي یا
انسانسازـ بکار ميبرند (مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن .)9970 ،در
هر صورت پدافند را بر دو نوع عامل و غيرعامل مي دانند .پدافند عامل
به کارگيری اقدامات آفندی و تهاجمي با هدف ممانعت از پيشروی
دشمن است .در حالي که پدافند غيرعامل عبارت از" به کار بردن
روشهایي است که از آثار زیانهای ناشي از اقدامات دشمن بکاهد یا
آن را به حداقل برساند" .به بيان سادهتر ،بر خالف پدافند عامل ،در
پدافند غيرعامل از هيچ نوع جنگ افزاری در برابر دشمن استفاده
نميگردد (زیاری.)9907 ،
وجه تمایز بين پدافند عامل و غيرعامل به"عامل انسان" بر مي گردد.
به این معنا که پدافند عامل را ابزاری ميداند که نياز به مدیریت مستقيم
و کاربری انساني دارد و مشتمل بر ابزار و آالت جنگي ،سازماندهي،
آموزش و مدیریت نيروهاست که در شرایط عدم حضور انسان ،آن ابزار
به خودی خود فاقد اعتبار است .در حالي که پدافند غيرعامل را امکانات
معماری در زمينه مهندسي جنگ مي داند ،به گونه ای که بدون ابزار و
توانمندی ،نيروهای رزمي و دفاعي را افزایش دهد؛ مانند پناه گرفتن
درون سنگر یا استقرار در نقاط مرتفع .پدافند غيرعامل نيازی به حضور
انسان نداشته و هر کسي آن را به کارگيرد ،راندمان دفاعي بيشتری در
جنگ خواهد یافت (اصغریان جدی .)9901 ،پدافند غير عامل اینگونه
نيز تعریف شده است :پدافند غيرعامل در لغت به معنای"دفاع بدون
اسلحه" است و در تعریف آن را "دفاع کردن در برابر تهدید بدون

استفاده از تسليحات و تجهيزات نظامي" ميگویند .در گذشته همرنگ
شدن با محيط ،یکجا ماندن و تکان نخوردن برای عدم جلب توجه
دشمن و  ...پدافند غيرعامل را تشکيل ميداد که با تغيير تهدیدات روز
به روز بر اشکال آن افزون شد .چرا که قرار بر این بود ما نوعي از دفاع
را طراحي و تعریف کنيم که در برابر تهدید ،بدون استفاده از سالح
بایستيم و به پایداری برسيم (متينفر .)9977 ،در مبحث  09مقررات
ملي ساختمان (پدافند غيرعامل) ،هر اقدام غير مسلحانهای را که موجب
کاهش آسيبپذیری نيروی انساني ،ساختمانها ،تاسيسات ،تجهيزات،
اسناد و شریانهای کشور در مقابل تهدیدات انسانساز گردد ،پدافند
غيرعامل خوانده ميشود (مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.)9977 ،
بال یا سانحه و بحران
بال یا سانحه عبارت است از وقوع یا عملي از طبيعت ،یا تکنولوژی یا
جنگ با چنان شدتي که شيرازه زندگي روزمره ،ناگهان گسيخته شده و
مردم دچار رنج و درماندگي شوند و در نتيجه به غذا ،پوشاک ،سرپناه،
مراقبتهای بهداشتي ،پزشکي و پرستاری و سایر ضروریات زندگي و
به محافظت در مقابل عوامل و شرایط نامساعد محيط محتاج گردند
(صيرفيانپور و همکاران .)9909،بر این اساس ،ميتوان"حوادث مصيبت
بار پيشبيني نشدهای را که ناشي از نيروهای طبيعي همچون ،سيل و
طوفان و یا ناشي از اعمال انسان بوده و منجر به مرگ و مير انسانها
و انهدام دارایيها شده و آثار شدیدی بر اقتصاد ملي و حيات اجتماعي
بر جای مي گذارند ،و مقابله با آنها فراتر از توان منابع ملي است و به
کمک های بينالمللي نياز است" بال یا سانحه ناميد (ICDO -3891
) .در حالي که بحران شرایطي است که در اثر حوادث ،رخدادها و
عملکردهای طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزههای امنيتي
و اجتماعي) به طور ناگهاني یا غيرقابل کنترل به وجود مي آید و موجب
ایجاد مشقت و سختي به یک مجموعه یا جامعه انساني مي گردد و
برطرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراری ،فوری و فوقالعاده دارد
(قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران.)9970 ،
مدیریت بحران
مدیریت بحران" تالش سازمان یافته برای پيشگيری ،آمادگي و مقابله
در برابر بحران و بازسازی متعاقب آن" تعریف ميشود (وزارت کشور
 )9977،و مدیریت جامع بحران فرآیند عملکرد ،برنامه ریزی و اقدامات
اجرایي و دستگاههای اجرایي است که توسط دستگاه دولتي ،غيردولتي
و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت ریسک)
و مدیریت عمليات مقابله و بازسازی و بازتواني منطقه آسيب دیده
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(مدیریت بحران) صورت مي پذیرد .مدیریت بحران شامل چهار مرحله
به شرح زیر است:
پیشگیری
مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيری از وقوع حوادث و یا
کاهش آثار زیانبار آن ،سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابي نموده و با
مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي دهد
(قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران.)9970 ،
آمادگی
مجموعه اقداماتي است که توانایي جامعه را در انجام مراحل مختلف
مدیریت بحران افزایش مي دهد .آمادگي شامل جمع آوری اطالعات،
برنامه ریزی و سازماندهي ،ایجاد ساختارهای مدیریتي ،آموزش ،تأمين
منابع و امکانات ،تمرین و مانور است (قانون تشکيل سازمان مدیریت
بحران.)9970 ،
مقابله
انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که
با هدف نجات جان و مال انسانها ،تأمين رفاه نسبي برای آنها و
جلوگيری از گسترش خسارات انجام مي شود .عمليات مقابله شامل
هشدار ،جستجو ،نجات و امداد ،بهداشت ،درمان ،تأمين امنيت ،ترابری،
ارتباطات ،تدفين ،دفع پسماندها ،مهار آتش ،کنترل مواد خطرناک،
سوخت رساني ،برقراری شریانهای حياتي و سایر خدمات اضطراری ذی
ربط است (قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران.)9970 ،
بازسازی و بازتوانی
بازسازی شامل کليه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع بحران است
که برای بازگرداندن وضعيت عادی به مناطق آسيب دیده با در نظر
گرفتن ویژگيهای توسعه پایدار ،ضوابط ایمني و مسائل فرهنگي،
تاریخي و اجتماعي منطقه آسيب دیده انجام مي گردد .بازتواني نيز
شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرایط جسمي،
روحي و رواني آسيب دیدگان به حالت طبيعي به انجام مي رسد (قانون
تشکيل سازمان مدیریت بحران.)9970 ،
ناگفته پيداست آنچه که مد نظر این پژوهش است شامل مراحل اول و
دوم یعني پيشگيری و آمادگي خواهد بود .یعني چه اقدامات سریع و زود
بازده ای در محدوده بافت های فرسوده شهری قابل انجام است تا از
آثار زیان بار حوادث غير مترقبه به ویژه زلزله در این مناطق کاسته شود.
لذا از دیدگاه پدافند غير عامل در محدوده بافت های فرسوده شهری،
یک طرح کارآمد مي بایست تلفات جاني و خسارات زیر بنایي را به

حداقل برساند و ابعاد و دامنه ی آسيب ها را هر چه بيش تر محدود
نگاه دارد .عالوه بر آن باعث استمرار فعاليت ها و خدمات زیر بنایي و
تأمين نيازهای حياتي و تداوم اداره کشور گردد .بدیهي است "زمان"
و"سرعت عمل" برای موفقيت در این زمينه ،دو عامل کليدی است
(آیيني.)9971 ،
تاثیر پدافند غیر عامل در بافت های فرسوده شهری
در بررسي تاثير عامل پدافند در مولفه های شهری ،بدیهي است که
مفاهيمي مانند بافت شهری ،تراکم شهری ،شبکه و شریان های ارتباط
شهری ،کاربری اراضي شهری و امنيت و مدیریت شهری مي توانند
در ارتباط با کاهش آسيب پذیری شهر و انسان ها در برابر خطرات
طبيعي تأثير گذار باشند .در بستر همين امر است که الزم به نظر مي
رسد این مفاهيم مورد بررسي و واکاوی قرار گيرند.
بافت شهری
بافت شهری را شکل ،اندازه و چگونگي ترکيب کوچکترین اجزای
تشکيل دهنده ساختار شهر مي دانند که بر حسب نوع بافت شهری ،مي
توان انتظار مقاومت های خاصي را در برابر بالیای طبيعي یا حوادث
احتمالي داشت .این امر از آن جهت است که بافت شهر در ميزان و
چگونگي نحوه استفاده کاربران از شهر ،یا منظم و نا منظم بودن شکل،
اندازه و چگونگي ترکيب کوچکترین اجزای تشکيل دهنده شهر تأثير
دارد .بر این اساس است که بافت منظم شهری ،نسبت به بافت نامنظم
(ارگانيک) مقاومت بيشتری دارد و عالوه بر این ،درجه ایمني بافت
گسسته در برابر خطر حوادث و بالهای طبيعي بيش تر از درجه ایمني
بافت پيوسته است (احمدی.)9901 ،
شایان ذکر است که واکنش هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع بالیای
طبيعي و حوادث در قابليت های گریز و پناه گيری ساکنان ،در امکان
دهي خدمات رساني و کمک رساني نيروهای امدادی و یا چگونگي پاک
سازی و بازسازی و حتي اسکان موقت تأثير مستقيم دارد .دامنه این
تأثيرات ،نه تنها در طراحي ساختمان بلکه در طراحي شهری و مدیریت
بحران نيز گسترده و حائز اهميت فرض مي شود .در ارزیابي و قطعه
بندی اراضي ،شکل هندسي قطعات زمين (منظم و نا منظم) ،مساحت
قطعات زمين شهری و ابعاد و تناسبات طولي و عرضي قطعات در رابطه
با کاربری زمين و نوع مالکيت (اختصاصي یا مشاع) مي بایستي مورد
توجه قرار داده شود .تأثيرات این مشخصات به طور مستقيم بعلت تأثير
در مشخصه های ساخت و ساز و شبکه راه ها در ضریب آسيب پذیری
و یا کارایي بافت مؤثر خواهند بود .عالوه براین الگوی ترکيب فضاهای
باز و بسته و نسبت سطح ساخته شده به فضای باز مهمترین مالک
کارایي و سنجش خواهند بود .از طرف دیگر ،تعداد واحدهای ساختماني
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مجزای درون هر قطعه و نوع محصوریت آن به علت تخریب ساختمان
در فضای باز در آسيب پذیری مؤثر مي شود (فالحي.)9971 ،
آنچه مسلم است در محدوده بافت های فرسوده شهری با توجه به بافت
نامنظم و ارگانيک این محدوده ها (ترکيب نامتقارن فضاهای باز و بسته،
شبکه مارپيچ راهها و شریان های ارتباطي ،شکل و اندازه نا منظم
قطعات و  ) . . .آثار زیان بار حوادث و بالیای طبيعي بسيار بيشتر از
مابقي قسمت های شهر بوده و درجه ایمني شهر در این محدوده ها به
شدت پایين مي باشد .لذا اجرای طرح های بهسازی و نوسازی که به
منظم شدن قطعات و ازدیاد فضاهای باز و تعریض معابر موجود و
همجواری منطقي و اندیشيده ای بين فضاهای باز و ساختمان ها ایجاد
شود ،مي تواند در کاهش آثار این حوادث بسيار موثر باشد.




تراکم شهری
در رابطه با تراکم شهری و آسيب پذیری شهر در برابر سوانح طبيعي و
حوادث مي توان به دو اصل زیر اشاره کرد:
هر اندازه تراکم جمعيت در شهر کمتر باشد ،آسيب پذیری شهر در برابر
زلزله و حوادث احتمالي کمتر مي شود.
هر اندازه تراکم شهری بطور متعادل تری در سطح شهر توزیع شده
باشد بر درجه ایمني شهر در برابر بالیای طبيعي و حوادث افزوده مي
شود .بر عکس مي توان اشاره داشت که تراکم جمعيتي باال در شهر به
معنای تلفات و خسار ت های بيشتر به هنگام وقوع بالیای طبيعي و
حوادث است که دالیل آن بسته شدن راهها و معابر و کاهش امکان
گریز از موقعيت های مخاطره آميز و دسترسي به مناطق ایمن و تخليه
مجروحان و آسيب دیدگان از راههای ارتباطي است.
بطور کلي تراکم های انساني نقش غير قابل انکاری در رابطه با
شاخصهای مختلف رفاهي بهداشتي و آموزشي دارند وليکن رابطه تراکم
جمعيت با آثار بالیای طبيعي قدری پيچيده تر است .روشن است که
تراکم جمعيت هيچگونه نقشي در شدت (تخریب) ندارد بلکه اهميت
تراکم ها مربوط به بعد از رخ دادن تخریب است .از سوی دیگر مکان
فيزیکي تراکم های انساني بسيار تعيين کننده بشمار مي رود .اگر دامنه
آسيب پذیری شهر در بخش های مختلف متفاوت باشد ،در بخش های
مقاوم و ایمن شهر افزایش تراکم ها به هر اندازه که ظرفيت ها پاسخگو
باشند ،از نظر آسيب پذیری در برابر بالیای طبيعي و یا حوادث مورد
تهدید قرار نمي گيرند زیرا تا تخریبي صورت نگيرد ،خطر جدی نيز
تراکم های انساني را تهدید نمي کند (بحریني.)9900 ،
لذا مي توان اینگونه نتيجه گرفت که در محدوده بافت های فرسوده
شهری با توجه به تراکم باالی جمعيت انساني و ساختماني و عدم
مقاومت ساختمان ها به علت فرسودگي باالی آنها ،با خطری جدی در
برابر بالیا علي الخصوص در هنگام وقوع زلزله ،مواجه مي باشد.

شبکه و شریانهای ارتباطی شهری
شبکه ارتباطي شهر نقشي اساسي در کاهش ميزان آسيب پذیری شهر
در برابر زلزله دارد و از تلفات زیاد در هنگام وقوع سوانح و بالیای طبيعي
و حوادث مي کاهد .در فرآیند امداد و بازسازی پس از حادثه ،دسترسي
و ارتباط مستقيم و بالواسطه با شبکه معابر و شریان های ارتباطي مي
تواند تا حد چشم گيری از تلفات و خسارات جلوگيری کند .واضح است
بسته شدن راهها و معابر و کاهش امکان گریز از کانون های خطر،
مشکالت فراواني را به وجود خواهد آورد و باعث بروز خسارت و تلفات
جاني به دليل عدم امکان تخليه مجروحان و آسيب دیدگان مي گردد
(فتحي رشيد و همکار.)9971 ،
وجود کوچه های تنگ و باریک و عرض کم معابر و همچنين شبکه
نامنظم ارتباطي در محدوده بافت های فرسوده شهری در هنگام وقوع
حوادث و سوانح خود مزید علتي در افزایش و بروز مشکالت و خسارات
و تلفات جاني است.
کاربری اراضی شهری
برنامه ریزی کاربری زمين مي تواند نقشي اساسي در کاهش ميزان
آسيب پذیری شهر در برابر سوانح طبيعي و حوادث داشته باشد ،چنانچه
در صورت رعایت همجواریها در تعيين کاربریهای شهری و عدم قرار
گيری کاربریهای نامتناجس و ناسازگار در کنار یکدیگر امکان تخليه
سریع اماکن فراهم مي شود .از سویي دیگر ،اگر کاربری ها در ساختار
شهری به گو نه ای توزیع شوند که سبب عدم تمر کز در نقاط ثقل
شهری و مناطق حساس دروني شهر گردند ،مي توان انتظار داشت در
فرایند چرخه مدیریت بحران عالوه بر کاهش آسيب پذیری شهر ،در
فرایند امداد و حتي بازسازی پس از سانحه نيز تأثير گذار باشد (رضویان،
.)9979
ولي متاسفانه در محدوده بافت های فرسوده شهری به دليل عدم برنامه
ریزی صحيح کاربری زمين و همچنين عدم رعایت همجواری ها و
نزدیک بودن کاربریهای مختلف مانند مدارس ،بيمارستان ها ،مراکز
مدیریت شهری ،کارخانجات و مخازن سوخت در این محدوده ها بعالوه
کمبود فضاهای باز شهری در هنگام خطر و وجود گره های ترافيکي
متعدد؛ خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.
امنیت و مدیریت شهری
وقتي مي توان محيطي امن و پایدار داشت که در آن محدوده ،ویژگيهای
توسعه پایدار بر اساس اصول پدافندی وجود داشته باشد .به عبارت دیگر
توسعه پایدار موکول به محيط ایمن و پایدار است .از آنجایي که در
محدوده بافت های فرسوده شهری شاهد عدم وجود زیر ساختهای
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مطمئن و امن شهری ،کارکردها و کاربریهای نامتوازن در سطح بافت،
عدم وجود مراکز و فضاهای امن عمومي و  ، . . .مي باشد؛ امنيت شهری
به شدت پائين است .از وظایف خطير مدیران شهری امکان اداره شهر
در وضعيت اضطراری ميباشد؛ به گونهای که بایستي تالش نمایند با
آمادگي الزم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي ،به مقابله سریع و
بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادی اقدام نمایند (جاللي و همکار،
 .)9971بدیهي است به منظور این آمادگي الزم است قبل از وقوع حادثه
در محدوده بافت های فرسوده شهری ،کليه تدابير و اقدامات و پيش
بينيهای الزم شامل (فراهم سازی نظام مدیریت شهری توسعه یافته
ـ نهادینه شده و امن ،فراهم سازی زیر ساختهای شهری جهت تأمين
خدمات مورد نياز شهروندان ،آمادگي مدیران شهری جهت مدیریت
خدمات رساني بيوقفه به شهروندان ،تبيين شرح وظایف کليه بخش ها

جهت خدمات رساني در شرایط بحراني و انجام آموزشهای الزم ،امکان
بهره مندی از ذخایر و منابع اضطراری پيش بيني شده ،انجام مانورهای
دورهای به منظور تمرین و کسب آمادگي الزم و  ،) . . .صورت پذیرفته
باشد تا در زمان وقوع ،قابليت بهره برداری و مدیریت مطلوب شهری
ميسر گردد.
جمع بندی و ارائه چارچوب نظری
بر اساس آنچه بيان گردید و همچنين در راستای نيل به اهداف پژوهش،
اهم معيارهایي که در باب پدافند غير عامل در بافت های فرسوده
شهری مي بایست مورد بررسي قرار گيرند به شرح زیر در جدول 0
مشخص شده است:

جدول  .2اهم معیارهایی که در باب پدافند غیر عامل در بافت های فرسوده شهری می بایست مورد بررسی قرار گیرند
مفاهيم شهری
بافت شهری

تراکم شهری
شبکه و شریا نهای
ارتباطي شهری
کاربری اراضي شهری
امنيت و مدیریت شهری

مأخذ :نگارندگان
معيارها ومؤلفه ها
توجه به شکل و نحوه ی آرایش بافت (شکل هندسي قطعات ـ مساحت قطعات ـ قطعه بندی قطعات ـ
ابعاد و تناسبات طولي و عرضي قطعات و  ،) ...موقعيت شهری (شمال – جنوب -شرق  -غرب  -مرکز)،
قدمت مجموعه (قدیمي -ميانه و نوساز) و وسعت مجموعه (کوچک  -متوسط و بزرگ)
توجه به تراکم های انساني و ساختماني (توزیع متراکم) ،ویژگي خاص کالبدی و تعداد جمعيت (کم جمعيت
 :بين  077تا  9077نفر – نسبت ًا کم جمعيت  :بين  9077تا  9777نفر – متوسط جمعيت  :بين  9777تا
 1777نفر – نسبتاً پر جمعيت  :بين  1777تا  07777نفر و باالخره پر جمعيت  :با بيش از  07777نفر )
توجه به شبکه دسترسي ها (دسترسي سریع و مستقيم و بي واسطه به شریانهای ارتباطي شهری و کاهش
گره های ترافيکي )
توجه به همجواری ها (همجواری با مراکز حساس نظامي  -سياسي – صنعتي -تجاری و یا آموزشي) ،
برخورداری از انواع فضاهای باز ( فضاهای بازی  -فضاهای تجمع  -سبز و ) ...
توجه به مقاوم سازی و ایمن سازی ابنيه و کليه ساخت و سازها (به وسيله تصویب قوانين و نظارت بر آنها)
و توجه به تاسيسات زیر بنایي

پیشینه تحقیق
محمد فتحي در مقاله خود در سال  9970تحت عنوان"آسيب شناسي
بافتهای فرسوده شهری" دشواریهای ناشي از عمليات اجرائي،
نارسائيهای حقوقي و قانوني ،محدودیتهای ميراث فرهنگي ،هزینه های
تملک زمين ،تعدد ورثه ،وجود امالک مخروبه و بال صاحب را سبب کم
شدن انگيزه سرمایه گذاری در این بافت ها دانسته و همين موضوع را
باعث بي توجهي و رها شدگي آن در نزد مدیران شهری بيان نموده
است (فتحي.)9970 ،
علي فتحي رشيد و الهام قليزاده نيز در سال  9977در مقاله ای تحت
عنوان" دفاع غير عامل در بافت های فرسوده شهری" به نقش و التزام
کاربست سيستم دفاع غير عامل و مولفه های اجرایي آن در بافت های

فرسوده شهری بر اساس نوع و کيفيت فضاهای شهری پرداخته و
کارآمد ترین نوع مداخله احتمالي در این بافت ها را ارایه نموده است
(فتحي و قليزاده.)9977 ،
داعي نژاد نيز در سال  9979در مقاله ای تحت عنوان"پدافند غير عامل
ضرورتي انکارناپذیر در طرح های مسکن انبوه در ایران" به بررسي
نقش اصلي فضاهای باز در مجموعه های مسکوني ،تعدیل تراکم
ساختماني و انساني و نيز تمهيد سطوح الزم به منظور تامين کالبد الزم
برای فعاليت هایي که امکان انجام دادن آنها در درون فضای بسته
وجود ندارد ،بر اساس
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راهکارهای پدافندی؛ پرداخته و در نهایت از تحليل یافته ها و انطباق
آن با راهبردهای به دست آمده پيشنهاداتي را ارائه مي نماید (داعي نژاد،
.)9979
طبق مطالعات امين فرجي و مهدی قرخلو در سال  9977در مقاله ای
با عنوان" زلزله و مدیریت بحران– نمونه موردی شهر بابل" پس از
شناسایي روشهای کاهش آسيب پذیری ناشي از زلزله با استفاده از فنون
جغرافيا و برنامه ریزی شهری با رویکرد مدیریت شهری ،به ارائه
راهکارهای مناسب به منظور پاسخگویي به این سوال بوده که جایگاه
مدیریت بحران و به طور اخص پيشگيری از بحران در زمان زلزله در
فرآیند برنامه ریزی شهری چيست؟ (فرجي و قرخلو.)9977 ،
روش شناسی
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهيت و روش،
توصيفي– تحليلي محسوب مي گردد .با توجه به موضوع مورد
مطالعه ،نحوه گرد آوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و ميداني
که به ترتيب با استفاده از اسناد و مدارک ،آمار و اطالعات موجود مرتبط
با موضوع و با استفاده از مشاهدات ميداني ،مصاحبه با افراد صاحب نظر
و برداشت های تصویری از محل انجام گرفت.

معرفی محدوده مورد مطالعه :بافت فرسوده آبکوه
قلعه آبکوه ،پيش از توسعه فيزیکي شهر مشهد به شکل روستایي در
فاصله  0کيلومتری غرب آن قرار داشت و با انجام مطالعات طرح جامع
شهر در سال  9911-11و تصویب آن درسال  9909در شورای عالي
شهرسازی و معماری ایران ،اراضي بایر پيرامون قلعه در مسير توسعه
قرار گرفت .در سال 9919-10با اجرای طرح تفصيلي به منظور پيوند
قلعه به عنوان محله جدید شهر به محدوده مرکزی شهر مشهد ،بافت
قدیمي آن به وسيله احداث یک محور ارتباطي از هم گسيخته شد و
بافت به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد .به این ترتيب تحولي
عمده در حاشيه این مسير اتفاق افتاد و به یک محور ارتباطي –
اقتصادی عمده تبدیل شد .اما بعد از این به دليل عدم اجرای سایر
پيشنهادات طرح تفصيلي ،دیگر بخشهای بافت در شرایط سنتي خود
باقي ماند .در نقشه طرح جامع ،کاربری پيشنهادی در محدوده آبکوه،
مختلط تجاری مسکوني مي باشد (مهندسان مشاور فرنهاد( )9917 ،
شکل شماره .)9

شکل  .1نقشه ی کاربری ها در طرح جامع مهرازان
ماخذ :مهندسان مشاور مهرازان ()9907

با توجه به محدوده بافت های فرسوده شهر مشهد در مطالعات طرح
جامع و همچنين بر اساس مطالعات صورت گرفته در پهنه های متعدد
بافت های فرسوده و مسئله دار شهری ،محله آبکوه به عنوان یکي از

بافت های فرسوده شهری فاقد ميراث شهری شناسایي و معرفي شده
است (مهندسان مشاور فرنهاد( .)9917 ،نقشه شماره )0
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شکل  . 2نقشه ی موقعیت مکانی بافت فرسوده آبکوه در کالنشهر مشهد
ماخذ :مهندسان مشاور معمارو شهرساز فرنهاد ()9917

بحث و یافته ها
بر اساس اطالعات ارائه شده از محدوده فوق و معيارهای بيان شده،
مي توان مجموعه ی توانمندی ها و نقاط ضعف این محدوده را از
منظر پدافند غير عامل به شرح زیر بيان نمود :
بافت شهری
محله آبکوه در حوزه برنامه ریزی مياني غربي با مساحتي در حدود 01
هکتار بصورت پهنه ای با کيفيت زیستي ،کالبدی و عملکردی ضعيف
در مجاورت پهنه هایي از شهر با کيفيت باالی کالبدی و عملکردی،

محورهای عمده خدمات در مقياس شهر و فراشهری در منطقه  9شهر
قرار گرفته و از شمال به خيابان آپادانا ،از جنوب به خيابان های شهيد
دستغيب و سناباد ،از شرق به خيابان شهيد صادقي و از غرب به خيابان
فرهاد و بيستون محدود مي شود .ضعف کالبدی -عملکردی ،کمبود
تسهيالت و تاسيسات شهری در این پهنه ارگانيک شهری از یکسو و
تهي شدن آن از نشانه های شهری و عناصر با ارزش تاریخي از سوی
دیگر ،این بافت را به پهنه ای آسيب پذیر و فاقد کيفيت زندگي شهری
تبدیل نموده است (مهندسان مشاور فرنهاد( .)9917 ،شکل شماره )9

شکل  .3تصویر هوایی محدوده
ماخذ :مهندسان مشاور معمارو شهرساز فرنهاد ()9917

تراکم شهری
حدود  7907نفر جمعيت محله (سرشماری سال .) 70
از تعداد  9171واحد ابنيه موجود 07 ،درصد باالی  97سال قدمت دارند.

کاربری های موجود در سطح این محدوده شامل  17درصد مسکوني،
 97درصد تجاری و فضای باز و سایر کاربری ها معادل  97درصد
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(فضای سبز ،دسترسي ها ،ادارات ،تجهيزات شهری و  )...مي باشد( .
شکل شماره )1

شکل  .4نقشه کاربریهای وضع موجود
ماخذ :مهندسان مشاور معمارو شهرساز فرنهاد ()9917

ارتفاع کم بلوک های ساختماني (عموماً  9و  0طبقه) و محدود ماندن
ارتفاع آنها در حد چهار طبقه به جز حاشيه محور اصلي.

تراکم زیاد ساختماني و ریز دانگي قطعات( .شکل شماره )0

شکل  . 5ریز دانگی قطعات باعث ایجاد بافتهای متراکم (ساختمانی و جمعیتی ) شده و در مواقع بحران بسیار آسیب پذیرند
ماخذ :نگارندگان

تنگي فضاهای باز بين توده ساختمان ها( .شکل شماره )1

شبکه و شریانهای ارتباطی شهری

شکل  .6عرض بسیار کم معابر در دسترسی های داخلی
ماخذ :نگارندگان

فقدان پارکينگ مستقل از معابر بين ساختمان ها( .شکل شماره)0
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شکل  .7توقف خودروها در معابر بر تنگی ی دسترسی ها و کاهش سرعت ایمنی حرکت در مواقع اضطراری می افزاید
ماخذ :نگارندگان

امتداد واحدهای مسکوني به موازات مسيرهای تنگ و محدود
دسترسي ها( .شکل شماره )7

شکل  - 8امتداد ساختمان ها به موازات دسترسی ها ی تنگ و محدود ،در مواقع بحران آسیب پذیرترند
ماخذ :نگارندگان

طرح غلط کاشت درختان و گياهان( .عکس شماره )1

شکل  – 1کاشت درخت در مقابل خروجی بلوک های مسکونی موجب ایجاد مانع برای خروج سریع و ایمن از درون ساختمان می شود
ماخذ :نگارندگان
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کاربری اراضی شهری
عدم همجواری با مراکز حساس.
برخورداری از چند سطح فضای باز( .شکل شماره )97
فضاهای باز فاقد تنوع ،ابعاد ،تعداد و پراکنش فضای کافي و مناسب هستند.

شکل  .10تصویر و نقشه ی فضاهای باز غیر هندسی محله

فضاهای باز به صورت تک عملکردی (فقط برای تردد ) استفاده
مي شوند.
عدم توزیع یکنواخت فضاهای باز در سطح مجموعه.

تصرف غير مجاز بخش هایي از فضای باز عمومي برای کاربری
های خصوصي( .شکل شماره)99

شکل  .11تنگ شدن معابر با تصرف غیر مجاز بخش هایی از فضای باز عمومی توسط کاربران خصوصی
ماخذ :نگارندگان
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کمبود فضای باز ایمن در برابر ریزش آوارهای ساختماني.
فقدان جان پناه و بي دفاع بودن فضاهای باز بر اثر فقدان توپوگرافي( .شکل شماره )90

شکل  .12فقدان لبه و جان پناه در فضای باز
ماخذ :نگارندگان

عدم رعایت همجواریها و نزدیک بودن کاربریهای مختلف (شکل شماره )99

شکل  . 13عدم رعایت همجواریها و نزدیک بودن کاربریهای مختلف بعالوه کمبود فضاهای باز شهری در هنگام خطر باعث وجود گره های
ترافیکی متعدد و خسارات جبران ناپذیر می گردد .
ماخذ :نگارندگان

امنیت و مدیریت شهری

درصد باالیي از ساختمان های محدوده از مصالح با کيفيت پایين و
نامقاوم ساخته شده اند.
این محدوده فاقد سيستم گرد آوری فاضالب مرکزی است و خطوط
انتقال آب و مخابرات به صورت زیر سطحي مي باشد.

استقرار نامناسب تاسيسات انتقال برق و خطوط انتقال گاز که به
فاصله کمي از سطح جداره خارجي واحدهای مسکوني عبور داده شده
اند( .شکل شماره )91

شکل  .14عبور نامطلوب کابل های برق با توده های گیاهی و نصب لوله های گاز در جداره خارجی ساختمان ها بر دامنه خطرهای ناشی از آتش
سوزی می افزاید
ماخذ :نگارندگان
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وجود الحاقات و پيش آمدگي های سست و ناپایدار در نمای ساختمان ها( .شکل شماره )90

شکل  .15عناصر الحاقی سست و ناپایدار در نمای ساختمان ها به تشدید آسیب پذیری محیط میانجامد
ماخذ :نگارندگان

وجود عناصر سست و شکننده در نمای ساختمان ها( .شکل شماره )91

شکل  .16نمای شیشه ای به دلیل تخریب پذیری زیاد در صورت پخش شدن در محیط سطوح زیادی از فضا و افراد را در معرض آسیب قرار می
دهند
ماخذ :نگارندگان

عدم توجه به ایمني سازی ابنيه و ساختمان ها( .عکس شماره )90

شکل  .17عدم توجه به مقاوم سازی و رعایت موارد ایمنی در ساخت و سازها
ماخذ :نگارندگان

ترکيبي از دو یا چند عامل فوق الذکر( .عکس شماره )97
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شکل  .18تصرف عناصر الحاقی ناپایدار  ،نمای شیشه ای و پارک خودروها باعث کاهش عرض معبر و افزایش خط برای افراد و تشدید
آسیب پذیری می شود
ماخذ :نگارندگان



نتیجه گیری و پیشنهاد
از نگاه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ،پدافند غير عامل به
مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب کاهش آسيب پذیری نيروی 
انساني ،ساختمان ها ،تأسيسات ،تجهيزات و دسترسي ها ،تداوم









فعاليت های ضروری ،ارتقاء پایداری ملي و تسهيل مدیریت بحران در
مقابل سوانح مي گردد ،اطالق مي شود .بر این اساس در راستای نيل
به کاهش خسارت و تلفات جاني و مالي در بافت فرسوده آبکوه بر اساس
اصول پدافند غير عامل پيشنهادهای زیر ارایه مي گردد:
با توجه به کمبود فضای باز محدوده قلعه آبکوه ،الزم است تا فضاهای
چند عملکردی مانند پارک در این محله ایجاد شود تا در هنگام وقوع
بحران بتوان به منظور امداد رساني ،اسکان موقت و پناهگاه های
شهری از این فضاها استفاده نمود.
با توجه به بافت ارگانيک منطقه ایجاد شبکه منظم دسترسي و ایجاد
دسترسي سریع ،مستقيم و بي واسطه به شریانهای ارتباطي شهری برای
امکان جابجایي سریع جمعيت به خارج از محدوده بافت ضروری است.
در طرح های فرادست و تفصيلي ،به جهت ارتقاء توان پدافندی بافت
در برابر سوانح و حوادث طبيعي و انسان ساخت ،به ساختار چند مرکزیتي
در محله و منطقه قلعه آبکوه توجه ویژه گردد.
در طرحهای پيش رو ،مکان گزیني و اختصاص زمين جهت کاربریهای
ویژه شهری اعم از مراکز امداد رساني و مدیریت بحران در منطقه مورد
توجه قرار گيرد.

با توجه به عدم وجود فضای سبز در منطقه قلعه آبکوه ،فضای سبز به
عنوان عامل تعدیل تراکمهای ساختماني تا حد ممکن گسترش یابد.
در طرح های فرادست و تفصيلي ،جلوگيری از ریزدانگي قطعات ،تاکيد
بر بافت منظم شهری وتاکيد بر رعایت همجواریها مد نظر قرار گيرد.
 در خصوص تاسيسات شهری مخصوصاً برق و گاز ،اقدامات الزم
در خصوص اصالح شبکه انتقال صورت پذیرد.
 با توجه به قدمت باالی ابنيه در منطقه ( 07درصد باالی  97سال)
مقاوم سازی و ایمن سازی کليه ساخت و سازها علي الخصوص
فضاهای عمومي و مسکوني انجام پذیرد.
 برای مقابله با شرایط بحران و ارتقای توان آمادگي در سطح محله
و منطقه شایسته است با کمک شهرداریها و ستاد مدیریت بحران
به صورت دوره ای ،به شهروندان آموزشهای الزم ( تئوری و
عملي) داده شود.
از مباحث مطرح شده نتيجه گرفته مي شود که مي توان با مشارکت
سازمان ها و نهادهای مسئول و همکاری مردم و با اتخاذ تدابير مناسب
و منطبق با خصوصيات کالبدی و فضایي شهرها به خصوص در مناطق
مسکوني شهری ،بر اساس مالحظات پدافند غير عامل ضمن ایجاد
فضائي زیبا و دلنشين و بدون صرف هزینه های زیاد ،از شدت و
گستردگي خسارات و صدمات در هنگام بروز بحران کاست و آنرا
مدیریت و به حداقل رساند.
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