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 چکیده 

 تیرمهم همیه از و یاقتصیاد یابزارهیا و تأسیسیا  از یاستقرار بسییار و گذاریسرمایه یبالا حجم به توجه با شهرها

ن خطرا  طبیعی ای چه ؛هستند متعددیهستند، همواره در معرض تهدیدا  و خطرا   ساکن هاآن در که یزیاد جمعیت

جز اعمال ملاحظیا   ایچارهو حملا  تروریستی و غیره باشند،  هاجنگهمچون  غیرطبیعیچه و همچون سیل و زلزله 

نیسیت   چنیدمنظورهشیهری بیا اسیتهاده از فضیاهای چنیدعملوردی و  هایطرحدفاعی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم در 

ن شیهری در برابیر اسیاکن پذیریآسیبقابل توجهی در کاهش  تأثیرا ی و نقش اساس تواندمیملاحظا  دفاعی و امنیتی 

 شیافیزا و دا ییتهد افزایییهم یبررس بنابراین،  نیست یمستثن قاعده نیا از زیب نآمیاندو شهر هکتهدیدا  داشته باشد 

قیق با هید  بررسیی این تح، روازاین  است برخوردار یخاص تیاهم از، ینظام هایبحران زمان در خطرا  و هاآسیب

تحقیق کاربردی  است  نوع انجام گرفتهعامل شهری در پدافند غیر( و توایا هاحسینیه ،مساجد) مذهبی کاربری آفرینینقش

و از  سیسیتم اطلاعیا  جغرافییایی افیزارنرماطلاعا  از  و هاداده وتحلیلتجزیه  برای استتحلیلی -و روش آن توصیهی

در  هاکاربریاین ع توزی ۀکه نحو دهدمینشان  هایافتهی و تحلیل شبوه استهاده شده است  یگهمسا تریننزدیکهای ابزار

 هاکاربرین شهر به این ادسترسی بیشتر ساکن دهندۀنشانروش تحلیل شبوه نیز  نتایج ،  همچنیناستسطح شهر تصادفی 

مذهبی شهر با توجه به مییزان پیشینهادی  ةن سرانمذهبی نشان داد که میزا هایسرانهنتایج بررسی میزان  کهدرحالی ،است

ن کیاربری از اسیتهاده از آن با وجود دسترسی مناسب به ای استانداردهای موجود مطابقت ندارد و ،طرح جامع و همچنین

 محروم هستند 

 ، تحلیل شبوه، کاربری مذهبی، میاندوآبغیرعاملپدافند  :هاهکلیدواژ 
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 مقدمه. 2

 هطرح مسئل. 2. 2

 همیة تقریبیاًسازمان ملیل،  هایبینیپیشبراساس  

رشد جمعیتی جهان برای آینیده در منیاطق شیهری و 

مناطق شیهری جهیان سیوم روی خواهید داد   ویژهبه

از  ۰6 بانک جهانی نیز بیش از درصید ،هاگزارشطبق 

 کننیدمی یزنیدگ توسیعهدرحالمردم جهان در مناطق 

، 2696 سیالتیا و  (616، ص  2661 رافائل و دافینیا،)

درصید جمعییت جهیان در منیاطق شیهری  16 تقریباً

، ص  69۰1 قرخلیو و حسیینی،) کردزندگی خواهند 

و تمرکیز آن ی نیو شهرنشیین افزایش جمعییت ا(  (1

و  دارد زنیدگی اثیرا  مسیتقیم بیر کیهییتشهرها در 

افیزایش  مختلی  را افزایش نیاز به خدما  و اموانا 

این نیازهیا،  تریناساسیو  رینتمهم  یوی از داده است

 ترینابتیدایی  ایمنیی و امنییت از استایمنی و امنیت 

بیه اسیتانداردهای مطلیوب  یابیدسیتاصول جهیت 

، علاقیه بیه عبارتیبه ؛برای آسایش و رفاه جامعه است

غریزی در هر انسانی وجیود  طوربهبقا  حیا  و حهظ

یابی بیه در طول تاریخ، بشر برای دست   بنابراین،دارد

غییذا و انییرهی بییه  ازجملییهملزومییا  حیییاتی خییود 

کشیاورزی و  هیایزمینمراتیع و  ةگسترش و توسیع

معادن پرداخته و یا به جهت دفع تجاوز دشمنان خیود 

 اسیتو منازعا  بسیار را پشیت سیر نهیاده  هاجنگ

و بارهیا و  (16، ص  6939 اخباری و احمدی مقدم،)

زلیه، طوفیان، ون سییل، زلبارها با وقیوع حیوادثی چی

تحیت  غیره فناوری و هایناکارآمدیحوادث ناشی از 

شرایط بحرانی قرار گرفته و خسیارا  جیانی و میالی 

و  پورخانوشیی) اسیتمتحمیل شیده  را قابل توجهی

دانشمندان و محققیان نییز بیر (  1، ص  6932 حسنی،

 ةاین باورند که اولیین قیدم بیرای رسییدن بیه توسیع

، 266۰ آلمیی،) اسیتجامعیه انسانی تأمین امنییت در 

 ( 621ص  

بودن مخاطرا  طبیعیی و ناپذیراجتناببا توجه به 

اجتمییاعی و وقییوع  ۀیییک پدییید عنوانبییه هییاجنگ

 منازعا  دیگر دور انتظار نبوده و بسیار محتمل اسیت

خاطر عوامل متعیددی امنییت و ایمنیی جیانی و به که

مالی افراد و جامعه در شهرها در معیرض خطیر قیرار 

خطییر و حییاتی میا در دنییای  ةیرد  بنابراین، وظیهیگ

 سیازیمصونپرچالش مملو از منازعا  و مناقشیا ، 

 یشهرها و کشور از طریق قیدر  بازدارنیدگی، ارتقیا

 پذیریآسییبمقاومت ملی و کاهش  ةپایداری و آستان

حیییاتی، حسییاس و مهییم( و تسییهیل ) هازیرسییاخت

پیرامیونی و مدیریت بحران در برابر تهدییدا  متنیوع 

، اقیداما  پدافنید غیرعامیل در استفضای سرزمینی 

اییین راسییتا نقییش و جایگییاه حیییاتی را در حهییظ 

عهیده  رده و بکرو امنیت ملی کشور ایها  هازیرساخت

 دارد 

 یویی خیارجی، تهدیدا  مقابل در غیرعامل دفاع

 شیهرها طراحی ةاولی ةمرحل در نیازها ترینضروری از

 کمتیرین بیا امنییت بیشترین ات است مهم تأسیسا  و

 تهدییدا  مقابیل در دفیاع جهیت مردم برای زحمت

 بییرای دشییمن دیگییر، طییر  از و شییده فییراهم

 را زحمیت و هزینیه ترینبیشی هیاآن به رساندنآسیب

، ص  6931 شیهانقی، واعیظ و حسینی) شود متحمل

 زنیدگی تیاریخ انیدازۀ به غیرعامل پدافند قدمت(  11

 در غیرعامیل پدافند اقداما  از یهاینمونه  است انسان

 :از اندعبار  بشر زندگی تاریخ
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اولیه به غارها، بالای درختیان و  هایانسانبردن پناه  6

 طبیعی  هایمأمندیگر 

از سپر و جوشین بیرای حهاظیت  هاانسان ۀاستهاد  2

انهرادی و برج و بارو و قلاع محوم و مرتهیع بیرای 

 امنیت گروهی  تأمین

 هیایدروازهرا  شهرها و ایجاد ایجاد خندق در اط  9

 ةمسیتحوم بیرای پیشیگیری از حملیا  غافلگیرانیی

 دشمن در تمام نقاط جهان 

و  هادانشیگاه، میدارس، هاخانهدر  پناهگاهساختن   1

 فییرزاد بهتییاش و آقابابییایی،) غیییره مراکییز مشییابه و

 ( 3، ص  6936

و  میثثراقیداما   کارگیریبیهبیا  تیوانمیمروزه ا

در  چنییدمنظورهو  هزینییهکم لاموییاناحتیو  یکییاربرد

از شید  و  یادییزان زییقبیل از بحیران، بیه م ةمرحل

 خطییرا از  یخسییارا  و تلهییا  ناشیی یگسییتردگ

  کاسییییت( طبیعییییی –غیرنظییییامینظییییامی و )

فضاها به معنی اسیتهاده از فضیاهای  سازیمنظورهچند

معمییاری و شییهری در زمییان جنییگ و صییلح اسییت  

نییید متروهیییا، وسییییع مان هایسیییاختمانفضیییاها و 

بزرگ، صنایع نزدیک منیاطق زیسیتی و  هایبیمارستان

عظیم که در منظیر شیهری اغلیب  هایساختماندیگر 

باییید  ،رونییدمیشییهری بییه کییار  هاینشییانه عنوانبییه

طراحی شوند که در زمان جنگ نییز بتواننید  ایگونهبه

مناسب به شرایط جنگی و بحران را داشیته  گوییپاسخ

 ایجییاد(  2، ص  6939 آزادی،مهییدوی و ) باشییند

 هایریزیبرنامیه ایین از یوی چندمنظوره، هایکاربری

 و میالی هایخسار  کاهش با مواجهه در دوراندیشانه

 کیه شودمیسبب  و هاستبحران وقوع در زمان جانی

باشید   داشته بحران با مواجهه در را لازم آمادگی جامعه،

، امیاکن هاپارکبه  توانمیچندمنظوره،  هایکاربریاز 

کیه در  غییره و هاورزشیگاهمذهبی، اماکن آموزشی و 

 نام برد  ،دهستنبعضی مواقع بدون استهاده 

 دومنظیوره هایکاربریکاربری مذهبی یوی از این 

  کاربری مذهبی که نمود فضیایی آن در مسیاجد است

تجلی یافته، یویی از ارکیان اصیلی شیهر  هاحسینیهو 

مسیجد نمیاد شیهر اسیلامی  ،عبیارتیبه ؛استاسلامی 

روسیتایی(  هیایموانحتی ) شهرها ة  امروزه هماست

علییاوه بییر مسییجد جییامع، دارای مسییاجد متعییدد و 

 داشیتن سیبب بیه کیاربری ایین نیز هستند  هاحسینیه

 ،ییابیموان ،بندیطبقه یابیریشه از اعم ؛مشترک معیار

 ،ایسییازه الزامییا  تمرکززدایییی، ،پییذیریجمعیت

 و ظیاهری سیمای خودگردانی، معیار وانی،ر ملاحظا 

مناسیبی بیرای  گزینیة پناهگیاهزییاد بیا  انطبیاق میزان

با توجیه  ،بنابراین  استکاربری ثانویه  عنوانبهاستهاده 

 ۀدر شیهرهای اسیلامی، ایید هیاکاربریبه اهمیت این 

کیاربری  عنوانبیه تیوانمیرا  هاکاربریاستهاده از این 

پدافند غیرعامیل در راستای  در سطح شهر چندمنظوره

 نحیوۀدر این میان  ترمهم ةمورد بررسی قرار داد  مسئل

در سطح شهر و مییزان دسترسیی  هاکاربریتوزیع این 

  اسیتدر مواقع بحیران  هاکاربرین شهر به این اساکن

شیهر میورد  عنوانبیه انیدوآبیشیهر م تحقیق نیدر ا

ن شییهر در زمییان یییمطالعییه انتخییاب شییده اسییت ا

ت ییکوچیک بیا جمع یشیهر 6991سال  یمارسرش

 سرشییماریآخییرین نهییر بییوده اسییت کییه در  61731

مرکیز ) اسیتافتیه یش یهر افیزان 279،313 به( 6931)

ما  ین تقسییاساس آخیر  بر(6991-69۰1ران، یآمار ا

 96و  یشیهرة ییناح 1 یانیدوآب دارایشهر م یکالبد

با توجیه بیه  این شهر ،شهری( ةفاقد منطق) استمحله 
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و نظیامی خیویش و روابیط متشینج و  مرزیعیت موق

یعنیی  ؛عیراقکشیور ترکییه و سهولت دسترسیی بیه 

غربی ایران به سیمت خاورمیانیه و اروپیا،  هایدروازه

، انحطاط، رونیق تجیار  ومرجهرجمراحل متناوبی از 

 علیتبه ،  همچنینو آبادانی را پشت سر گذاشته است

گیرفتن آن قرار ،و همچنین هاگسلقرارگیری بر روی 

در میان دو رودخانیه و تهدیید بحیران سییل و دیگیر 

مخییاطرا  طبیعییی و انسییانی، مطالعییه و آشیینایی بییا 

چه قبل و چه بعید از ) بحرانکه در زمان  هاییکاربری

، اسیتدیدگان مورد نییاز بحران( جهت اسوان بحران

و  هیادادهایین پیژوهش بیا توجیه بیه   ضروری است

زییر  سیثالا گویی به پاسخ درصدداطلاعا  موجود 

 :است

 ( در هاحسییینیهمسییاجد و ) مییذهبی هییایکاربری

 سطح شهر میاندوآب چگونه توزیع شده است؟

 ن شهر میاندوآب در مواقع بحران و اساکن ةآیا هم

مسیاجد و ) مذهبی کاربریتهدیدا  مختل ، به 

 دسترسی مناسبی دارند؟ (هاحسینیه

 ( در هاحسیینیهمسیاجد و ) مذهبی کاربری ةسران

ب با توجیه بیه اسیتانداردهای آسطح شهر میاندو

 اراضی شهری چگونه است؟ هایکاربری ةسران

 تحقیق و مبانی نظری ۀپیشین. 2. 2

 دفیاع کیه اسیت جهیان در کشوری تنها انگلستان

آغیاز  6391 سیال از غیررسیمی صور به را غیرعامل

 جهیانی جنیگ آغیاز از پییش اندکی 639۰ سال  کرد

 در ایپیشیگیرانه اقیداما  ةمجموعی کشیور دوم، این

 بیه و داد قیرار کیار دسیتور در را هوایی حملا  برابر

 خیدما  ارائة برای را غیرعامل دفاع ةمثسس آن، دنبال

 مثسسیه، ایین اصیلی هید   کیرد تأسیس آمیزصلح

 احتمییالی تهدیییدا  دربیارۀ عمییومی آگییاهی افیزایش

 بیه واکینش و همگیانی هیایآموزش ارائیة بیا هوایی

 ترینقییدیمی ،همچنییین  بییود احتمییالی هییایرانبح

 کییه شییودمی محسییوب جهییان در علمییی ةمثسسیی

 بلاییای شکیاه و غیرعامیل دفیاع به را خود تحقیقا 

ناصییری جهرمییی، ) اسییت داده اختصییاص طبیعییی

، ص  6931 ،ه و محمیدیزادترکمرزوقی، کرباسیان، 

 در کوبیا و برلین هایبحران از نیز پس آمریوا در ( ۰۰

 و خیانگی هیایپناهگاه سیاخت موضیوع 6319 سال

 در کیه کیوچوی هایسیازمان  شد مطرح جمعیدسته

 هیییایپناهگاهداشیییتند،  فعالییییت خصیییوص ایییین

 بنیا میردم جیان از حهاظت برای متعددی ایهستهضد

، کیارتر آمریویا وقت جمهوررئیس 6373 سال  کردند

؛ 6فمیا) فیدرال بحیران میدیریت آهانس تأسیس فرمان

 کمک منظوربه را اطلاعاتی هایستورالعملد رشته کی

 آمریویا اییالتی و محلیی مناطق در سرمایه به صاحبان

 ارائیه تهدیید بیا مواجهه در به آمادگی یابیدست برای

 فمیا گانةده نواحی آن، دنبال به و کرد امضا را (کندمی

 ایین تأسیس از هد   شدند تأسیس آمریوا سراسر در

 از پیس و اعلیام بقا حهظ و حیا  از اطمینان سازمان،

 هید  بیا اییالتی و محلیی مرکیز 1666 از بیش مدتی

 شید ایجیاد احتمیالی حملا  مقابل در مردم حهاظت

سییازمان  ،(  درشییوروی سییابق۰3، ص  2669فمییا، )

 تأسییسمیلادی  6316 سالپدافند غیرعامل در اواسط 

 هیایپناهگاهتوسعه یافیت  سیاخت  سرعتبهده و ش

ماننید  تأسیسیا بسییاری از  نظورهدومو  ایهستهضد

زیرزمینیی از  هیایپارکینگو معابر متیرو و  هاایستگاه

                                                 
1. Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) 



  221                                                چندمنظوره در شهر با یهایکاربر ییفضا لیتحل                           سال چهارم            

 

فرزاد بهتیاش و ) گرفتان زمان در دستور کار قرار هم

 ( 29، ص  6936 قابابایی،آ

 ایین از یویی ،چنیدمنظوره هیایکاربری ایجیاد

 کیاهش بیا مواجهیه در دوراندیشیانه هایریزیبرنامیه

 وقییوع زمییان در انیجیی و مییالی هایخسییار 

 لیازم آمادگی جامعه، که شودمی سبب و هاستبحران

 مختل  یکشورها  باشد داشته بحران با مواجهه در را

 خیود بیر رمتصوّ تهدید احتمال نوع به توجه با جهان،

 بیا مقابله جهت ،هامحدودیت و اموانا  به توجه با و

 شیهروندان و شیهر ایمنیی جهیت را اقیداماتی تهدید،

 هایایسیتگاه و متیرو معیابر نمونه، برای ؛انددیده خود

 متیری 661 تا 36 عمق در یانگ پیونگ شهر زیرزمینی

 جمعیییت و اندشییده احییداث دومنظییوره صییور به

 جیای خیود در را یانیگ پیونگ شهر نهریمیلیونیک

(  11۰، ص  6936 دیگیران، و پورمحمیدی) دهندمی

 یاخلیفضیاها و امیاکن د یطراحی زییشهر مسوو ن در

شییده در آن لحییا   و اموانییا یشییهر طییارسییامانة ق

 هیایزماندر  جاییجابیهاست که علاوه بیر  ایگونهبه

 شیبی یضیرور حتاجیما نیاسوان و تأم تیقابل ،یعاد

 کیی یبیمد  تقر ینهر از شهروندان برا ونیلیاز دو م

 ( ۰7، ص  69۰6 ،یاریز) داردماه را 

بیار در سیال و اهمیت آن، اولیین  غیرعاملپدافند 

دادن توسط رهبر معظم انقلاب و لیزوم اهمییت 69۰2

به آن در کشور مطرح شد و هد  آن ایین بیوده کیه 

تیاکنون   را رفع کند هاآنتهدیدا  را شناسایی کرده و 

پدافنیید  ةتحقیقییا  فراوانییی در زمینیی مییا کشییوردر 

و راهوارهای آن در سطح شیهرها و منیاطق  غیرعامل

معیدود تحقیقیی در  ،حیالینبااصور  گرفته اسیت  

ه تیفضاهای مذهبی و پدافند غیرعامل انجیام گرف ةزمین

 اشاره شده است  هاآنبه در زیر است که 

 نقیش » عنیوان بیا ایمقاله( در 2661) 6عبدالقدیر

تدابیر دفاع غیرعامل در امنییت ملیی در نیجرییه: 

، بییا اشییاره بییه رونیید «26 قییرنچالشییی بییرای 

 هییایناامنینیتییی و ام هییایفعالیتجزرومییدی 

در ایین  غیرعامیلعمومی به بررسی تدابیر دفیاع 

 دهدمینشان  شده  نتایج حاصلاندپرداختهکشور 

و فسیاد میالی  سوادیبیکه کمبود نیروی انسانی، 

  استاز عوامل بروز ناامنی زیاد در این کشور 

  تحلییل » بیا عنیوان ایمقاله( در 2661)پورزنگبار

شیهری از پدافنید  ریزیامیهبرنعمران، معماری و 

 «مرکیزی تبرییز ةخانکتاب :مورد مطالعه ،غیرعامل

اشاره بیه تیدابیر پدافنید غیرعامیل در کیاهش  هب

خانیه کیه در مرکیز شیهر کتابتهدیدا  شهری 

نتیایج نشیان داد کیه بیا  است  پرداخته ،قرار دارد

توجه به اهمیت مرکز شهر سیاختمان و معمیاری 

ایمین  کنندگاناسیتهادهن و خانه برای کارکناکتاب

  نیست

  طراحی بهینیه »با عنوان  ایمقاله( در 2666) اکر

با توجه به پدافند غیرعامل در مقابل بحران بهمین 

ارچوب تحلیلیی هیو بر : با اسیتهاده از ییک چ

طبیعییی و  هییایبحرانبییه  اشییاره بییا، «سییاده

 حداکثرسازی منافع اقتصادی در سیاختار دفیاعی

بی سیاختار دفیاعی در مقابیل به بررسیی و ارزییا

  است پرداختهبهمن در فرانسه 

                                                 
1. Uthman Abdullahi Abdulqadir 
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  ( 6939) پیورحمزهپوراحمد، معروفی، شییخی و

نقیش کیاربری میذهبی در »با عنیوان  ایمقالهدر 

 ةنمونیی) شییهریپدافنیید غیرعامییل  ریزیبرنامییه

موردی: مساجد شهر بوکیان( بیا هید  بررسیی 

امنییت و دفیاع  تیأمیننقش کیاربری میذهبی در 

ی و کمّی هیایروششهر بیا اسیتهاده از  ملغیرعا

  انیدپرداختهکیهی و سیستم اطلاعا  جغرافییایی 

کییه از نظییر  دهییدمینشییان  شییدهنتییایج حاصل

مناسیب در سیطح  ایشییوهپراکندگی مساجد به 

امیا از نظیر سیرانه  ؛اندشیده یابیموانشهر بوکان 

موجود برای موقع خطر در حد بسیار پایینی قیرار 

 دارد 

  ( در تحقیقیی بیا 6932) گیوهریو صیالح خمر

 ییابیموانپدافنید غیرعامیل و  ریزیبرنامهعنوان 

 فییازیشییهری بییا اسیتهاده از منطییق  هیایپناهگاه

ییک شیهری کرمیان(، بیا  ةموردی: منطق ةمطالع)

 ییابیموانپدافنید غیرعامیل و  ریزیبرنامههد  

سیسیتم اطلاعیا   افزارنرمبا استهاده از  هاپناهگاه

نتییایج  بییا توجییه بییه  انییدپرداختهیییایی جغراف

در شهر مورد مطالعه شیاهد کمبیود ، آمدهدستبه

مترمربعی فضای پناهگاهی بیرای هیر نهیر بیا  97

 استاندارد هستیم  ةتوجه به سران

  عنیوان بیا ایمقالیه(، در 6932) مدیریامینیایی و 

واحید شیهری  هیایپارک ریزیبرنامهطراحی و »

از منظییر ) امییدادو جهییت اجییرای طییرح اسییوان 

 هییایروشاز  گیییریبهرهپدافنیید غیرعامییل( بییا 

جهیت  هیاپارک هیایقابلیتآماری بیه بررسیی 

  از نتایج کاربردی ایین اندپرداختهاسوان در شهر 

 هییایپارکتحقیییق ارائییه ملاحظییاتی در طراحییی 

شهری جهت ایجاد فضایی برای اسوان و درمیان 

 دیده است جمعیت آسیب

 زمینیةکیه در  دهیدمیحقیق نشان ت ةبررسی پیشین

پدافنید غیرعامیل  ریزیبرنامهنقش کاربری مذهبی در 

ه شیهر ةشهری تحقیقا  کمیی وجیود دارد و در زمیی

، روازایینکاری انجام نگرفته است   اصلاًمیاندوآب نیز 

کیاربری  عنوانبیهدر این تحقیق نقش کاربری مذهبی 

بررسیی چندمنظوره با رویورد پدافند غیرعامیل میورد 

 قرار گرفته است 

 و« پید»پدافند غیرعامل از دو جز ۀاز نظر لغوی واه

 تشویل شده است  در فرهنیگ و ادب فارسیی «آفند»

، ضید» پیشیوندی اسیت کیه بیه معنیای« پید» یا« پاد»

نییز بیه « آفنید»ۀ   واهشودمیمعنی « متضاد، پی و دنبال

)جلیلیی « جنگ، جدال، پیوار و دشمنی اسیت» مههوم

پدافند در حالیت کلیی بیه (  7، ص  2667 ی،و هاشم

تقسیییم  و پدافنیید غیرعامییل دو بخییش پدافنیید عامییل

 منظوربییه افزارجنییگمسییتقیم  کارگیریبییه  شییودمی

 ةدن و یییا کییاهش اثییرا  عملیییا  خصییمانکییرخنثی

 روی بیر کارانهخرابهوایی، زمینی، دریایی، نهوذی و 

 ةبییه مجموعییرا پدافنیید عامییل و  اهییدا  مییورد نظییر

اسیت نبوده  افزارجنگ کارگیریبهاقداماتی که مستلزم 

واردشدن خسارا  میالی بیه از  توانمیو با اجرای آن 

و  نظییامیحیییاتی و حسییاس  تأسیسییا تجهیییزا  و 

د و ییا مییزان کیرو تلها  انسانی جلوگیری  غیرنظامی

 داداین خسارا  و تلها  را به حداقل ممون کیاهش 

تبیییار، و میرزاگل) گوینیییدمی غیرعامیییلرا پدافنییید 

، دفییاع دیگرعبارتیبییه (؛9، ص  6936،تبییار میرزاگل

و اقداماتی است کیه  ریزیطرحغیرعامل شامل تمامی 

و افزایش پایداری ملیی  هاپذیریآسیبموجب کاهش 
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بیه  11، ص  6939 اخباری و احمدی مقدم،) دشومی

ن آهید  و  (2661، غیرعامیلسازمان پدافنید نقل از 

نیازهییای  تیأمینزیربنیایی،  هیایفعالیتر ، اسیتمرانییز

عمیومی و تسیهیل اداره  رسیانیخدمتحیاتی، تدوام 

کشور در شرایط تهدیید و بحیران تجیاوز خیارجی و 

حملا  خصمانه و مخیرب  رغمعلیدفاعی  ةحهظ بنی

پدافنید غیرعامیل و  هیایطرحدشمن از طریق اجرای 

مستحدثا  و تجهیزا  حییاتی و  پذیریآسیبکاستن 

 سییازمان پدافنیید غیرعامییل،) اسییتاس کشییور حسیی

 غیرعامیل( اهدا  اصیلی پدافنید 6) شول(  در 69۰1

 نمایش داده شده است 

 
 شهرهااهداف پدافند غیرعامل در  .2شکل 

 16، ص  6939مأخذ: اخباری و احمدی مقدم، 

 

میل اصیول پدافنید غیرعا اصول پدافند غیرعامل:

سییت کییه در نییایی امجموعییه اقییداما  بنیییادی و زیرب

به اهدا  پدافند غیرعامیل  توانمی کارگیریبهصور  

ازقبیل تقلیل خسارا  و صیدما ، کیاهش قابلییت و 

 گیریهید شناسیایی اهیدا ،  هایسیامانهتوانایی و 

 اوبیشیتر بیه  ةا  آفندی دشمن و تحمیل هزینحیتسل

 شیولدر  پدافنید غیرعامیل ۀاصول عمد  دست یافت

 است  مدهآ (2)

 هیایراهیویی از : چنادمنظوره هایسااههتولید 

 بینییپیشسنتی شامل  طوربهکاهش مخاطرا  طبیعی 

زمان وقوع حوادث و اتخیاذ تیدابیر امنیتیی  ةو محاسب

و  21، ص  2661آننسییی، ) اسییت هییاآندر مقابییل 

 مسییئلة ،در اییین میییان(  112، ص  2667ایوییر ، 

 و تأسیسییا  کنییار در هییاپناهگاه ایجییاد یییا و اسییتهاده

 و شیهرها داخل و صنعتی و اداری نظامی، هایمانساز

 خیانوادگی هیایپناهگاه و مسوونی بزرگ هایمجتمع

 انسیانی تلها  میزان کاهش در ارزشمندی بسیار نقش

  داشییت خواهیید دشییمن هایسییلاح آثییار از حاصییل

 از ناشییی اثییرا  مقابییل در بتواننیید باییید هییاپناهگاه

 و شیوک ترکش، انهجار، ازقبیل ؛متعدد افزارهایجنگ
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 آلیودگی هرگونیه و غبیار دود، از ناشیی ۀآلیود هوای

  باشیند مقیاوم منهجره، مواد اشتعال و احتراق از ناشی

 در سیازه استحوام ازقبیل هاییویژگی رعایت رو،ازاین

 دارابییودن و آلییوده هییوای از ممانعییت انهجییار، برابییر

 شیودمی توصییه ابنیه گونهاین در فیلتراسیون تجهیزا 

 معمولیاً   پناهگیاه(69۰3، اسوندری و الی فراهانیجل)

 عیدم و گییردمی قیرار اسیتهاده میورد جنگ زمان در

 کییه شیید خواهیید باعیی  ثانویییه عملوییرد بینیییپیش

 طراحیی بیا  دشیو متروکیه صیلح زمیان در هاپناهگاه

 نظییر ثانوییه هیایکاربری بیا چنیدمنظوره هایپناهگاه

 و خانهکتاب ه،موز ورزشی، هایسالن فروشگاه، مترو،

 سییاخت ةهزینیی در غیییره و زیرزمینییی اسییناد مرکییز

 در آن مانیدنمتروکیه از و شیده جوییصرفه هاپناهگاه

  شد خواهد جلوگیری صلح زمان

 

 
 غیرعاملاصول مختلف پدافند  .2شکل 
 69۰3 قوانین و مقررا ، آیینةپدافند غیرعامل در مأخذ: 

 
 

 

 



  223                                                چندمنظوره در شهر با یهایکاربر ییفضا لیتحل                           سال چهارم            

 
 

 بیه توجه با و ودشمی متولد شهر در اسلامی دولت

 مسیجد در بیار اولیین بیرای دولت این تشویل کهاین

 یویی به جامع مسجد وجود بنابراین ،گیردمی صور 

  دشیومی تبدیل اسلامی ۀدور شهر اصلی مشخصا  از

 ةاولیی دوران در کیه دارد اهمییت حید آن تیا امیر این

 محلیی، هیایحوومت تشویل از قبل و اسلامی دولت

مسیجد  صیاحب که رسدمی شهر ممقا به گاهیسوونت

 خیود، مذهبی نقش بر علاوه جامع مسجد  باشد جامع

  داراسیت نیز را قوی بسیار اجتماعی و سیاسی نقوش

 اصیلی عامل کهاین بر علاوه مساجد اسلامی، تمدن در

 و کلییی الگییوی کننییدۀتعیین بودنیید، شییهرها تشییویل

 شییمار بییه نیییز اسییلامی شییهرهای مشییترک هویییت

 تغیییر مسیلمانان دسیت بیه کیه شهرهایی  اندرفتهمی

 از وسیییعی ةحیطیی ،شییدند احییداث یییا یافتنیید شییول

 و گرفتیه بیر در را هنید قارۀشیبه تیا اطلیس اقیانوس

 و سیاختار با بومی، هایفرهنگ و اقلیم تنوع رغمعلی

 ینیدآفر این در مساجد که انددهکر ظهور یگانه الگویی

، 6912 ،زادهنسیلطا) اندداشیته عهده بر را کلیدی نقش

 ( 66ص  

 ،هییاکاربریاز  چنییدمنظوره ۀی اسییتهادراسییتا در

 بررسیی بیه تحقیقی درنژاد، رانشادنیا و تلوری دزفولی

 ةثانویی کیاربری عنوانبه مساجد فضای از استهاده ایدۀ

 شناسییایی بییا و انییدپرداخته صییلح زمییان در پناهگییاه

 الزامیا  شناسیایی و پناهگیاه طراحیی اصلی الزاما 

 و انطبییاق میییزان بررسییی و مسییاجد طراحییی لیاصیی

 قالییب در را شییدهمطرح ایییدۀ معیییاره، اییین اشییتراک

 از  انیدداده قیرار تحقییق و بررسیی مورد سنجیاموان

 متیرو، نظیر ثانویه کاربری برای موجود هایگزینه میان

 اجتماعییا ، هایسییالن پارکینییگ، تجییاری، فروشییگاه

 سیبب بیه اجدمس غیره، و ورزشی هایسالن مدارس،

تییاریخی،  ةریشیی از اعییم ؛مشییترک معیییار داشییتن

 تمرکززداییی، ،پیذیریجمعیت ،ییابیموان ،بندیطبقه

 روانیی، ملاحظیا  ،ایسازه الزاما  معمارانه، الزاما 

 و ظیاهری سییمای و خیودگردانی معییار خطر، اعلام

 عنوانبیه تواننیدمی پناهگاه، طرح، با زیاد انطباق میزان

 انتخیاب پناهگیاه ثانوییه کیاربری جهت مناسبی گزینة

 و پناهگیاه بیا کاربری این تناسب (6) جدول که وندش

  دهدمی نمایش را بحران زمان در جمعیت اسوان
 

 پناهگاهمسجد و  ۀانطباق معیارها در دو مجموع سنجیامکان .2 جدول
 تطابق سنجیامکان معیار بررسی

 تاریخی ۀریش
 اسلام، نشان صدر در مساجد کاربردهای و پیش سال هزار چند در زیگورا  عبادی – اعیدف کاربرد بررسی

 .دارد تاریخی ةریش پناهگاه و مسجد کاربری ادغامۀ اید ،دهدمی

 بندیطبقه
سطوح  بندیطبقه این که بوده جامع تا پایین سطح از مشابه و مختل  بندیطبقه سطوح دارای مجموعه دو هر

  کندمی ایجاد مطلوبی تناسب پناهگاه و مسجد اربریک ادغامۀ اید دهدمی نشان

 یابیمکان

دسترسی،  سهولت نظیر مشابه معیارهای از مجموعه دو هر موقعیت تعیین و یابیموان در کهاین به توجه با

 مسجد و کاربری ادغامۀ اید  بنابراین، شودمی استهاده غیره و پرخطر مراکز از دوری شهری، نواحی در مرکزیت

 دارد  انطباق کاملاً یابیموان معیار دیدگاه از ناهگاهپ

 پذیریجمعیت
 بنابراین،  ندهست انبوه تا کم سطح از مختل  پذیریجمعیت سطوح دارای و بوده پذیرجمعیت مجموعه دو هر

  دارد انطباق کاملاً معیار این دیدگاه از پناهگاه و مسجد کاربری ادغام ۀاید
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 2ادامه جدول 
 سنجی تطابقامکان ررسیمعیار ب

 تمرکزهدایی
 در نواحی غیرمتمرکز صور به مختل  سطوح در نیز مساجد است، پناهگاه الزاما  از پراکندگی و تمرکززدایی

  دارد انطباق کاملاً معیار این دیدگاه از پناهگاه و مسجد کاربری رو، ایدۀ ادغامازاین اند پراکنده شهری

  سازدمی میسر را ایدۀ ادغام مسجد، در موجود فضاهای انطباق و تنوع و پناهگاه در نیاز مورد ضاهاف تعدد معمارانه الزامات

  سازدمی میسر را ادغام مساجد، در آن فراوان کاربرد و پناهگاه در گنبدی هایسازه از استهاده ضرور  ایالزامات ساهه

  سازدمی میسر را پناهگاه و مسجد کاربری دغاما ایدۀ پناهگاه، الزاما  و مساجد ماهیت روانی ملاحظات

  سازدمی میسر را پناهگاه و مسجد کاربری ادغام ایدۀ پناهگاه، الزاما  و مساجد کاربری خطر اعلام

 خودگردانی معیار
شوند  می اداره خودگردان صور به طورمعمولبه نیز مساجد است، پناهگاه طراحی الزاما  از خودگردانی

  ددار انطباق کاملاً معیار این دیدگاه از پناهگاه و مسجد کاربری ادغام ایدۀ ،بنابراین

  سازدمی میسر را ادغام مساجد، در آن فراوان کاربرد و پناهگاه در گنبدی هایسازه از استهاده ضرور  ظاهری سیمای

 ۰، ص  6939 و هموارن، نژاددزفولی: أخذم
 

 قیشناسی تحقروش. 2

 قیقروش تح .2 .2

نیوع تحقییق کیاربردی و روش از پژوهش حاضر 

 آوریجمییع  بییرای اسییتآن توصیییهی و تحلیلییی 

میدانی و اسنادی اسیتهاده شیده  هایروشاطلاعا  از 

اطلاعا  از روش  وتحلیلتجزیهبرای  ،است  همچنین

ن ابرای بررسی مییزان دسترسیی سیاکن و تحلیل شبوه

رد میو هیایکاربریشیهری بیه  هایههر یک از محلی

همسییایگی بییرای  تریننزدیییکمطالعییه و شییاخ  

 افیزارینرمدر محییط  هاکاربریتوزیع  نحوۀتشخی  

سیستم اطلاعا  جغرافیایی استهاده شده است  در زییر 

  شودمیپرداخته  هاآنبه معرفی هر یک از 

 ایین روش مبتنیی بیر همسایگی: نیترکینزدمدل 

میورد  ةفاصیل بین نقیاط بیر شدهمشاهده ةتقسیم فاصل

همسایگی مبتنی بیر  نیترکینزداخ  ت  شانتظار اس

 نیترکیینزدتیا  هیایکاربر تکتکفاصله  گیریاندازه

ییزان شیاخ  همسیایگی ت  مبوده اسی شانهیهمسا

به فاصیله  شدهمشاهدهنسبت میانگین فاصله  صور به

 نییدر امیورد انتظیار  ةاصلد  فشویممورد انتظار بیان 

 دسیت بیه zکمییت  تحلیلوتجزییه درنتیجةشاخ  

 z-scoreبیا م سطح پراکنیده ییا مینظ در سهکه  دیآیم

و  11/6تییا  –z-score11/6 باا ، تصییادفی 1۰/2 ≤ 11/6

ارائیه  -1۰/2 ≥تیا  -p-value 11/6با  ایخوشهالگوی 

 :دیآیم دست بهزیر  ةین شاخ  از رابطا د شویم

 
 هاشیاخ از  کییهر بین  ةفاصل  DO در آنکه 

 دست بهزیر  ةهمسایه است که از رابط نیترکینزدبه 

  دیآیم

D 

 یمیورد انتظیار بیرا ةفاصیل یانگینم DE همچنین

ی است کیه از تصادف یالگو یک آمدۀدستبهشاخ  

  آیدمی دست بهزیر  ةرابط

 

بیین  ةاسیت بیا فاصیل برابیر DE قبلیی ةدر معادل

برابر اسیت بیا   nهمسایه آن نیترکینزدو  I شاخ 
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برابر با کل مناطق میورد  aو  هاشاخ مجموع تعداد 

 ( 11، ص  6936 ،صالحی) استمطالعه 

از  ایمجموعییهشییبوه  :روش تحلیاال شاابکه

عوارض خطی مرتبط است که از طریق آن میواد، کالیا 

یا در امتداد آن انتقیال اطلاعیا   شوندمیو افراد منتقل 

سیسییتم در  ایشییبوه هایمییدل  گیییردمی  صییور

انتزاعیی از  هاینمادسیازی مثابهبه اطلاعا  جغرافیایی

همتاهایشیان در جهیان واقعیی  هایویژگیو  هامثلهه

 ایمجموعه(  شبوه 11، ص  69۰6 تجویدی،) هستند

است از عوارض خطی کیه از دو جیزل لبیه و تقیاطع 

از لبییه یییا  اینمونییهمعییابر  ة  شییبودشییومیتشییویل 

دیگیر از طرییق تقیاطع بیه ییک هالبیه  استاتصالا  

جرییان منیابع صیور   هالبیهمرتبط شده و از طرییق 

عییوارض موجییود در شییبوه  کییهجاییازآن  گیییردمی

بیه نیام  ایشیبوه، چنین ندهستدارای شول و هندسه 

هندسیی،  ة  برای هر شبوشودمیهندسی نامیده  ةشبو

ود دارد که یک سیاختار منطقی مربوطه وج ةیک شبو

پشت صحنه اسیت و عناصیر لبیه و تقیاطع را  ایداده

عملییا   درنتیجةرا که  هاآنذخیره کرده و ارتباط بین 

  دکنمیحهظ  ،توپولوهی ایجاد شده است

ییک شیبوه متشیول از عناصیری  عناصر شابکه:

 ،شییبوه هییایگره شییامل اتصییالا  شییبوه،اسییت کییه 

 ،)حییدریانشیود می ردشو گ ، مراکز، موانعهاتوقهگاه

 ( 99-91، ص   69۰3

مبتنیی  هیایتحلیلدر  و عملیات شبکه: هاتحلیل

شهری که نقش حییاتی و  هایخیابانعابر و ، مبر شبوه

 ،نیدکنمیایهیا  شیهریدرون هایجاییهجاببنیادینی در 

و بیه  شیوندمیبه کار بیرده  عوارض خطی صور به

 ةحلییل از درجیهمین دلیل نتایج حاصل از این نیوع ت

کیه  فضیایی هیایتحلیلاطمینان بسیار بالایی نسبت به 

ین مسییر بیین تربزرگفضایی به تعیین  صور بهفقط 

اسییماعیلی، ) ندهسییت، برخییوردار پردازنییدمیدو نقطییه 

شیییبوه در محییییط  وتحلیلتجزییییه(  63 ، ص 69۰2

بیرای سیه نیوع تحلییل  سیستم اطلاعیا  جغرافییایی

، ص  69۰3 ،حییدریان) وندشیمیعمده به کیار بیرده 

91-99 ) 

 عملییا ب(  عملیا  تعیین بهتیرین مسییر ال (

 پییداکردن عملیا ( ج تسهیلا  تریننزدیک پیداکردن

در (  99-91، ص  69۰3 ،حییدریان) خدماتی ۀمحدود

تحقیق حاضر جهت بررسیی تیوان دسترسیی نیواحی 

 دشیومیشهر میاندوآب به مساجد از این مدل استهاده 

 زیر است: به شرحار و روش ک

گرافیوییی و  هییایدادهاطلاعییا  و  آوریجمییع( 6

معابر به شیول  ةشبو ة( تهیه و ایجاد لای2؛ ایخصیصه

 ة( ایجیاد لایی1؛ هاداده( ایجاد پایگاه 9؛ عوارض خطی

 هایلاییه صیور بهکیه  مساجدموقعیت موانی برای 

)پییداکردن  ( اسیتهاده از ابیزار1؛ خواهند بیود اینقطه

 2سییرویس جدییید ۀمحییدود در 6سییرویس ۀودمحیید

کییه تحییت  شیهر سییطوحی ازدن کرجهیت مشییخ 

  گیرنیدمیپوشش شعاع دسترسیی بیه مسیاجد قیرار 

که در داخل این پوشش قرار بگیرنید،  سطوحی قاعدتاً

کییردن یییک شییعاع بییا طییی تواننییدمی هییاآنسییاکنان 

 کنند  گیریبهره هاکاربریاین دسترسی استاندارد از 

ی اساسیی هیاروشیویی از نادگی: ضریب پراک

روش ضیریب  ،ایناحییههیای ینابرابر بررسییبرای 

تییوان یمییین روش از اا اسییتهاده ت  بییپراکنییدگی اسیی

                                                 
1. Find Services Area 

2. New Service Area 
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نامتعیادل  طوربهحد  تا چهیک شاخ   دکرمشخ  

ی میدل بیه ت  ساختار کلین مناطق توزیع شده اسدر ب

   شرح زیر است:

 

 نیدگی اسیت؛ ضریب پراک Cv ،ین رابطهدر ا

 خیاص؛ ةییک منطقی یک متغیر دربا مقدار  برابر است

 تعیداد nهمان متغیر و  مقدارم توسطبرابر است با  

 دهندۀنشیان cvی مقیدار بالیا  دهدمینواحی را نشان 

ین منیاطق در بی هاشیاخ ییع در توزنابرابری بیشتر 

 ( 2۰1، ص  6936 نیا،و حومتموسوی ) است

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 2 .2

 اسیتان انیداممیانه یاز شهرها یوی میاندوآب شهر

 صییور به هوتییار 6319 وسییعت بییا غربیآذربایجییان

 اسیت  قرار گرفته غربی -یباً در امتداد شرقیتقر خطی

 بیه توجیه و بیا یامیاهواره تصاویر براساس شهر این

 11 مختصییا  در موجییود وسییازهایساخت آخییرین

 جغرافییایی عیرض ةدرج 91 و جغرافیایی طول درجه

 آزاد دریاهیای سیطح از متر 6966 متوسط ارتهاع در و

 را نشیان میاندوآب شهر موقعیت (9)شول   دارد قرار

  ددهمی

 

 
 کشوریموقعیت شهر میاندوآب در تقسیمات  .3 شکل

 GIS ،6931 جغرافیاییسیستم اطلاعا   افزارنرمخروجی  أخذ:م
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 6911 الیی 6991 سرشیماری ةفاصل ن بخش درای

تجهیزشیدن شیهر بیه حیداقل  بیا تبدیل به شهر شد و

 شییهرهای لییازم بییرای ایهییای نقییش کلانزیرسییاخت

ن روسیتایی اسییل مهیاجر سیاسی شهرستان، ۀمحدود

افزایش جمعییت  ازهمواره  و هبه این شهر سرازیر شد

 طبق اطلاعا  این جیدول  تبالایی برخوردار بوده اس

بیوده  نهیر 67221جمعیت ایین شیهر  6991در سال 

ایین تعیداد بیه  6936سرشیماری سیال در است کیه 

رخ رشید جمعییت ایین نی  تاس ۀدینهر رس 6296۰6

 خیودبیشیترین مییزان  در 6911-6911 دوره در شهر

 نیکمتییر در 6911–6976 دوره در مقابییل در و( 2/1)

 انگرییباین رونید   است بوده درصد( 7/9) خودمیزان 

 اسییت ریییاخی هاسییال درمیییزان اییین نییرخ  کییاهش

  (۰1 ، ص 69۰1مشاور معمار و شهرساز،  نمهندسی)

 ی پژوهشهایافته. 3

در ساط  و بررسی وضعیت موجاود مسااجد 

از )بیا تجمیع میردم  کیهمسجد تنها جایی است  :شهر

، نقیش میثثری را در برقیراری (تا ثروتمنید دستتهی

  عمیوم کنیدمیایهیا اسلامی  ةتعادل اجتماعی در جامع

مردم در برابیر معبیود خیویش بیدون هییی تبعیضیی 

و بندگی و سیر سلوک عرفیانی  و به عباد  نشینندمی

با توجه بیه آمارهیای موجیود در سیازمان   پردازندمی

مشیاهدا  مییدانی در  ،اوقا  و شهرداری و همچنین

مسییجد و حسییینه  626 ،درمجمییوعشییهر میانییدوآب 

بیشییتر مسییاجد زیییر نظییر  متأسییهانه  اسییتموجییود 

و از  شییودمیخصوصییی اداره  ایمحلییه هییایهیئت

طور همان  ورزندمیاوقا  امتناع  ۀواگذاری آن به ادار

نقشه کاربری در زمیان  ةدر تهیکه ملاححظه می شود، 

تمامی سیطوحی کیه بیه  ،جامع شهری هایطرح ةتهی

بیا عنیوان  ،کاربری مذهبی و فرهنگی مربیوط هسیت

عنیاوین مسیجد  هآورده شده است و ب کاربری مذهبی

بهداشیتی تهوییک نشیده  هایسیرویسیا حسینیه ییا 

از فضییاهایی کییه از  ،در اییین تحقیییق ،بنییابراین  اسییت

شیده  نظرصیر  ،مساحت کمتیری برخیودار هسیتند

بیا کیاربری  هیاآن هامسیاحتاست و فضیاهایی کیه 

قیرار  مدنظر ،مناسبت داشته است هاحسینیهمساجد و 

 هایحسیینیهاسیت  شیول زییر مسیاجد و  داده شده

کییه در طییرح جییامع اسییت  6936موجییود در سییال 

واحیید مسییجد و  626 درمجمییوع و برداشییت شیید

 هیاآن از (درصد 21 عبارتیبه)تا  96که  استحسینیه 

همیان بناهیای قیدیمی  درصد بقیه با 71نوساز بوده و 

گرفتیه از صیور  هایمصیاحبهطبیق   پابرجا هسیتند

مشخ  شد که بیشتر این امیاکن مسیجد  امر نمسئولا

  استحسینیه  هاآناز بوده و تنها تعداد کمی 

 اهمیت توهیع فضایی مساجد در سط  شهر:

 اسیلامی، شیهرهای در جامع مسجد ویژهبه مسجد

 توجیه میورد کیه اسیت آشیوار وبیشکم اینوته

 کیه رسیدمی نظیر بیه اما؛ بوده است پژوهشگران

 بیه نسبت جامع مسجد راستقرا محل تنوع به کمتر

 ،همچنیین و شیهری مهیم فضیاهای و عناصیر

 آن مجاور شهری بافت در آن گرفتنرقرا گوناگونی

(  911، ص  6931 ،زادهسیلطان) اسیت شده توجه

توزییع مسیاجد در  ۀدر این بخش به بررسی نحیو

 تریننزدیییکسییطح شییهر بییا اسییتهاده از ابییزار 

 پرداختییه GIS افییزارینرمهمسییایگی در محیییط 
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  دهدمیسطح شهر میاندواب را نمایش پیراکنش مسیاجد در  ۀ( نحیو1) شده است  شول
 

     

  

 
     

  

 

 
 

 میاندوآبهبی شهر ذموقعیت اماکن م .4ل شک

  GIS، 6931 جغرافیاییسیستم اطلاعا   افزارنرمخروجی  أخذ:م
 

 
 همسایگی ینترنزدیکتوهیع مساجد در سط  شهر با روش  ۀنحو .5 شکل

 GIS ،6931 جغرافیاییسیستم اطلاعا   افزارنرمخروجی  أخذ:م
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 ،دشیومیکه در شول نییز مشیاهده  طورهمان

 صیور بهتوزییع مسیاجد در سیطح شیهر  نحوۀ

میییزان همسییایگی  (2) جییدول  اسییتتصییادفی 

حاصل از تحلیل مساجد در سطح شهر را نمیایش 

  دهدمی
 

 ۀیگی و نحوهمسا تریننزدیکمیزان  .2 جدول

 پراکنش مساجد در سط  شهر
1.0581 Nearest Neighbor Ratio 
0.5094 z-score 
0.6104 p-value 

 6931، : نگارندگانأخذم
 

 ،دشیومیکیه در جیدول نییز مشیاهده  طورهمان

کیه  طورهمیان  است 6561۰برابر با  آمدهدستبهمیزان 

صیادفی این میزان نشانگر توزیع ت ،در بالا نیز اشاره شد

  استاین کاربری در سطح شهر میاندواب 

باا روش تحلیال  میزان دسترسای باه مسااجد

و  تیییرینمهمارتبیییاطی،  ةو شیییبو هیییاراهشااابکه: 

امییاکن عمییومی یییک شییهر محسییوب  ترینحسییاس

شیهر و  دهندۀشیولعنصیر  تیرینمهمزیرا  ؛شوندمی

شیهری بیه  هایکاربریمحل اتصال و ارتباط فضاها و 

در ایین قسیمت بیا   رونیدمیشیمار  دیگر نیز بیهیک

ابتیدا بیه تهوییک نیوع  ،استهاده از روش تحلیل شبوه

بیه بررسیی سیپس و  هیاآنسیرعت و ارتباطی  ةشبو

ن شیهر بیه کیاربری مسیاجد بیا امیزان دسترسی ساکن

توجه به نوع خطوط ارتباطی و سرعت و حجم انتقیال 

ایین روش  سیازیپیادهپرداخته شده است  برای  هاآن

طوط ارتباطی شهر بهره گرفته شده اسیت سیپس از خ

 ،شده به این خطیوطدادهاختصاص سرعت بهبا توجه 

تحییت پوشییش خییدماتی اییین  ۀبییه بررسییی محییدود

ن شیهر پرداختیه اکاربری در مواقع بحرانی برای سیاکن

پوشییش خییدماتی  محییدودۀ (1)شییول  شییده اسییت 

در سیطح شیهر را  هیاآنکاربری مسیاجد و موقعییت 

که در تصویر نییز مشیاهده  طورهمان  هددمینمایش 

دقیقیه تمیامی شیهر  66 زمیانی ۀ، در محیدودشودمی

 کیهدرحالی ،تحت پوشش کاربری مذهبی قرار نگرفته

دقیقه با پای پیاده کل شیهر زییر  61زمانی  ۀدر محدود

  گیردمیپوشش خدماتی این کاربری قرار 

مااذهبی:  هااایکاربریعملکااردی  ۀمحاادود 

کیلیومتر بیر  1وسط سرعت دویدن انسان مت جاکهازآن

ثانییه، تنهیا  179در مد   توانندمی، مردم استساعت 

 ،متر را جهت رسیدن به پناهگاه بپیمایند  بنیابراین 311

شیهر برابیر  هایپناهگاهنهوذ و شعاع عملوردی  ۀحوز

  (7 شول) استمتر  311

 ةهمی شیود،میکه در نقشه نیز مشاهده  طورهمان

در حیداقل  هیاکاربریبیه ایین  راحتیبیهن شهر اساکن

 ةولیی علیاوه بیر مسیئل ؛زمان ممون دسترسیی دارنید

ظرفیییت مراکییز مییذهبی و مسییاحت و  ،دسترسییی

کیه در زییر  اسیتگنجایش آن نیز موضوع مهم دیگر 

به بررسیی مییزان نیابرابری در مییان مییان نیواحی در 

 هیایکاربریبرخوداری از سرانه و مسیاحت اراضیی 

 ،به جمعیت شهر میاندوآب و همچنیین مذهبی نسبت

جییامع و وضییع  هییایطرحپیشیینهادی  ةمقییدار سییران

بررسای میازان ناابرابری  موجود پرداخته شده است 

ی هییاروشیوییی دیگییر از  بااا ضااریب پراکناادگی:

در  هییاینییابرابرمیییزان برابییری و یییا  گیریانییدازه

شیهری ضیریب  و اموانیا ی از خیدما  برخوردار

 تیوانیمیروش  نییاز ااسیتهاده ا   بیاسیتپراکندگی 
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انیدازه  تیا چیهنظیر  دشاخ  میور د کهکرمشخ  

ت شیده اسی عییشهر توزنواحی  نیدر بمتعادل  طوربه

  (9)جدول 

  

 
 پوشش و میزان دسترسی به اماکن مذهبی در سط  شهر ۀمحدود. 6 شکل

 6931مأخذ: نگارندگان، 
 

 
 میاندوآبکاربری مسجد در سط  شهر  عملکردی ۀمحدود .7شکل 

 6931مأخذ: نگارندگان، 
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 یاندوآبشهر مشاخص ضریب پراکندگی کاربری مذهبی در  میزان. 3جدول 
    ناحیه
 9.6121 6.71- 6.97 2 ۀناحی

 6.6۰16 6.23 6.23 2 ۀناحی

 6.6391 6.11 6.11 3 ۀناحی

 6.66 6.6 6.6 4 ۀناحی

 6.2۰63 6.19 6.19 5 ۀناحی

 6.6126 6.93 6.93 6 ۀناحی

VC 5.504 

 6931، محاسبا  نگارندگانمأخذ: 
 

 CVمیییزان بالییای  ،بییه سییاختار مییدل بییا توجییه

در  هاشیاخ  عییدر توز شیتریبنیابرابری  دهندۀنشان

 شیهرایین مییزان بیرای   اسیت نواحی یک شیهر نیب

نیابرابری  دهندۀنشیانآمد کیه  دست به 151 میاندوآب

 ةگانشیشدر بین نواحی  مذهبی هایکاربریدر توزیع 

ماذهبی  هاایکاربری ۀبررسی میزان سران استشهر 

کیاربری  ةمههوم و اصطلاح سیران: در شهر میاندوآب

 عنوانبییهزمییین کییه در ادبیییا  شهرسییازی ایییران 

شیهری معیرو  شیده، یویی از ابزارهیایی  هایسرانه

کیاربری زمیین، بیرای  ریزیبرنامهاست که در فرآیند 

 هیافعالیتآن مییان  محاسبه و برآورد اراضی و توزییع

مرکز مطالعیا  ) رودمیمختل  به کار  هایکاربرییا 

 ،بنییییابراین ( 7 ، ص 69۰6 شییییهری، ریزیبرنامییییه

کیوچوی از  ةکاربری، حلق هایسرانهچگونگی تعیین 

طولانی است که کمیت و کیهیت آن، تیابع  ۀیک زنجیر

عملورد و روابط متقابل مجموعیه عوامیل و اقیداماتی 

 هیایروشزمیین و  ریزیبرنامیهرییان که در ج است

که در بالا نیز اشیاره  طورهماناجرایی آن دخالت دارد  

یوی از شهرهای میانه اندام اسیتان  بشهر میاندوآ ،شد

 هیایراهدر محیل تقیاطع  قرارگییری علتبهکه  است

 ربی روزبیهمهم ارتباطی کشور و موقعیت اقتصادی روز

ظیمییی از سیییل ع بییا هرسییالهرشیید خییود افییزوده و 

نقیاط شیهری  ،چنیینهمن از نقاط روستایی و امهاجر

نیازهیای ایین  تیأمین ،  بنیابرایناسیترو هروباطرا  

ایمنیی و  تیأمینخیدما  اساسیی و  ةجمعیت و ارائی

  اسیتامیر  نمسیئولاوظیائ   ترینمهمامنیت یوی از 

کیاربری میذهبی در وضیع  ةمییزان سیران( 1جدول )

را نمییایش  موجییود و پیشیینهادی طییرح جییامع شییهر

  دهدمی

 

 شهر میاندوآب مصوب هایطرحمذهبی موجود و پیشنهادی  هایکاربری هایسرانه .4جدول 
 درصد به کل شهر شهری درصد به خالص مساحت کل سرانه هبیمذ

 659 651 16613 6512 36طرح جامع سال 
 65221 6593 16112 6591 ۰۰ تهصیلیطرح 

 6 6561 99666 659 77جامع سال 
 6 6 16666 251 77پیشنهادی جامع سال 

 11، ص  69۰۰ جامع شهر میاندوآّب، طرح مأخذ:
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 شیود،میکیه در جیدول نییز مشیاهده  طورهمان

مذهبی در زمان انجام طرح جامع در سیال  ةمیزان سران

ایین طیرح مییزان  ،حیالبااین  بیوده اسیت 659 6977

شنهاد شهر پی شدۀبینیپیشرا برای جمعیت  251سرانه 

نیز در وضع موجود شهر مییزان  69۰۰در سال   اندداده

بوده است کیه تهیاو  چنیدانی بیا مییزان  6591سرانه 

بییا توجییه افییزایش )اسییت  نداشییته6977سییال  ةسییران

میزان سیرانه در  ،درنهایتجمعیت شهر در این دوره(  

اسیت کیه تهیاوتی  آمده دست به 6512نیز  6936سال 

 ةسیرانمییزان دارد   6977سیال  ةاندکی با میزان سیران

شیده نظر گرفته  در 65۰۰ مذهبی برای هر نهر در محله

وضع موجیود میانیدوآب  ةکه در مقایسه با سراناست 

 فاصله زیادی دارد 

 شنهادهایو پ گیرییجهنت. 4

 هیر در یزییغر طوربه بقا حهظ و ا یح به علاقه

 یبیرا بشر خ،یتار طول در   بنابراین،دارد وجود یانسان

 و غیذا ازجملیه خیود یاتییح ملزوما  به یابیدست

 هییایزمین و مراتییع ةتوسییع و گسییترش بییه یانییره

 تجیاوز دفیع جهیت به ای پرداخته معادن و یشاورزک

 پشیت را یاریبسی منازعیا  و هاجنگ ،خود دشمنان

 از قبیل یبشر جوامع هک هاییسلاح  استگذاشته  سر

 سیازدست ،بردنیدمی ارکه ب هاجنگ در یصنعت دوران

 و یفنیاور و دانیش یندهایفرآ نیب بود، ساده اریبس و

 از گییریبهره یبیرا یبشیر جوامع هک هاییسلاح نوع

 ارتبیاط ،انیدکردهمی اختیراع و ابیداع جنیگ در هاآن

 سیازیایمن ،آن تبعبیهو  اسیت داشته وجود یوینزد

 و دا یتهد با مقابله هایروش ییآارک شیافزا شهرها،

  است دهیبخش ضرور  را یهرش سازیایمن

در معیرض  عمیدتاًنییز شهرها و فضاهای شهری 

 ؛ناشی از حملا  نظامی و سیوانح طبیعیی هایآسیب

ازقبیل زلزله سیل طوفان یا رانیش زمیین قیرار دارنید  

مصنوعی و طبیعیی  هایپدیدهناشی از این  هایآسیب

 هییایمحیطبیشییتر از سییایر مسییوونی  هییایمحیطدر 

 محیافظتی هایبرنامیه تیرینمهم از ی  یواستشهری 

 و شیییهری عمیییران ۀحیییوز در در ایییین زمینیییه( و)

 کیه است پناهگاهی امن فضاهای تأمینو  وسازساخت

  شیودمی محسیوب نییز غیرعامیل پدافند اهدا  جزل

موقعییت در  ازلحیا شیهری کیه  هایکاربرییوی از 

نیوع معمیاری و  ،بافت شهری و گنجایش و همچنین

فی برخیودار که همیشه از استحوام کیا) ساختمان نوع

مسییاجد و  ،عبییارتیبییهاسییت( کییاربری مییذهبی یییا 

علیت   مسیجد از آغیاز بیهاسیتشهری  هایحسینیه

کیهیت چندنقشی خود به یک مرکز عمومی اصیلی در 

شهر مبدل شد  در شهرهای سینتی اییران نییز مسیجد 

کیه جاآنجامع در کیانون بیازار واقیع شیده اسیت  از

، چنیین آییدمیمردم به شمار  ةاقعی همو ةمسجد خان

تأسیسییا  مجتمعییی بسیییاری از مقاصیید مییذهبی، 

 صیییور بهسیاسیییی، اجتمیییاعی و آموزشیییی را 

 کیهآنو نظر بیه  کندمیتأمین  چندمنظورهکارکردهایی 

این مجموعه از نظیر روحیی تمیامی حییا  شیهر را 

، از نظر فیزیوی با بافت شیهر وحید  دهدمیپوشش 

  یابدمی

 میانیدواب شهر ،که در بالا نیز اشاره شد طورهمان

 ةدریاچی جنیوبی قسمت در ایجلگه شهرهای از یوی

و موقعییت در  طبیعی موقعیت علتبه که است ارومیه

 طبیعیی و انسانی بلایای معرض تقسیما  کشوری در
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کیه  دهیدمیتحقیق نشیان  هاییافته  دارد قرار فراوانی

میینظم و   صییوربهدر سییطح شییهر  هییاکاربریاییین 

بلویه برحسیب  ؛نشده است یابیموان شدهریزیبرنامه

اهیالی محلیی  گذاریسیرمایهشیده و بیا اراضی وق 

کیه تصیویر حاصیل از  طورهمیان  است شدهاحداث 

 طوربیهن شیهر اسیاکن ،دهیدمیتحلیل شبوه نیز نشان 

دقیقییه  66 زمانمیید در  هییاکاربریکامییل بییه اییین 

ن شهر از دسترسیی بیه ادسترسی ندارند و بیشتر ساکن

 بییا روش ،محییروم هسییتند  همچنییین هییاکاربریاییین 

سیسییتم اطلاعییا   افییزارینرمبنییدی در محیییط بافر

جغرافیایی نیز مشخ  شد یک انسان معمولی با پیای 

 طوربیه هیاکاربریبه این  دقیقه 61 زمانمد در پیاده 

کامل دسترسی دارند  تهیاو  نتیایج حاصیل از روش 

  اسیتارتبیاطی  ةنوع شبو ازلحا بافر تحلیل شبوه و 

نوع راه ارتباطی و ییا  تندر روش بافر بدون درنظرگرف

 ،هیاکاربریموانع موجود بیر سیر دسترسیی بیه ایین 

در  کیهدرحالی ،دشیومیخیدماتی مشیخ   ۀمحدود

و بیا توجیه بیه نیوع  تردقییق صیور بهتحلیل شبوه 

محاسیبا  انجیام گرفتیه ، نآ سرعتارتباطی و  ةشبو

  بیا توجیه استاز روش بافر  تردقیقت و نتایج آن اس

یک امر مهم نیز مورد بررسی قیرار  ،آمدهدستبهنتایج 

  اسیتآن هم ظرفیت و گنجایش این مراکیز  گرفت و

صیر  دسترسیی مناسیب بیه ایین با گهت  تواننمی

از ایین  توانندمی راحتیبهن شهر اساکن ةهم ،هاکاربری

 ةایج بررسیی مییزان سیرانطبیق نتیکاربری بهره ببرند  

ریب شیهر بیا روش ضی گانةشیشمذهبی در نیواحی 

آمید کیه  دست به( 1516) بالاییپراکندگی میزان بسیار 

در  هاسییرانهناپایییداری و نییابرابری میییزان  دهندۀنشییان

مییزان سیرانه و  ،درنهاییت  استسطح نواحی شهری 

میذهبی موجیود در  هیایکاربریمساحت هر ییک از 

مصیوب و  هایطرحنتایج حاصل از  ،شهر و همچنین

 هیاآن ةپیشنهادی مورد بررسی قیرار گهیت کیه نتیجی

 آمیده دسیتبه (۰شیول ) صیور بهخلاصیه  طوربه

 است  
 

0

1

2

3

                                                        
  

 
 منبع مصوب شهری هایطرحموجود و پیشنهادی کاربری مذهبی در  ۀسران .8 شکل

 ۰7، ص  69۰۰ جامع شهر میاندوآّب، طرحمأخذ: 
 

در اشاره شید، نیز  هایافتهکه در قسمت  طورهمان

وضیع  ةکه مییزان سیران دشومینیز مشاهده  شول این

در  پیشنهادشیده ةبسیاری با میزان سیران ةموجود فاصل

دارد کیه نشیانگر عیدم تحقیق  6977 سالطرح جامع 
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کاربری مورد نظر با توجه به روند رشد جمعیت شیهر 

 هایبررسییو همچنیین  هافتیهیابیا توجیه بیه   است

میدانی در زیر چنید پیشینهاد کیاربردی جهیت بهبیود 

  شودارائه می هاکاربریوضعیت این 

مسیاجد واقیع در  ویژهبهاجد شهر سماز بسیاری   6

می دارنید و دارای اسیتحوام مرکز شهر بافتی قیدی

در زمییان وقییوع برخییی  ،  بنییابرایندنیسییتنبنییا 

 پناهگییاه عنوانبییه نییدتواننمی تنهانییهمخییاطرا  

 ةبلوییه خطراتییی بییرای بقییی ؛دناسییتهاده شییو

  دنکنمینیز ایجاد  جوارهم هایکاربری

و  انیدبودهروسیتا  قبلاًبرخی از نواحی شهری که   2

بیا  اندشیدهدر شیهر ادغیام  ،افقیی شیهر ةبا توسع

 رو هستند هکاربری مذهبی روب ةکمبود سران

وزییع در مرکز شیهر ت هاحسینیهبیشتر مساجد و   9

در سیطح  هاکاربریو همچنین توزیع این  اندشده

شییده ریزیبرنامیهتصیادفی و غیر صیور بهشیهر 

درسیت و  یابیموانبنابراین لزوم پالایش و  ،است

تخصی  بهینه در سطح شیهر بایید میورد توجیه 

 امر قرار گیرد  نمسئولا

خصوصیی  هیایهیئتبیشتر مسیاجد زییر نظیر   1

ن باعی  محدودشیدن که ای شودمیاداره  ایمحله

دیگیر های هافراد محل ویژهبه ،بیشتر مردم دسترسی

کیردن شده است  لیزوم عمیومی هاکاربریبه این 

نیییز از سییوی سییازمان اوقییا  و  هییاکاربریاییین 

 د شومساجد پیگیری 
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