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Abstract 
Nowadays, cities are centers with high population density. Although the presence 
of public spaces and places in cities show their dynamism and vitality, the 
presence of a large number of people greatly increases their vulnerability. In such 
circumstances, the issue of prevention and reduction of risks due to unexpected 
events becomes highly important. Therefore, assessing the distribution of spaces 
and public places would be one of the most basic measures in the field of crisis 
management and passive defense. Hence, in the present study, by analyzing the 
location and distribution of public places in 114 districts of Tehran, these areas 
have been classified into 10 relatively similar clusters. In this descriptive-
analytical research, the data was collected through documentary studies. 
Therefore, after collecting theoretical foundations, spatial analysis of some types 
of public places in Tehran was done using GIS software and then the data was 
analyzed using hierarchical clustering in SPSS software. The results indicate the 
unbalanced distribution of spaces and public places in the city of Tehran, which 
is an alarm for Tehran City managers and urban planners. In fact, the imbalance 
in the distribution of public places as well as the lack of spatial justice in access 
to services, increase of unnecessary travel, etc. are not compatible with the 
principles of passive defense. Thus, these circumstances make the city vulnerable 
to natural and man-made disasters. Therefore, it seems that balancing the 
distribution of public places in the city should be on the agenda of planners and 
city managers as a key strategy. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In cities, there are always centers as the 
place of voluntary and involuntary 
gathering of large crowds of citizens. 
Public parks, shopping malls, shops and 
markets, public stadiums, tourism centers, 
service centers and many other places are 
samples that attract urban and regional 
populations. Although these places have 
different conditions in the type of activity, 
volume and time of people's visits, they 
have common nature of "publicity" and 
therefore facilitating the presence of 
people in these places is one of the basic 
principles of planning for them. Therefore, 
urban planning has always sought to 
maximize the quality of such places and 
spaces through principles such as 
accessibility, functional mixing, 
readability, sociability, security, safety, 
etc. 

Since concepts such as "passive 
defense", "urban vulnerability", "urban 
resilience", etc. have not yet reached their 
main place in the urban planning system of 
Iran, developing a framework for 
evaluating cities is essential. Neglecting 
this important issue, along with 
intensifying financial and human losses to 
people, reduces the quality of the urban 
environment and ultimately reduces the 
vitality and presence of different segments 
of society. Therefore, in the present study, 
an attempt has been made to study and 
analyze the distribution of public places in 
Tehran from the perspective of passive 
defense. Although the distribution of these 
places can be analyzed using different 
methods, in this research, a hierarchical 
clustering model has been used that can 
optimally place the 114 districts of Tehran 
in similar clusters (categories) so that their 
arrangement can be analyzed. 

 

2. Research Methodology 
The present study is descriptive-analytical 
and the data collection is done based on 
documentary studies. The theoretical 
foundations of the research have been 
obtained from the review of valid internal 
and external sources and have provided 
the basis for identifying research variables. 
To evaluate the problem in Tehran, data 
related to spaces and public places in the 
districts of Tehran have been used. For 
this purpose, first the spatial analysis of 
spaces and public places has been done in 
the GIS software and then with the aim of 
clustering the districts of Tehran, the data 
have been entered in the SPSS software . 

 

3. Research Findings 
To analyze the spatial distribution of 
spaces and public places in the city of 
Tehran, first their location was 
determined in the map of Tehran and then 
their number in each of the 114 districts 
was counted in GIS software with the help 
of its tools. This study has been done for 16 
types of public places including 
"Administrative Centers", "Sports 
Entertainment Complexes", "Sports Halls", 
"Cinemas and Theaters", "Museums", 
"Public Libraries", "Schools", "Universities", 
"Urban Parks", "Urban Playgrounds", 
"Metro Stations", "Hospitals and Clinics", 
"Major Commercial Streets", "Public Halls 
and Communities", "Cultural Centers", 
"Urban and Suburban Bus Terminals". 

To cluster the 114 districts of Tehran, 
data related to the number of public places 
in different districts was entered in the 
SPSS software (it should be noted that due 
to the different size of each district, data 
have been used in the analytical model 
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based on the number of places in surface 
units) . 

After entering the data in SPSS 
software, their classification was done by 
hierarchical clustering method so that the 
114 districts were divided under 10 clusters 
(categories) based on the degree of 
similarity in terms of public places . 

Findings show that the distribution of 
spaces and places in Tehran are 
unbalanced, e.g., out of 114 districts of 
Tehran, one cluster includes 66 districts, 
another cluster includes 36 districts, one 
cluster includes 4 districts, one cluster 
includes 2 districts and the other six 
clusters each cover only one district. In 
fact, some districts are so different from 
others that they are located in an 
independent cluster. 

 

4. Conclusion 
Totally, it can be concluded that 
downtown districts bear little 
resemblance to each other (because they 
could not fit into a single cluster). This 
dissimilarity is due to the difference in the 
type and density of public places in these 
districts, which consequently require 
different planning and interventions. 
Although all districts cannot be expected 
to have the same conditions and 
differences are obvious, there are two key 

points that can reduce the vulnerability of 
the city and its citizens: 

First, the number of members (districts) 
in the clusters should not be significantly 
different. Second, the members (districts) 
located in a cluster should be located in 
different parts of the city. In fact, the 
realization of these two assumptions will 
be a logical dispersion in accordance with 
the principles of passive defense. 

Although the possibility of a balanced 
distribution of spaces and public places is 
completely out of reach, trying to move 
Tehran from a "single-core" city to a 
"multi-core" city can be on the agenda of 
urban planners. The results of such an 
approach will be important not only from 
the point of view of passive defense but 
also from the economic, social, 
environmental and especially traffic 
aspects. 
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 چکیده
.  اند  داده  جای  خود  در  را  جمعیت  از  باالیی  تراکم  که   هستند  هایی   کانون  مثابه  به  شهرها  امروزه
  پر   حضور  اما  آنهاست  سرزندگی  و  پویایی  نمایانگر  شهرها  در  عمومی  اماکن  و  فضاها  وجود  اگرچه
 و  پیشگیری  موضوع  شرایطی  چنین  در.  دهد  می  افزایش  شدت  به   را  آنها  پذیری  آسیب  مردم،  تعداد

 بنابراین.  شود  می  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  از  ناشی  مخاطرات  کاهش
 حوزه   در  اقدامات  ترین  ابتدایی  از  یکی  عمومی  اماکن  و  فضاها  پراکنش  و   توزیع   وضعیت  ارزیابی

 با  است  شده  سعی  حاضر  پژوهش  در   رو،  همین  از.  بود  خواهد  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت
 خوشه  10  در  نواحی  این  تهران،  شهر  گانه114  نواحی  در  عمومی  اماکن  پراکنش  و  جانمایی  نحوه  تحلیل
  اسنادی   مطالعات  بر  مبتنی  و  تحلیلی  توصیفی  حاضر  پژوهش  روش.  شوند  بندی  دسته  مشابه  نسبتا
  شهر   سطح  در  عمومی  اماکن  انواع  برخی  مکانی  تحلیل  به  نظری،  مبانی  گردآوری  از  پس  لذا.  است
 بندی  خوشه  روش  از  استفاده  با  ها  داده  ادامه  در  و   است  شده  پرداخته  GIS  افزار  نرم  کمک  به  تهران

 پراکنش  از  ها  بررسی  نتیجه.  اند  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  SPSS  افزار  نرم  محیط  در  مراتبی  سلسله
 و   مدیران  برای  خطری  زنگ  که   دارد  حکایت  تهران  شهر   سطح  در  عمومی  اماکن  و  فضاها  نامتوازن 

  عدالت   کاهش  بر  عالوه  اماکن،  اینگونه  توزیع   در   توازن  عدم  واقع  در.  است  تهران  شهری  ریزان  برنامه
 نیز  غیرعامل  پدافند  مبانی  با  غیره،   و  غیرضروری  سفرهای   افزایش  خدمات،  به  دسترسی  در  فضایی
 می   نظر  به  لذا.  دارد  همراه  به  مصنوع  و  طبیعی  بالیای  برابر  در  را  شهر  پذیری  آسیب  و  نبوده  سازگار

  در  تواند می کلیدی راهبرد یک عنوان به شهر، سطح در عمومی  اماکن توزیع در توازن برقراری رسد
 .گیرد قرار شهری مدیران و ریزان برنامه کار دستور

 کلیدواژه ها: 
 پدافند بحران، مدیریت
  خوشه عمومی، اماکن غیرعامل،

  شهر مراتبی، سلسله بندی
 تهران 
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 مقدمه 1
ی شهرنشینی همواره با  در طول زمان، رشد و توسعه 

پیامدهای مثبت و منفی همراه بوده است و برخالف  
پیشرفت  چالش تمام  با  شهرها  نوظهور  ها،  هایی 

پیامدهای گسترش شهرها،  مواجه شده  از  یکی  اند. 
سبب  شکل به  که  است  اماکنی  و  فضاها  گیری 

از   زیادی  شمار  جاذب  خود،  عملکردی  ماهیت 
همواره   شهرها  در  واقع،  در  هستند.  شهروندان 
اماکنی وجود دارند که محل تجمع ارادی و غیر ارادی  

های  جمعیت کثیری از شهروندان خواهند بود. پارک 
فروشگاه  خرید،  مراکز  بازارها، عمومی،  و  ها 

سیاحتی،  اهورزشگ و  گردشگری  مراکز  عمومی،  های 
هایی از  مراکز خدماتی و بسیاری از نقاط دیگر، مثال 

جمعیت   کننده  جذب  که  هستند  اماکن  نوع  این 
منطقه و  ناحیهشهری  و  می ای  )حقی ای  ،  1باشند 

2019 .) 

نمایانگر   عمومی  اماکن  و  فضاها  وجود  اگرچه 
عداد  پویایی و سرزندگی شهرهاست، اما حضور پر ت

دهد.  پذیری آنها را به شدت افزایش می مردم، آسیب 
کاهش   و  پیشگیری  موضوع  شرایطی  چنین  در 
مخاطرات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه از اهمیت  

می  برخوردار  سزایی  رعایت  به  حقیقت،  در  شود. 
شرایط   در  تنها  نه  حوادث،  با  مقابله  اولیه  اصول 

ست، بلکه  جنگ و اقدامات تروریستی حائز اهمیت ا
همچون   حوادثی  وقوع  هنگام  و  صلح  شرایط  در 

سزایی  آتش به  اهمیت  از  نیز   ... و  انفجار  سوزی، 
تواند به میزان قابل توجهی از  برخوردار است و می 

(.  HSEMA, 2012های مالی و جانی بکاهد )خسارت
کنندگان از سوی دیگر، از آنجا که مخاطبان و مراجعه

را اقشار مختلف مردم    اصلی فضاها و اماکن عمومی 
گروه  انواع  با  )همچون  افراد  جنسی،  و  سنی  های 

حرکتی، گردشگران و ...(  - های متفاوت جسمی توانایی 
ریزی و طراحی این  شوند ازاین رو، برنامهشامل می 

ویژهمحدوده  حساسیت  با  در  ها  است.  همراه  ای 
ریزی اماکن عمومی  های برنامهحقیقت، یکی از جنبه

 
1 Haghi 

ین نکته است که در این اماکن بر خالف  توجه به ا
با   نظامی،  اماکن  همچون  حساسی  و  حیاتی  اماکن 
طیف وسیعی از مردمی مواجه هستیم که غالبا هیچ  

نحوه  خصوص  در  آشنایی  و  گونه  برخورد  ی 
 العمل نسبت به شرایط بحرانی ندارند. عکس 

ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اقدامات  تجربه 
تروریستی دشمن در مراکز سیاسی و در میان مردم  

سال  شکلدر  نخستین  جمهوری  های  نظام  گیری 
می  نشان  از  اسالمی  توجهی  قابل  سهم  که  دهد 

زنان   و  عادی، کودکان  را مردم  این حوادث  قربانیان 
می  کنار  تشکیل  در  عمومی  اماکن  بنابراین  دهند. 

  مراکز حیاتی و حساس کشور، یکی از اهداف اصلی 
اقدامات   برای  صلح  دوران  در  ویژه  به  دشمنان 
خرابکارانه و ایجاد ناامنی در کشور هستند. عالوه بر  

هایی  این، این گونه اماکن و فضاها همواره با چالش 
یک   اپیدمی  حتی  و  انفجار  سوزی،  آتش  همچون 
چنانکه   هستند؛  همراه  جمعیت  میان  در  بیماری 

بوقوع حادثه  تهدیدی  غیرعمد  یا  برای  ای عمد  القوه 
جان و مال طیف وسیعی از حاضرین در این اماکن  

 است.

همچون   مفاهیمی  به  توجه  اینکه  به  توجه  با 
»آسیب غیرعامل«،  شهری«،  »پدافند  پذیری 

اصلی  »تاب جایگاه  به  هنوز  غیره،  و  شهری«  آوری 
برنامه  نظام  در  نرسیدهخود  ایران  اند.  ریزی شهری 

رای ارزیابی شهرها  درنتیجه ، دستیابی به چارچوبی ب
بی مسئله است. چنانکه  نسبت  ای ضروری  توجهی 

خسارت تشدید  کنار  در  مهم،  این  و  به  مالی  های 
جانی به مردم، موجب تقلیل کیفیت محیط شهری  
و در نهایت کاهش سرزندگی و حضورپذیری اقشار  

می  جامعه  همین مختلف  از  پژوهش  شود.  در  رو، 
پراکنش  وضعیت  است  شده  تالش  اماکن    حاضر 

عمومی در شهر تهران از منظر پدافند غیرعامل مورد  
روش از  اگرچه  گیرد.  قرار  تحلیل  و  های  بررسی 

می  اماکن  مختلفی  این  پراکنش  تحلیل  به  توان 
خوشه مدل  پژوهش  این  در  اما   ، بندی  پرداخت 

تواند  مراتبی به کار گرفته شده است که می سلسله
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نواحی   ت114به شکل مطلوبی  در  گانه شهر  را  هران 
)دسته( وضعیت  خوشه  تا  دهد  قرار  مشابه  های 

 چیدمان آنها قابل تحلیل شود.

 

 مبانی نظری  2

 ی تحقیق پیشینه  2.1
هایی که ارتباط نزدیکی با پژوهش  برخی از پژوهش 

 توان شامل موارد زیر دانست: حاضر دارند را می 

( در کتابی  2016ریزی لندن بزرگ )سازمان برنامه 
»پهنه   عنوان  عنوان  فعالیت با  به  که  مرکزی«  های 

ریزی تکمیلی طرح شهری لندن  راهنمایی برای برنامه
تهیه شده است به بررسی کلیه مراکز، تسهیالت و  

های عمده فعالیتی در شهر لندن پرداخته است.  پهنه 
ارائه  ضمن  کتاب  این  مدیریت  در  برای  اصولی  ی 

مراکز   وضعیت  تحلیل  به  فعالیتی  مراکز  جاذبه 
نقل،  تجاری و  حمل  گردشگری،  فرهنگی،   ،

ها و خدمات به عنوان ارکان اصلی تشکیل  زیرساخت 
شده  دهنده  پرداخته  لندن  شهر  فعالیتی  مراکز  ی 
 (. GLA, 2016است )

 ( همکاران  و  مقاله2018روس  در  عنوان  (  با  ای 
انعطاف  سیستمارزیابی  شهری  پذیری  پیچیده  های 

اهمیت   بر  طبیعی،  بالیای  برابر  اقدامات  در 
می  تاکید  حوادث  از  قبل  آنها  پیشگیرانه  کنند. 

اجزای  سیستم بخش  سه  شامل  را  شهری  های 
)ساختمان  باز(،  فیزیکی  فضاهای  و  زیرساخت  ها، 

جامعه و تعامالت میان آنها معرفی کرده و گسترش  
بازیابی سیستم  را در روند  باز شهری  های  فضاهای 

 (. Rus et al., 2018دهند ) شهری پیشنهاد می 

ی خود به تجزیه و  ( در مقاله2019پارک و وون ) 
های مختلف در شهر بر مبنای  تحلیل توزیع کاربری 
پرداخته سیل  یافتهخطر  نشان  اند.  پژوهش  های 

پذیری مناطق به ترتیب شامل  دهد میزان آسیب می

 
1 Akhavan Abdullahian et al. 

تجاری، مسکونی، صنعتی و در نهایت فضاهای سبز  
 (.Park & Won, 2019باشد )می

و   )چن  مقاله2020همکاران  در  ارزیابی  (  خود  ی 
پذیری مرکز شهر لیسبون را بررسی نموده اند  آسیب

مسئله  تخلیهو  زمان  کاهش  را  ی  شهری  مناطق  ی 
داده  قرار  تاکید  سازمان مورد  آنها  نظر  به  های  اند. 

ها  مدیریت بحران باید بر تراکم جمعیت در ساختمان 
 ,.Chen et alو مناطق متراکم نظارت داشته باشند )

2020 .) 

ای ( در مقاله 2017اخوان عبداللهیان و همکاران )
کاربری نوع  »تعیین  عنوان  آسیب با  و  های  پذیر 

کالبدی آنها با تاکید بر  -گزینی فضایی معیارهای مکان
کاربری بحران  بررسی  به  غیرطبیعی«  های  های 
پرداخته آسیب سبزوار  شهر  این  پذیر  در  اند. 

کاربری  آسیب هاپژوهش،  فرودگاه،  ی  شامل  پذیر 
درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، پارک و  -بهداشتی 

پذیرایی، حمل و نقل  -فضای سبز، ورزشی، جهانگردی
اند )اخوان و انبار و تجاری شهری در نظر گرفته شده

 (.2017و همکاران،  1عبداللهیان 

ای به ارزیابی  ( در مقاله2019محمدی و حسینی ) 
حمالت  ریخت پذیری  آسیب برابر  در  شهری  های 

شهر    6ی  هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه
پذیری باالی  ها بیانگر آسیباند. یافتهتهران پرداخته 

محدوده پهنه  و  منطقه  شمال شرقی  و  ی ی شرقی 
توان  خیابان کارگر است. همچنین به اعتقاد آنها می 

نظر  های ریخت شهری مناسب از ممهمترین ویژگی 
بلوک  را  غیرعامل  کوچک پدافند  فشردگی  های  با  تر 

مناسب   کیفیت  و  قدمت  پایین،  تراکم  کم،  شکلی 
 (. 2019، 2ابنیه در نظر گرفت )محمدی و حسینی 

ی  ای به ارائه ( در مقاله 2019علیخانی و همکاران ) 
آسیب  جامع  ارزیابی  پهنه مدل  شهری  پذیری  های 

یار شامل ساختار  مع  8اند. در این پژوهش از  پرداخته 
شبکه  شبکهکالبدی،  دسترسی،  زیرساختی،  ی  های 

پرخطر،   مراکز  اقتصادی،  ساختار  اجتماعی،  ساختار 
مذهبی  سیاسی-مراکز  مراکز  و  و  -فرهنگی  امنیتی 

2 Mohammadi & Hosseini 
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و   )علیخانی  است  شده  گرفته  بهره  مدیریتی 
 (. 2019، 1همکاران 

( همکاران  و  مقاله2020امیریان  در  به    ی(  خود 
پذیری شهر اهواز از  بندی حریم ایمنی و آسیب پهنه 

اند. در این پژوهش از  منظر پدافند غیرعامل پرداخته
آتش 11های  شاخص آموزشی،  اداری گانه  - نشانی، 

پایانه ا برق،  خطوط  شهری،  نتظامی،  تاسیسات  ها، 
مراکز تجاری، راه، صنایع شهری، مراکز انتقال گاز و  

م بر  بهداشتی  الگوی همجواری  مراکز  بنای سنجش 
دهد بیش از  ها نشان می استفاده شده است. یافته 

کامال    29 پهنه  در  اهواز  شهر  مساحت  درصد 
 (.2020، 2پذیر قرار دارند )امیریان و همکاران آسیب

 ( و همکاران  مقاله2020باقری  در  تحلیل  (  به  ای 
پراکنش مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل  

شهر  پرداخته   در  از  تبریز  پژوهش  این  در    13اند. 
بیمارستان پراکنش  تحلیل  برای  روش  معیار  با  ها 

ی عصبی استفاده شده است که نتایج نشان  شبکه
مدیریت  داده  در  غیرعامل  پدافند  نظر  از  که  اند 

قسمت  شهر  مخاطرات،  شرقی  جنوب  های 
قسمت نامناسب و  بهترین  ترین  غربی  شمال  های 

احداث بیمارستان جدید هستند )باقری  مناطق برای  
 (. 2020، 3و همکاران

)دیده  همکاران  و  مقاله 2021بان  در  به  (  خود  ی 
پهنه و  در  سنجش  غیرعامل  پدافند  راهبردی  بندی 

پرداخته تاریخی شهر دزفول  این مطالعه  بافت  اند. 
تکنیک   تلفیق  از  گرفته    AHPو    SWOTکه  بهره 

می  نشان  راهبرد  است  دو  که  یابی  دهد  مکان 
های زیرساختی  های حساس و بهسازی شبکه کاربری 

پذیری شهر  دارای بیشترین وزن برای کاهش آسیب 
 (. 2021، 4بان و همکاراندزفول هستند )دیده 

های فوق )به  ای که باید در خصوص پژوهش نکته
پژوهش  اینکه  ویژه  نخست  کرد  اشاره  داخلی(  های 

پژوهش  تمامی  تحلیلتقریبا  به  در  هاها  کلی  یی 
آسیب  و  غیرعامل  پدافند  شهری  خصوص  پذیری 

 
1 Alikhani et al. 
2 Amirian et al. 
3 Bagheri at al. 

روی  پرداخته  مستقلی  پژوهش  اینکه  دوم  و  اند 
فضاها و اماکن عمومی انجام نپذیرفته است. ازاین  

ی  رو،آنچه در پژوهش حاضر دنبال شده است ارائه
و   اماکن  گونه  این  پراکنش  وضعیت  روی  تحلیلی 

 ی است. ریزی شهری برنامهپیشنهاداتی در حوزه

 

   مفهوم پدافند غیرعامل  2.2
دفاع اساسا واکنشی در برابر آسیب و تهدید است  
یعنی تهدیدی برای آسیب و حمله وجود دارد و ساز  

رو، و کاری برای دفاع در مقابل آن نیاز است. از این 
پدافند غیرعامل استراتژی آمادگی در شرایط اضطرار  

مخا با  مواجهه  در  بازدارندگی  استراتژی  طرات  یا 
)محمدی  انسان  است  تکنولوژیک  و  طبیعی  ساز، 

حیدری ده  و  واژه  2015،  5نیاچشمه  لغوی  نظر  از   .)
پدافند از دو جزء »پد« و »آفند« تشکیل شده است.  
یا »پد« پیشوندی   در فرهنگ و ادب فارسی، »پاد« 
است که به معنای »ضد، متضاد، پی و دنبال« بوده  

مفهوم »جنگ، جدال، پیکار و و واژه »آفند« نیز به  
به نقل    2014و همکاران،   6دشمنی« است )پور احمد 

(. پدافند غیرعامل به مجموعه  47:  1970از دهخدا،  
می  اطالق  کارگیری اقداماتی  به  مستلزم  که  گردد 

توان از وارد شدن  افزار نبوده و با اجرای آن می جنگ
و   حیاتی  تاسیسات  و  تجهیزات  و  مالی  خسارات 

انسانی    حساس  تلفات  و  غیرنظامی  و  نظامی 
جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را  
به حداقل ممکن کاهش داد. اصول پدافند غیرعامل  
در   که  است  زیربنایی  و  بنیادی  اقدامات  مجموعه 

می کارگیری  به  پدافند  صورت  اهداف  به  توان 
غیرعامل از قبیل؛ تقلیل خسارات و صدمات، کاهش  

سامانه قابلی توانایی  و  اهداف،  ت  شناسایی  های 
هدفهدف دقت  و  آفندی  یابی  تسلیحات  گیری 

4 Didehban et al. 
5 Mohammadidehcheshmeh & Heidarinia 
6 Poorahmad et al. 
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گردید   نائل  وی  به  بیشتر  هزینه  تحمیل  و  دشمن 
 (. 2015، 1)ساریخانی 

 

 اماکن عمومی  2.3
پدیده مکان دیگر  همچون  شهری  عمومی  ها، های 

مولفه  فرمی واجد  و  عملکردی  معنایی،  هر  های  اند. 
مولفه  این  هقدر  هماهنگ ها  و  باشند،  مسوتر  تر 

می  ادراک  بهتر  مکان  و کیفیت  )رفیعیان  شود 
دارد  2019،  2همکاران  اهمیت  امر  ابتدای  در  آنچه   .)

پاسخ به این سوال است که فضاها و اماکن عمومی  
شوند و شامل کدام دسته با کدام ویژگی شناخته می 

کاربری  فعالیت از  و  اگرچه  ها  است.  شهری  های 
واحدی  در    تعریف  آنچه  اما  ندارد؛  وجود  آن  برای 

 برخی منابع اشاره شده است به صورت زیر است: 

اماکنی است   واقع شامل  در  اماکن جاذب سفر 
می  مردم  باعث جذب  نحوی  به  یک  هر  و  که  شود 

مردم به طور روزمره از آنها استفاده کرده و یا در ایام  
کشاند که از آن  خاصی جمعیت زیادی را به خود می 

ها، ورزشگاهها  ها، بیمارستانمی توان به پارک  جمله
(.  122:  2016،  3پور تفرشی و ... اشاره کرد )جوان و غنی 

آن   تجمع،  پر  مراکز  از  منظور  دیگری،  تعریف  در 

دسته از مراکزی هستند که تعداد زیادی از افراد را  
می  جای  خود  پارک در  مدارس، دهند.  ها، 

ها در زمره این مراکز  ها و کتابخانهفرهنگسراها، موزه 
 (. 46: 2011، 4هستند )سعیدی و ایراندوست 

به   غالبا  شهری  جمعیت  اینکه  به  توجه  با 
فعالیت واسطه برخی  کاربری ی  و  یک  ها  به  ها 

می  جذب  اماکن  محدوده  و  رو،فضاها  ازاین  شوند. 
توان به نوعی مراکز مهم فعالیتی قلمداد  عمومی را می 

اماکن   مکان کرد.  فعالیتفعالیتی،  با  های  هایی 
خرده  تجاری،  شغلی،  سکونتی،  اجتماعی،  فروشی، 

حمل و نقلی، سرگرمی و فراغتی، فضاهای باز و سایر  
پهنه در  که  هستند  کار،  خدمات  خرید،  برای  هایی 

 ,DPCDمالقات، استراحت و زندگی متمرکز هستند ) 
می 2010 را  عمومی  اماکن  میزان  (.  نظر  از  توان 
تحت  حسا )جمعیت  تقاضا  میزان  اساس  بر  سیت 

پوشش(، اهمیت و ارزش عملکردها، میزان وابستگی،  
اهمیت استراتژیک و سیاسی، زمان عملکرد، توانایی  

به  ارائه بازگشت  امکان  بحران،  حین  در  خدمات  ی 
حالت اولیه با توجه به هزینه و امکان تداوم عملکرد  

 ,.Chen et alدر حین بحران مورد ارزیابی قرار داد )
می2016 را  اماکن  این  مهمترین  قالب  (.  در  توان 

 بندی کرد:دسته  1جدول 

 

 فضاها و اماکن عمومی شهری   1  جدول 

 نمونه فضاها و اماکن عمومی شهری  عملکرد اصلی 
 های خوابگاهی ها، مجتمعهتل سکونت و اقامت 

 هاها، ورزشگاهاستادیوم ورزشی
 ها ها، مسیرهای عزاداری، آرامستانها، حرم امامان و امامزادهها، مصلیمساجد، حسینیه مذهبی

 ها ادارات کل، وزارتخانه سیاسی  -اداری
 های تجاریراهبار، بازارهای سنتی، پیادههای بزرگ، میادین میوه و تره فروشگاه تجاری

 های شهری، سواحل و کنار رودهاهای اجتماعات، پارکها، سالنسینما و تئاتر، موزه فرهنگی-تفریحی
 ها و مراکز درمانی بیمارستان درمانی - بهداشتی
 های علمیهها، حوزهمدارس، دانشگاه آموزشی

 آهن ها، ایستگاه راههای مترو، فرودگاههای شهری، ایستگاهپایانه حمل و نقل
 CPNI, 2014; Zhuang & Zhao, 2014; DPCD, 2010منبع: برگرفته از: 

 
1 Sarikhani 
2 Rafieian et al. 

3 Javan & Ghanipour Tafreshi 
4 Saeedi & Irandoost 
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 اماکن عمومی و پدافند غیرعامل  2.4
شهری از دیرباز با تهدیدات    فضاها و اماکن عمومی

برابر  اند و آسیب بوده   همراه متنوعی   آنها در  پذیری 
ها و حمالت انتحاری قابل  گذاری حمالت هوایی، بمب 

بارترین نوع  بوده است. حمالت هوایی از مرگ توجه  
بوده  انسانی  و  تهدیدات  و همواره شهرها  اماکن  اند 

اند که از  تحت تاثیر این حمالت قرار داشته  عمومی
باران گرنیکا اسپانیا، حمله  توان به بمب آن جمله می 

ناگهانی  برق یورش  بریتانی،  نبرد  لهستان،  به  آسا 
کره و ... اشاره کرد که    بمب های اتمی به ژاپن، جنگ

 Taylorاند )هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته
& Guthrie, 2008; FEMA, 2007; Bell & Dallas, 

در (.  2007 شهری  عمومی  اماکن  و  برابر    فضاها 
پذیر هستند. به طور  گذاری نیز به شدت آسیب بمب 

بمب سال  مثال،  در  ایزدی  اقلیت  میان  در  گذاری 

های  بمب گذاری انتحاری در شهر   4شامل  که    2007
  قحطانیه و جزیره در مناطق کردنشین ایزدی رخ داد. 

در برابر حمالت    فضاها و اماکن عمومیپذیری  آسیب
انتحاری نیز به شدت باالست و تراکم باالی جمعیت  
برای   بالقوه  هدفی  ساختمان،  یا  محدوده  یک  در 

 شوند.های تروریستی تلقی می حمالت گروه 

و  ا جمعیت  عمومیهمیت  می   اماکن  در  را  توان 
نبرد   سال    هواییکتاب  در  واردن  جان    1988اثر 

امنیت   نظامی  به عنوان مشاور  مشاهده نمود. وی 
پنج حلقه    یخود را که به نظریه   یملی امریکا نظریه 

گونه    ارائه کرد. این نظریه همان  ،واردن مشهور است
قه است. این  دارای پنج حل  ،آیدکه از اسم آن برمی 

را  حلقه کشور  یک  قدرت  اصلی  ساختارهای  که  ها 
 مشخص شده اند.   2دهد در جدول  تشکیل می 

 
 ی واردن اجزای پنج حلقه   2  جدول 

 عناوین  ها حلقه
مقایسه با  

 انسان
 مراکز ثقل 

ی  حلقه
 اول 

 رهبری ملی 
مغز و سیستم  

 عصبی 

های کالن سیاسی نظام گیریرهبری سیاسی مراکز امنیتی تصمیم
های عمده  ها، قرارگاه)مجلس، ریاست جمهوری، صدا و سیما، وزارتخانه

 فرماندهی، ستاد کل نیروهای مسلح، مخابرات راه دور و ...(

ی  حلقه
 دوم 

محصوالت  
 کلیدی

سیستم  
هاضمه و  

 گردش خون 

ها، صنایع سنگین، مخازن سوخت، صنایع  های برق، پاالیشگاهنیروگاه
 دفاعی، دپوهای مهم، انبارهای عمده مواد غذایی و دارویی، شبکه آبرسانی 

ی  حلقه
 سوم

 هازیرساخت
های  اندام

 حرکتی
های عمده، شبکه  ها، اتوبانها، راه آهن و مترو، بنادر، سدها، پلفرودگاه

 مخابرات شهری 
ی  حلقه
 چهارم

جمعیت  
 مردمی 

روان و  روح و 
 اراده 

 ها و مراکز جمعیت مردمیکالنشهرها، شهرها، روستاها، استادیوم

ی  حلقه
 پنجم 

نیروهای  
 عملیاتی 

های  سلول
 دفاعی 

های  های سیستمهای اعالن خبر راداری، مواضع و سایتسیستم
های موشکی  های هوایی، پایگاهای و موشکی، پدافند هوایی، پایگاهتوپخانه

های دریایی، مراکز تعمیراتی و انبارهای قطعات زمین، پایگاهزمین به 
 های تاکتیکی های عملیاتی خطوط مقدم قرارگاهیدکی، یگان

 2016، 1منبع: برگرفته از ملکی و همکاران

 
1 Maleki et al. 
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در جدول فوق مشاهده می   همان در  طور که  شود 
به عنوان    فضاها و اماکن عمومیچهارم، به    یحلقه
از ساختارهای اصلی کشورها اشاره شده است    یکی 

و فضاها باید    اماکن دهد حراست از این  که نشان می 
 در چارچوب پدافند غیرعامل گنجانده شود. 

عمومی  اماکن  و  بگونه   فضاها  سطح  باید  در  ای 
شهر جانمایی شوند که از تمرکز آنها در یک یا چند  

له از یکسو باعث  ئمحدوده جلوگیری شود. این مس
راحت  آنها  دسترسی  فضایی  توزیع  در  عدالت  و  تر 

ه  پذیری آنها را بخواهد شد و از سوی دیگر، آسیب
 Brownویژه در حمالت هوایی کاهش خواهد داد )

& Lowe, 2003: 458 .) 

 

 روش تحقیق 3
توصیفی   حاضر  مطالعات    -پژوهش  بر  و  تحلیلی 

از   پژوهش  نظری  مبانی  است.  مبتنی  اسنادی 
ب  یمطالعه خارجی  و  داخلی  معتبر  دست  ه  منابع 

متغیرهای   شناسایی  برای  را  زمینه  و  است  آمده 
منظور   به  ادامه  در  است.  نموده  فراهم  تحقیق 

مس داده ئارزیابی  تهران،  شهر  در  در  له  آنالین  های 
شهر تهران    اماکن عمومیخصوص وضعیت جانمایی  

نقشه تهران    یاز  شهرداری  سایت  در  موجود 
(www.map.tehran.ir  استخراج شده است و به )

نرم  از  آنها  مکانی  تحلیل  کمک    GISافزار   منظور 
مرحله در  است.  شده  هدف    یگرفته  با  بعد 

داده خوشه تهران،  شهر  نواحی  محیط  بندی  در  ها 
 اند.وارد شده   SPSSافزار نرم 

خوشه  روش  )در  سعی  Clusteringبندی   )
گروه می مشاهدات  شود  اساس  بر  همسان  های 
شباهت  تش حداکثر  اساس  بر  کار  این  شوند.  کیل 

خوشه  خوشهدرون  بین  فاصله  بیشترین  و  ها  ای 
می  روش صورت  پرکاربردترین  از  یکی  های  گیرد. 

خوشه خوشه سلسلهبندی،  مراتبی  بندی 

(Hierarchical Clustering  این در  که  است   )
 پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 مطالعهی معرفی محدوده 4
از   بیش  بودن  دارا  با  تهران  نفر    8.5شهر  میلیون 

جمعیت جزو بیست شهر پرتراکم جهان است که در  
آن    730  یگستره مربعی  عمومی کیلومتر    اماکن 

  اماکن عمومی متعددی پراکنده شده است. مهمترین  
هزار مکان مذهبی،    2توان شامل بیش از  تهران را می 

از   و    700بیش  از  پارک  بیش  عمومی،    100بوستان 
سالن سینما و فرهنگسرا،    150ایستگاه مترو، بیش از  

از   از    30بیش  بیش  و مجموعه    25موزه،  ورزشگاه 
ها  فرودگاه، ده   2پایانه بزرگ مسافربری،    4ورزشی،  

ها مرکز تجاری،  علمیه، ده  یمرکز دانشگاهی و حوزه 
پیاده  چندین  قدیم،  بازار  پهنه  هکتار  و    راهچندین 

خیابان تجاری و غیره دانست که بسیاری از آنها در  
ویژه از منظر ه  ای مدون )بطول زمان و خارج از برنامه 

شکل   شهر  مختلف  نقاط  در  غیرعامل(  پدافند 
اند )برگرفته از سایت مرکز آمار ایران و سایت  گرفته

ه  شهرداری تهران(. حجم باالی جمعیتی که روزانه ب
از   خاصی  ایام  در  این  ویژه  از  استفاده    اماکنسال 

کنند آمار قابل توجهی است که نشان از اهمیت  می
زندگی در    یاستراتژیک آنها در حفظ حیات و چرخه 

 شهر تهران دارد.  

می  نشان  امر  این  ظواهر  باالی  تمرکز  که  دهد 
در برخی نواحی شهر، عدم تعادل در دسترسی    اماکن

ناهمگ  ترکیب  و اضطراری،  امدادی  و  به خدمات  ون 
و غیره از جمله مسائلی هستند    اماکن ناسازگار برخی  

بحرانی   شرایط  در  را  تهران  شهر  پایداری  که 
 نماید. پذیر می آسیب
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 ها و بحثیافته 5
و   فضاها  مکانی  پراکنش  تحلیل  منظور  اماکن  به 

در سطح شهر تهران، ابتدا موقعیت آنها در    عمومی
تعداد    ینقشه  و سپس  تهران مشخص شده  شهر 

گانه شمارش شده است.  114ها در هر یک از نواحی  آن
اقدامات در محیط نرم  این  به    GISافزار  مجموعه  و 

کمک ابزارهای موجود در آن انجام گرفته است. این  
برای   عمومینوع    16بررسی  »مراکز    مکان  شامل 

ورزشی«، »سالن اداری«، »مجتمع  تفریحی  های  های 

»موزه تئاترها«،  و  »سینماها  ها«،  ورزشی«، 
»دانشگاه »کتابخانه  »مدارس«،  و  ها«،  ها 
»پارکدانشکده  بوستانها«،  و  »زمینها  های  ها«، 

»ایستگاه  »بیمارستانبازی«،  مترو«،  و  های  ها 
»راستهدرمانگاه  »تاالرهای  ها«،  عمده«،  تجاری  های 

عمومی و اجتماعات«، »فرهنگسراها و سرای محله«،  
درون  »پایانه  اتوبوس  شهری«  های  برون  و  شهری 

انجام گرفته است که در ادامه نقشه پراکنش برخی  
 (.6تا  1از آنها آمده است )اشکال  

 

 
 پراکنش اماکن اداری در شهر تهران   1  شکل 

 
 تهران پراکنش مجتمع های تفریحی ورزشی در شهر    2  شکل 
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 پراکنش بیمارستان ها و درمانگاه ها در شهر تهران   3  شکل 

 

 
 پراکنش کتابخانه ها در شهر تهران   4  شکل 

 
 پراکنش مدارس در شهر تهران   5  شکل 
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 بوستان ها در شهر تهران پراکنش پارکها و    6  شکل 

 

 

نقشه در  که  گونه  است  همان  مشهود  قبل  های 
با توزیعی نامتوازن   پراکنش فضاها و اماکن عمومی 
همراه هستند و برخی از انواع آنها در مناطق مرکزی  

بندی اند. در ادامه به منظور خوشه شهر تمرکز یافته
های مربوط به تعداد  تهران، داده گانه شهر  114نواحی  

  SPSSافزار  اماکن عمومی در نواحی مختلف، در نرم 
به   توجه  با  است  ذکر  به  )الزم  است  شده  وارد 

ها بر اساس تعداد  وسعت متفاوت هر ناحیه، داده 
استفاده   تحلیلی  مدل  در  سطح  واحد  در  اماکن 

 اند(.شده

داده  نمودن  وارد  از  نرم پس  در  ،  SPSSافزار  ها 
مراتبی بندی سلسله بندی آنها با روش خوشهدسته

گانه بر اساس میزان  114انجام گرفته است تا نواحی  
در   عمومی  اماکن  نظر  از  قرار    10مشابهت  خوشه 

تعداد  نظر  از  اولیه  آمار  اول،  بخش  در  گیرند. 
های گمشده ظاهر می شود )جدول  مشاهدات و داده 

3.) 

 

 خالصه پردازش نمونه 3   دول ج 

 مجموع  گمشده  موجود 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

114 100 0 0 114 100 

 

این ترتیب مشاهد می  به    114شود که  به  مشاهده 
گمشده  داده  و  رفته  ادامه  کار  در  ندارد.  وجود  ای 

گانه  114مراتبی نواحی  بندی سلسلهوضعیت خوشه 

شود که  به صورت جدول و نمودار نمایش داده می 
 ، نمودار مربوط قرار داده شده است. 7در شکل 
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 گانه شهر تهران 114مراتبی نواحی  بندی سلسله گراف خوشه   7  شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

خوشه نکته مدل  تحلیل  در  باید  که  توجه  ای  بندی 
ای به برتری و  داشت این است که این مدل اشاره

های ایجاد شده ندارد بلکه صرفا اعضا  اهمیت خوشه 
  16)نواحی( را بر اساس میزان مشابهت در مجموع  

دسته عمومی  مکان  بنابراین  نوع  است.  کرده  بندی 

برای هرگونه تصمیم می اذعان داشت  گیری در  توان 
می  عمومی  اماکن  در  خصوص  که  نواحی  برای  توان 

اند تصمیمات تقریبا مشابهی  یک خوشه قرار گرفته
، وضعیت قرارگیری نواحی در  4اتخاذ نمود. در جدول  

 خوشه مشخص شده است. 10

 

 های دهگانه وضعیت عضویت نواحی در خوشه   4  جدول 

 خوشه  کد ناحیه  خوشه  کد ناحیه  خوشه  کد ناحیه 
0101 1 0505 1 1403 2 
0102 1 0506 1 1404 2 
0103 1 0507 1 1405 1 
0104 1 0601 4 1501 2 
0105 1 0602 5 1502 2 
0106 1 0603 6 1503 1 
0107 1 0604 1 1504 1 
0108 1 0605 3 1505 1 
0109 1 0606 1 1506 2 
0110 1 0701 2 1601 1 
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 خوشه  کد ناحیه  خوشه  کد ناحیه  خوشه  کد ناحیه 
0201 1 0702 2 1602 2 
0202 1 0703 7 1603 1 
0203 1 0704 3 1604 1 
0204 1 0705 1 1605 1 
0205 1 0801 2 1606 1 
0206 1 0802 2 1701 2 
0207 1 0803 2 1702 2 
0208 1 0901 1 1703 2 
0209 1 0902 1 1801 2 
0301 1 1001 2 1802 2 
0302 1 1002 2 1803 1 
0303 1 1003 2 1804 1 
0304 1 1101 3 1805 1 
0305 2 1102 2 1901 1 
0306 3 1103 1 1902 2 
0401 1 1104 1 1903 2 
0402 2 1201 8 2001 2 
0403 1 1202 8 2002 2 
0404 2 1203 9 2003 1 
0405 2 1204 2 2004 2 
0406 1 1205 2 2005 2 
0407 1 1206 10 2101 1 
0408 1 1301 1 2102 1 
0409 1 1302 2 2103 1 
0501 1 1303 2 2201 1 
0502 1 1304 1 2202 1 
0503 1 1401 2 2203 1 
0504 1 1402 2 2204 1 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

در   که  گونه  می   4جدول  همان  شود،  مشاهده 
پراکنش فضاها و اماکن عمومی نامتعادل و نامتوازن  

ناحیه شهر تهران، یک خوشه    114است. چنانکه از  
خوشه   66شامل   شامل  ناحیه،  دیگر  ناحیه،    36ای 

شامل   خوشه  شامل    4یک  خوشه  یک    2ناحیه، 
ناحیه و شش خوشه دیگر هر کدام تنها یک ناحیه  

اند. در واقع برخی نواحی آنچنان نسبت  دربرگرفته را  
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به سایر نواحی متفاوت و متمایز هستند که به طور  
 (. 8اند )شکل مستقل در یک خوشه قرار گرفته

 

 
 پراکنش اماکن عمومی بندی نواحی شهر تهران بر مبنای  ی وضعیت خوشه نقشه   - 8شکل    8  شکل 

 منبع: نگارنده 

 

می  8شکل   نشان  وضوح  محدوده به  که  ی  دهد 
شهر   کل  به  نسبت  تنها  نه  تهران،  شهر  مرکزی 
یکدیگر   با  آن،  در  نواحی واقع  ،بلکه  متفاوت است 
نیز کامال متفاوت هستند. به عبارت دیگر، درحالی  

خوشه   دو  در  شهر  نواحی  اغلب    قرار   2و    1که 
محدوده   12اند،  گرفته در  که  شهر  ناحیه  مرکزی  ی 

 اند.خوشه متفاوت جای گرفته 8هستند در 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
همزمان با افزایش جمعیت و رشد شهرها، مسائل و  

حوزهچالش  در  جدیدتری  برنامه های  و  های  ریزی 
می  نمایان  پراکنش  مدیریت شهری  و  توزیع  شوند. 

و   فضاها  این  متوازن  از  یکی  عمومی  اماکن 
را  دغدغه  مسئله  این  به  پرداختن  اهمیت  هاست. 

از جنبه می برقراری  توان  بررسی نمود.  های مختلف 

 
1 Hosseini & Kameli 
2 Bornafar & Afradi 

کاهش   خدمات،  به  دسترسی  در  فضایی  عدالت 
پدافند   مبانی  با  مطابقت  شهری،  درون  سفرهای 
غیرعامل، کاهش خسارات مالی و جانی در سوانح و  

ت  از جمله نتایج حفظ  و  ...  پراکنش فضاها  وازن در 
اماکن عمومی است که در شهرهای بزرگ از اهمیتی  

 شود. دو چندان برخوردار می 

توان یافت که  های متعددی را میاگرچه پژوهش 
از   یا غیرمستقیم به تحلیل برخی  به طور مستقیم 
غیرعامل   پدافند  منظر  از  عمومی  اماکن  انواع 

جنبهپرداخته  به  آنها  اغلب  اما  و  هاند،  معماری  ای 
داشتهسازه اشاره  کاملی ای  و  )حسینی  ؛  2015،  1اند 

Amery Siahoui et al., 2013  ؛FEMA, 2011  ؛
Ghanbarpour et al., 2017  معدود در  یا  و   )

های با مقیاس شهری به مبانی و اصول کلی  پژوهش 
، 3شاد ؛ فرزام 2014،  2اند )برنافر و افرادی اشاره داشته

 ,DCD؛  Abazarlou & Abazarlou, 2014؛  2012

3 Farzamshad 
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های  (. همچنین در پژوهش MCDEM, 2015؛  2012
می  مشاهده  نیز  پیشنهاد  بررسی شده  اگرچه  شود 

 ( باز  تفکیک  Rus et al., 2018گسترش فضاهای   ،)
آسیب کاربری میزان  ) پذیری  مختلف   & Parkهای 
Won, 2019  ،و  2017؛ اخوان عبداللهیان و همکاران )

ز فعالیتی و تراکم مناطق شهری  نظارت بر جاذبه مراک
(Chen et al., 2020; GLA, 2016 جزو اصلی )  ترین

پیشنهادات بوده است اما به طور مشخص، موضوع  
پراکنش فضاها و اماکن عمومی مورد تجزیه و تحلیل  
قرار نگرفته است. این درحالی است که از این طریق  
از   یک  هر  بودن  خطر  معرض  در  میزان  توان  می 

ا مناطق شهری را برآورد کرد و برای حل آن،  نواحی ی
 اندیشی نمود. چاره

همین  نحوه از  ارزیابی  به  پژوهش  این  در  ی  رو، 
پراکنش فضاها و اماکن عمومی در سطح شهر تهران  

افزارهای پرداخته شده است. برای این ارزیابی از نرم 
GIS    وSPSS    اساس بر  نتایج  و  شد  گرفته  کمک 

خوشه خروجی  مدل  سلسلهبهای  مورد  ندی  مراتبی 
می  انتظار  که  طور  همان  گرفتند.  قرار  رفت  بحث 

ها موید این است که فضاها و اماکن عمومی در  یافته
به   هستند  همراه  نامتوازنی  پراکنش  با  تهران  شهر 

ناحیه    102گانه،  114بندی نواحی  نحوی که با خوشه 
  8ناحیه دیگر در    12اند و  خوشه قرار گرفته  2تنها در  

گرفته  جای  اهمیت  خوشه  زمانی  مساله  این  اند. 
ی متفاوت، همگی  ناحیه  12کند که  بیشتری پیدا می 

 (. 8اند )شکل ی مرکزی شهر قرار گرفتهدر محدوده 

ی قابل تامل اینکه نواحی که در مرکز شهر  نکته
گرفته محدوده قرار  ایجاد  از  فارغ  از  اند  متمرکز  ای 

هت اندکی با یکدیگر  فضاها و اماکن عمومی، اما مشاب
اند در یک خوشه واحد قرار  دارند )زیرا که نتوانسته 

گیرند(. این عدم تشابه متاثر از تفاوت در نوع و تراکم  
اماکن عمومی در این نواحی است که به دنبال آن ،  

می برنامه طلب  متفاوتی  مداخالت  و  کنند. ریزی 
ی نواحی شرایط  توان انتظار داشت همه اگرچه نمی 

ها امری بدیهی  سان داشته باشند و وجود تفاوت یک
نکته دو  رعایت  ،اما  می است  اساسی  تواند  ی 

 پذیری شهر و شهروندان را کاهش دهد: آسیب

خوشه در  )نواحی(  اعضا  تعداد  آنکه  ها  نخست 
اعضا   آنکه  دوم  باشند.  نداشته  محسوس  تفاوت 

می قرار  خوشه  یک  در  که  در  )نواحی(  گیرند 
شهر قرار داشته باشند. تحقق  های مختلف  قسمت 

این دو فرض، در حقیقت پراکنش منطقی و منطبق  
با مبانی پدافند غیرعامل خواهد بود و مانع از عدم  

 شود. توازن و قطبی شدن شهر می 

اماکن   و  فضاها  متوازن  پراکنش  امکان  اگرچه 
عمومی به طور کامل دور از دسترس است اما تالش  

ای« شهر »تک هسته برای خارج شدن تهران از یک  
»چند هسته  کار  ای« میبه شهری  دستور  در  تواند 

ریزان شهری قرار گیرد. نتایج چنین رویکردی  برنامه
های  نه تنها از منظر پدافند غیرعامل، بلکه از جنبه 

ویژه   به  و  محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی، 
   ترافیکی حائز اهمیت خواهد بود
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