
Arc
hive

 of
 S

ID

   

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1392بهار ، 36، شماره يازدهمدوره جديد، سال 

  

  گيري از مباني پدافند غيرعاملگيري از مباني پدافند غيرعامل  گيري شهر قدرت و شهر بازدارنده با بهرهگيري شهر قدرت و شهر بازدارنده با بهره  شكلشكل
                                          

دكتر حسن كامران
1

اميني ني، حسن حسي
2

فرهاد جعفري و
3   

  

  چكيده

هاي منحصر به فرد ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك،  و موقعيت) خاورميانه( غرب آسيا كشور ايران به دليل قرارگيري در

ژئواكونوميك، ژئوكالچر، ژئوراهبردي، ژئومديا، ژئوايدئولوژيك، آيرواستراتژيك، ابرقدرت خفته، رسالت جهاني، هزار 

هزار ساله و به عنوان يك بازيگر مستقل جهاني با اهداف ايدئولوژيك مثل  10تمدني دنيا، تمدن سال پيش قراولي 

، )اسالمي -ايراني(ساالري ديني، الگوي پيشرفت بومي  استقالل سياسي، حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي، مردم

ه نفس ناشي از آن؛ مورد طمع، ترس سازي، اقتدارگرايي، تمدن معنوي و اعتماد ب سازي و بازتوليد قدرت، تمدن قدرت

پدافند عامل : است، يكي از راههاي تهديد نيز حمله نظامي و از راههاي مقابله) مديريت جهاني(و تهديد هژموني جهاني

ريزي شهري و  است كه پدافند غيرعامل در شهرسازي، برنامه) دفاع بدون اسلحه(و پدافندغيرعامل ) دفاع با اسلحه(

مساله شهرسازي دفاعي و نقش پدافند . الملل و غيره كاربرد دارد پليتيك، عمران، معماري، روابط بينايي، ژئو منطقه

ريزي شهري از دوران بسيار كهن تاريخي  غيرعامل در حيات شهرها از مباحث بنيادين در مطالعات شهرسازي و برنامه

هاي  هاي شهرسازي دفاعي يكي از شاخص لفهدر اين راستا شناخت اصول مرتبط با شهرسازي دفاعي و مؤ. بوده است

در اين مقاله، هدف، بررسي ابعاد مختلف پدافند . موردنظر در ايجاد فضاي شهري با حداقل ريسك ممكن است

هاي شهرسازي دفاعي و نيز ارائه الگوي راهبردي در پدافند غيرعامل شهري است كه از روش  غيرعامل و مؤلفه

 5يين مباني كلي پدافند غيرعامل در شهرسازي، همچنين از متد دلفي در يك جامعه نمونه تحليلي به منظور تع -توصيفي

ريزي شهري دانشگاه تهران با هدف استخراج اصول اصلي  نفري از اساتيد شهرسازي، ژئوپليتيك، جغرافيا و برنامه

ترين اصول در  ازي از اصليس نتايج حاكي از آن است كه پراكندگي، پوشش، استحكامات و قدرت. استفاده شده است

سازي، تعيين  ها، بازتوليد قدرت، قدرت ايمني بوده كه به دنبال آن راهكارهاي بنياديني چون؛ اعمال اصولي دسترسي

هاي حساس شهري، اختفا و فريب دشمن در تعيين هدف حمله از اهميت  هاي بهينه، ايجاد استتار در فعاليت يابي مكان

يابي  گيري است؛ لذا مكان ز آنجايي كه يكي از اهداف طراحي شهري، ايجاد اختالل در هدفا. بااليي برخوردار است

تواند  هاي محيطي مي پذير، اختالل در شناسايي، كاهش اهميت و مطلوبيت هاي آسيب مناسب اهداف، كاهش عرصه

  .ه شكل بگيردمبناي اصلي در رويكردهاي پدافند غيرعامل باشد تا نهايتاً شهر قدرت و شهر بازدارند

  .پدافند غيرعامل، شهرسازي دفاعي، جنگ، شهر قدرت، شهر بازدارنده: كليدواژگان كليدي

                                                
  دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران.  1

  )ئولنويسنده مس amini13888@yahoo.com( شهريريزي  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه. 2 

  كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي.  3
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  و هدف  مقدمه

گيري شهرها از  شكل. پدافند غيرعامل در جهان از قدمتي به اندازه زندگي انسان برخوردار است

توان به  اين شرايط مي از مهمترين. بدو زندگي يكجا نشيني تاكنون تابع شرايط معيني بوده است

  :موارد ذيل اشاره نمود

 استعداد طبيعي - 

 بينش و باورهاي اعتقادي - 

 شرايط اقتصادي - 

 فرهنگي - عوامل سياسي  - 

 موقعيت تجاري و بازرگاني - 

 مالحظات دفاعي و امنيتي - 

 تاريخي –شرايط جغرافيايي  - 

 عوامل انساني وجهاني - 

 آمايش سرزمين - 

 شرايط ژئوپليتيك - 

گاه انساني در  گيري هر گونه سكونت يتي از مهمترين عوامل مؤثر در شكلمالحظات دفاعي و امن

چنانكه در ايران باستان، چين، روم، يونان باستان، استحكامات پدافندي . طول تاريخ است

يابي سكونتگاهها در پايكوهها و  ها، حصار، مكان همچون ديوارهاي دفاعي، سد، خندق، قلعه

تهديدات، حوادث، . ]10[ هاي زيستي بشر بوده است و مجتمعارتفاعات؛ اجزاي اصلي مراكز 

لغزش،  زلزله، سيل، خشكسالي، زمين: طبيعي. 1: ها، سوانح، مخاطرات به دو قسمت وقايع، پديده

جنگ، حوادث رانندگي، تروريسم، : انساني. 2سوزي، طوفان و غيره؛  سونامي، طوفان، آتش

نوع آن  40نوع است و  50كه جملگي بيش از (يره ونداليسم، شورش، بيماري، آلودگي هوا و غ

كشته در  100000با بيش از(زلزله : شود، از مخاطرات طبيعي تقسيم مي) در ايران اتفاق افتاده

موضوع اين مقاله و پدافند ((جنگ : ، خشكسالي و سيل؛ از مخاطرات انساني)صد سال اخير

فقط در جنگ تحميلي ايران و عراق،  كشته در صد سال اخير،  300000با بيش از ) غيرعامل

ترين در ايران  ، تروريسم وحوادث رانندگي؛ محتمل)شهيد شد250000ايران متحمل بيش از 

  :شود ساز به سه دسته تقسيم مي است، تهديدات انسان
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تهاجم هوايي، زميني، دريايي؛ كه بيشتر متوجه تجهيزات و (هاي نظامي  تهديد .1

  )ي، حساس و مهم كشور استتأسيسات شهرها و اماكن حيات

  )گذاري، ترور و غيره خرابكاري، بمب(تهديدهاي امنيتي .2

 )سوزي، انفجار مخازن سوخت، نشت مواد خطرناك آتش(هاي اتفاقي تهديد .3

  

  بخشي از تلفات انساني جنگ جهاني دوم: 1جدول

 مالحظات جمع تلفات غيرنظامي تلفات نظامي نام كشور

 290000 -  290000 آمريكا
  ليل دور بودن از صحنه جنگ،تلفات به د

 غيرنظامي نداشت

 تلفات غيرنظامي بر اثر بمباران هوايي 500000 100000 400000 انگلستان

 تلفات غيرنظامي در اردوگاههاي مرگ 650000 450000 200000 فرانسه

 درصد از كل جمعيت شوروي% 10 25600000 12000000 13600000 شوروي

 تلفات غيرنظامي در اثر بمباران هوايي 7400000 4000000 3400000 آلمان

 از كل جمعيت لهستان% 25 6000000 5700000 300000 لهستان

 درصد از كل جمعيت يوگسالوي% 10 440000 140000 300000 يوگسالوي

 -  500000 350000 150000 يونان

 -  8000000 6000000 2000000 چين

 -  3100000 600000 2500000 ژاپن

  -  52480000 29240000 23140000 جمع كل

 )1:منبع (    

درصد جمعيت دنيا در ايران است،  1درصد منابع و  10كشور حادثه خيز دنياست، 10ايران جزء 

هاي منحصر به فرد جغرافيايي و اهداف ايدئولوژيكي كه در چكيده ذكر شد و  و به دليل موقعيت

طمع،ترس : كه كوروش ايران را بر آن پايه نهاده، موردپتانسيل قدرت جهاني، بنيان الهام بخشي 

) دفاع(رو، پدافند  و تهديد هميشگي از جانب دشمنان اين سرزمين  در طول تاريخ بوده؛ از اين

اهميت حياتي براي اين سرزمين  ) بدون اسلحه(چه غيرعامل ) با اسلحه(صورت عامل  چه به

كان، داريوش، سلمان فارسي، شاه اسمائيل صفوي، تمهيدات دفاعي كه كوروش، اردشير باب. دارد

ها،  ها، دژها، ديوار ايي در ساخت قلعه عباس، اميركبير، مصدق، خميني كبير و سيدعلي خامنه شاه

ها، راهها، شهرهاي زيرزميني، حكومت متمركز قوي،  ها، كهندژ، شارستان، ربض، پل خندق
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الل سياسي، اقتدارگرايي، آمايش دفاعي، سازي و بازتوليد قدرت، استق مديريت واحد، قدرت

سازي لحاظ كردند همگي به نوعي تمهيدات  ايدئولوژي ديني،حفظ تماميت ارضي و بومي

  ).3(پدافندي  است 

گاه با ايجاد دژها و احداث شهرهاي مرزي مانند سمرقند، گاه با ايجاد استحكامات دفاعي چند 

گيري از عناصر و عوامل  گمتانه و زماني با بهرهاليه به دور مراكز سكونتگاهي و شهرها مثل ه

جمشيد و گاهي با ايجاد موانع و  طبيعي در تركيب با استحكامات مصنوعي همچون تخت

 “سد -ديوار”استحكامات عظيم و گسترده دفاعي چون ديوار دفاعي گرگان معروف به 

دهنده  كه اين امر نشانو شهر وجود داشته است  “هدژ”در دوران تمدن مادها صدها . انوشيروان

  .}همان{هاي زياد در پهنه سرزمين ايران است  وجود جنگ

شمار در نقاط متفاوت ولي مشخص سرزمين ماد، سه  بي “هاي تپه -شهر”ايجاد قالع سنگين و 

، “ها تپه - شهر”هر يك از . بيني، اقتصاد و زيست محيطي را همزمان در خود دارد مقوله جهان

محيطي در  - است كه از ديدگاه زيست “قدرت -شهر”است، يك  “معبد -شهر”خود يك 

چنين سازماندهي، هم . محيطي است - اي واقع شده است كه برآيند كليه نيروهاي زيست نقطه

نظر دارد و هم به عنوان  “شار”گيري  به عنوان عوامل اقتصادي در شكل “دفاع -غارت”به عامل 

حافظ حقيقي  “معبد -شهر”. بيني حاكم است هانحافظ مكان و زمان، تبلور قطعي و فضايي ج

  .}5{هاي پيروان خويش است مردمان و سرزمين

فضاي (در شهرسازي ايراني و در دوران قبل از اسالم، شهر به سه فضاي مشخص كهندژ 

) فضاي بيروني گرداگرد شهر(و ربض ) فضاي پيرامون كهندژ(شارستان ) حكومتي و اداري شهر

در دوران اسالمي فضاي حكومتي كه در ميان شهر قرار داشت، جاي خود . شده است تقسيم مي

فضاي حكومتي نيز از فضاي اجتماعي و . داد) مسجد و تأسيسات مذهبي(را به فضاي اجتماعي 

  .}2{مركزي شهر فاصله گرفته و در كنار شهر قرار گرفت 

اي بود كه در صورت  گونههاي ارگانيك و سنتي ايران طرح شارستان و به ويژه ارگ به  در بافت

ها  ها و احياناً ساباط هاي كوچه هاي پيچ در پيچ و ابعاد و اندازه نفوذ دشمن به داخل قلعه، طرح

هاي سنتي حاشيه كوير ايران مرسوم است، باعث كندي سرعت مهاجم پس از  كه در تمامي بافت

اي از  رگ، مجموعهدر شارستان و به ويژه ا. شد فروپاشي شهر به سمت خط دفاعي دوم مي

ها، نيروها را  هاي اغفال كننده وجود داشت به طوري كه اكثر شريان هاي استتار و حتي طرح طرح
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كشاندند، اين خصيصه متعلق به تمام  به اهداف انحرافي هدايت نموده و يا به بن بست مي

  .هاي ارگانيك و سنتي است بافت

بديهي است كه طراحي . گيرد سل اول جاي ميهاي ن هاي اوليه در گروه جنگ اين دسته از جنگ

هاي نسل اول مبتني بر  هاي جنگ معماري و شهرسازي مناطق مختلف كشور با توجه به ويژگي

طبق شواهد . ساخت استحكامات پدافندي همچون ديوارهاي دفاعي، سد و خندق بوده است

غيرعامل در برابر  تاريخي اين استحكامات در بسياري موارد با اقدامات دفاعي و پدافند

  ).11(اند  هاي نسل اول كارآمد بوده جنگ

هاي ايران از اواسط دوران قاجاريه تغييرات بنيادي در  هاي گرم به صحنه جنگ ورود سالح

ها و ملزومات دفاعي ايجاد نمود و موجب حذف استحكامات دفاعي و رشد افقي سريع  شيوه

اين رشد سريع . و تعداد شهرهاي ايران گرديدشهرها و در نهايت تغيير گسترده ساخت، سيما 

گرفت و اين در حالي بود كه طبق شواهد  بدون توجه به ضروريات دفاعي شهرها صورت مي

موجود، در دوران متأخر به طور متوسط هر سي سال يك بار يك جنگ در اين سرزمين روي 

تا  1945ميليارد كشته، از  4هزار جنگ در دنيا رخ داده با  14هزار سال گذشته  5در . داده است

  .هفته در دنيا بدون جنگ بوده 2حاال فقط 

هاي گرم زماني وارد نيروي نظامي ايران شد كه اواخر دوران  طبق شواهد موجود، سالح

از اين رو فقدان آمادگي كشور منطبق با ملزومات دفاعي . شود هاي نسل سوم محسوب مي جنگ

ايع فاجعه بار منتهي به دو معاهده ننگين گلستان و تركمن در دو بعد عامل و غيرعامل موجب وق

در اين دوران وضعيت . هاي وسيعي از خاك ايران از دست رفتند چاي گرديد كه طي آن بخش

هاي نسل دوم بود ولي آمادگي دفاعي مناطق شهري  نيروي نظامي تا حدودي متناسب با جنگ

  .}1{اول بوده است  هاي نسل كشور همچنان مبتني بر سبك دفاع در جنگ

ترين جنگ از نسل دوم و نيز آغاز  در دوران پهلوي با پايان جنگ جهاني دوم به عنوان شاخص

هاي نسل سوم است، به  دوران جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب كه مبتني بر الگوي جنگ

م اي از نوع نسل سو هاي منطقه دليل هم پيماني حكومت وقت با آمريكا، ارتش براي جنگ

تجهيز گرديد تا در صورت تهاجم احتمالي شوروي براي دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس، 

ريزي  ولي در بعد برنامه. هفته در مقابل شوروي مقاومت كند كند تا امريكا برسد  2ايران بتواند 

توان برخي  ها مي ترين آن شهري و معماري اقدامات محدودي انجام گرديد كه شاخص
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هاي نظامي  ستي همچون شهرك اكباتان در حوالي فرودگاه مهرآباد تهران و شهركهاي زي مجتمع

توان آخرين تجربه جنگي كشور و با ويژگي  هاي تجاوز عراق به ايران را مي سال .اشاره كرد

  .هاي گذشته محسوب نمود كامالً متفاوت از جنگ

حمالت . استفاده شد هاي گرم، دوربرد و داراي قدرت تخريبي زياد در اين جنگ از سالح

استراتژي . اي گسترده در نوع خود براي اولين بار تجربه شدند هوايي و موشكي و توپخانه

دشمن در حمله به مناطق غيرنظامي، تحميل فشارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رواني بر 

ها،  يابي آوري؛ مكان ماندگي زياد در علم و فن در اين جنگ، به دليل عقب. مردم و دولت بود

هاي شهري، توسعه شهري، معماري مراكز و تأسيسات شهري مبتني بر  ها، طراحي ريزي برنامه

  .}6{پدافند غيرعامل نبود 

ايي عراق و سوريه همچنين حمله امريكا و ناتو به عراق  پس از حمله اسرائيل به تأسيسات هسته

خصوص  امل نوين اجرايي شد، بهبا تدابير مقام معظم رهبري اصول پدافند غيرع 1382از سال 

النبيا به عنوان ركن چهارم نظامي و متعاقبا سازمان پدافند  تأسيس  قرارگاه پدافند هوايي خاتم

ايران را به عنوان قدرت اول  *غيرعامل و فراگير شدن اصول آن به عنوان ركن پنجم نظامي

فوالدي كرد، در واقع ليدر منطقه تثبيت كرده و  آسمان كشور را از لحاظ دفاعي چون گنبدي 

پس از شكست آمريكا در جنگ .  سازي كرده است ايران با روش فرا پوزيتيويسم خوب قدرت

ريزي استراتژي نوين با نام استراتژي پنج حلقه واردن، آمريكا توانست ابتدا با  ويتنام و طرح

شور مورد اجماع جهاني و سپس حمله هوايي به تأسيسات حياتي، حساس و مهم؛ ابتدا ك

صورت زميني وارد شده و دست به اشغال سرزميني و نهايتاً  تخاصم را خلع سالح كرده سپس به

تغيير نظام سياسي بكند؛ نمونه عيني آن حمله به عراق است؛ در واقع استراتژي واردن 

جديدترين استراتژي موفق امريكاست كه اين استراتژي با تمهيدات پدافند غيرعامل، عامل و 

} جدول اجزاي پنج حلقه واردن{هاي دفاعي قابل شكست است اده از تمام ظرفيتاستف

  ).3)(*نيروي هوايي، دريايي و زميني: گانه نظامي عبارتند از هاي سه ركن(

ايي و  ريزي شهري و منطقه هدف اين مقاله كاربرد پدافند غيرعامل در شهرسازي، برنامه

گردد تا با اجراي آن نهايتاً شهر قدرت  كاربرد ارائه مي ژئوپليتيك است كه در پايان الگويي از اين

  .و شهر بازدارنده شكل بگيرد
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  ):جنگ جهاني دوم(تهاجم نظامي دشمن به شهرها و روستاها 

امروزه در . درصد كشته شدگان، غيرنظامي هستند 80هاي اخير بيش از  ها و تهاجم در مناقشه

گيرند و غيرنظاميان، خود را درگير  ت قرار ميهمان ساعات اوليه تهاجم، شهرها آماج حمال

از . ترين معلول تهاجم شهرهاست ها مهم بدون ترديد كشتار انسان. بينند تهاجم تمام عيار مي

تهاجمي كه بيشتر آنها در جهان سوم روي  150ميليون نفر در  21زمان جنگ جهاني دوم به بعد،

  .اند داده، كشته شده

  :ها روندي افزايشي داشته است ر تهاجمآمار تلفات غير نظاميان د

  .اند ميليون نفر بوده است كه همگي نظامي بوده 10در جنگ جهاني اول، آمار تلفات انساني  −

  .ميليون نفر بيشتر از نظاميان بوده است 6در جنگ جهاني دوم، تلفات غيرنظاميان  −

  .ده استدرصد بو 5درصد و تلفات نظاميان  95در جنگ كره، تلفات غيرنظاميان  −

نفر  000/340/29و تلفات غيرنظامي 000/140/23شمار تلفات نظامي جنگ جهاني دوم  −

  .بوده است

    

  ):جنگ تحميلي عراق و ايران(هاي ايران  سابقه تهاجم به شهر

هاي ايران، طي نزديك به هشت سال  درپي هوايي و موشكي به نقاط مسكوني شهر حمالت پي

شده است كه آخرين دوره تهاجم موسوم به تهاجم شهرها از  دفاع مقدس، به چهار دوره تقسيم

تا تاريخ مذكور،  22/1/1358اين در حالي است كه از تاريخ . شود آغاز مي 23/11/1366تاريخ 

گناه در شهرهاي ايران شهيد  تن از كودكان، زنان و مردان بي 4900طي حمالت رژيم بعثي عراق،

ش سازمان ملل، در طي جنگ تحميلي در اثر بمباران كور بنابر گزار. هزار تن مجروح شدند23و 

  .خانه خسارت عمده وارد گرديد190000خانه به كلي تخريب و به 130000دشمن 

با شليك سه فروند موشك 1359مهرماه سال  16هاي ايران  اولين حمله موشكي عراق عليه شهر

تن به  50نقاط مسكوني شهر،موشك به  3به شهر مقاوم دزفول آغاز شد كه بر اثر اصابت اين 

  .شهادت رسيدند و تعدادي نيز مجروح شدند

ها و روستاهاي ايران كه از تاريخ  رژيم عراق در نخستين دوره حمالت خود به شهر

نفر از  1227شهر و روستا را مورد حمالت هوايي خود قرار داد و  39آغاز شد،  13/11/1362
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در . نفر را مجروح كرد 4682به شهادت رساند و  دفاع ساكن شهرها را مردم غيرنظامي و بي

بار مردم ساكن  115آغاز شد، رژيم بغداد  5/3/1363ها كه از تاريخ  دومين مرحله تهاجم شهر

شهر جمهوري اسالمي ايران را مورد حمالت موشكي، هوايي و توپخانه خود قرار داد كه در  27

نفر  1332هاي ايران به شهادت رسيدند و  هردفاع ساكن ش تن از مردم بي 570روز، 20نتيجه طي 

كه  1365ها عليه مردم مظلوم ايران در زمستان سال  در سومين مرحله تهاجم شهر. مجروح شدند

بار حمله  236فروند موشك و  27شهر  مورد اصابت  65با بمباران و موشك باران همراه بود، 

در . نفر مجروح شدند 1150نفر شهيد و  3035هاي توپ قرار گرفتند و در نتيجه  هوايي و گلوله

تا پايان  23/11/1366هاي ايران توسط عراق كه از  دوره دوم از مرحله چهارم حمله به شهر

فروند آن به مناطق  132فروند موشك به ايران شليك شد كه  189ادامه يافت  1367فروردين 

در اين . د تهران اصابت كردها، مدارس، فروشگاهها و نقاط پر رفت و آم مسكوني، بيمارستان

فروند  3فروند موشك به تبريز، 4فروند موشك به اصفهان،  22فروند موشك به قم،  25مدت 

فروند موشك به تهران اصابت   8فروند موشك به نقاط مسكوني كرج و  2موشك به شيراز، و 

ه شهادت رسيدند ها ب نفر از مردم غيرنظامي شهر 1727كرد و در نتيجه اين دوره تهاجم شهرها 

هاي هوايي و موشكي رژيم عراق طي نزديك  در پرونده سياه تجاوز. نفر مجروح شدند 8393و 

شهيد و مجروح  60000به هشت سال به شهرها و نقاط مسكوني ايران، ارقام وحشتناك بيش از 

تري ثبت شده است كه اكثريت قريب به اتفاق شهدا و مجروحان را كودكان، زنان و بيماران بس

در طول اين جنگ . دهند ها و دانش آموزان مدارس وسالخوردگان تشكيل مي شده بيمارستان

هاي ايران توسط رژيم بعث عراق  حمله هوايي به شهر 1000ساله مجموعاً بيش از  8تحميلي 

ميليارد دالر خسارت به ايران وارد شد كه چون  عراق مقصر  1000شد و مبلغي در حدود 

  ).8(ستي اين مبلغ را به عنوان غرامت جنگي به ايران بدهد شناخته شده باي
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  هاي متفاوت شهري مؤلفه: 2جدول

 شبكه دسترسي تأسيسات و تسهيالت هاي خيابان مشخصه نوع ساختمان كاربري

 جاده برق عريض يك طبقه دولتي

 راه آهن گاز باريك چند طبقه صنعتي

 فرودگاه آب پيچ و خم دار بلند مرتبه تجاري

 بنادر تخليه زباله سنگفرش آجر حمل و نقل

  - تلفن آسفالت سنگ آموزشي

  - روزنامه خاكي چوب مسكوني

  - راديو شعاعي فلز بهداشت و درمان

  - تلويزيون حلقه شعاعي خشت فرهنگي

  - انبارهاي پر گنجايش شطرنجي شيشه فضاي سبز

  

- 
  -  انبار مواد سوختي و روغني آشفته بتوني

  - نگهداري شوسه متراكم -

  - بيمارستان - اتفاقي -

  - هتل - منظم -

  - مدرسه - پراكنده -

  - پادگان - - -

  - )مترو(قطار زيرزميني  - - -

  - اتوبوس برقي - - -

  - اتوبوس - - -

  - تاكسي - - -

  - مسير تردد كشتي داخل شهر - - -

  3:منبع   

  

  ها مواد و  روش

تحليلي به منظور تعيين مباني كلي پدافند غيرعامل در  - وصيفيدر اين مقاله از روش ت

نفري از اساتيد  5شهرسازي استفاده شده است و در اين راستا از متد دلفي در يك جامعه نمونه 

ريزي شهري دانشگاه تهران با هدف استخراج اصول اصلي استفاده  شهرسازي، جغرافيا و برنامه
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  .از فرمول كوكران استفاده به صورت زير شده استبراي تعيين حجم نمونه . شده است

5005/.3/07/02
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اي استفاده شده و در  هاي تحقيق از روش تحليل اسنادي و مطالعات كتابخانه براي گردآوري داده

  .اين راستا منابع مهم مرتبط با بحث پدافند غيرعامل مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

  

  ها يافته

  اصول پدافند غيرعامل مباني و

دفاع . استگيرد بر دو نوع دفاع عامل و غيرعامل  دفاع كه در مقابل تهديد و تهاجم صورت مي

ملي، (تكيه به هر يك از دو نوع دفاع و در هر مقياس . همه جانبه تركيبي از هر دو نوع است

روي انساني، شرايط بستگي به شرايط و امكانات موجود از نظر ني) اي و سايت اي، ناحيه منطقه

هاي كالبدي و عملكردي  اقتصادي، شرايط طبيعي، شرايط اجتماعي، شرايط فرهنگي، ويژگي

هاي  دارد و براساس ميزان استفاده از هر يك از انواع دفاع در كشورهاي مختلف، مناطق و طرح

  ).12(مختلف، متفاوت است 

ود بايد از دفاع عامل استفاده كرد گيري از پدافند غيرعامل ضعيف ش در هر صورت هر چه بهره

  .و بالعكس

ها در طراحي و ساخت تأسيسات  كارگيري آن پدافند غيرعامل مجموعه تدابيري است كه به

المقدور بدون نياز به  هاي زيستي توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران حتي شهري و مجتمع

حران را كاهش داده و امكان بازسازي نيروي انساني و به صورت طبيعي افزايش داده، پيامدهاي ب

هاي  در حقيقت طرح. نمايد تر فراهم مي مناطق آسيب ديده را با هزينه كمتر و در زمان كوتاه

تدابير و اصول پدافند . باشد پدافند غيرعامل به نوعي مقابله با بحران قبل از رسيدن زمان آن مي

جايي،  و استحكامات، پراكندگي، جابه سازي يابي، مقاوم مكان: غيرعامل شامل مباحث اساسي

سازي و بازتوليد  موانع، دسترسي، استتار، اختفاء، فريب، تحرك، پوشش، اعالن خبر، قدرت

پردازي، نوآوري، استقالل،  پروري، نظريه سازي، ابتكار، نوآوري، خالقيت، ايده قدرت، بومي

ن، مديريت واحد در عين اعتماد به نفس، شجاعت، اتحاد ملي، مقاوت ملي، بازتوليد تمد
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ها در  ، بازدارندگي، توسعه پايدار و غيره است كه نقش آن)وحدت در عين كثرت(گرايي  منطقه

ايران قدرت اول .(مقابله با هر يك از مراحل تهديد به ويژه تهاجم هوايي دشمن شاخص است

  .}5{)؛ امريكا قدرت اول جهان است جهان 12خاورميانه و 

  

  عاملاهميت پدافند غير

ترين سرمايه و موجوديت  كه با ارزش شود ميماندن و حفظ بقاي نيروي انساني  موجب زنده. 1

جويي كالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهيزات و تسليحات  موجب صرفه. 2ملي كشور است؛ 

اقدامات پدافند غيرعامل، مراكز مهم، حياتي و حساس اقتصادي، . 3شود؛  بسيار گران قيمت مي

هاي  نظامي، ارتباطي و مراكز عمده علمي، فرهنگي و غيره را در برابر حمالت و بمبارانسياسي، 

اقدامات دفاع . 4كند؛  هوايي دشمن حفظ و ادامه فعاليت در شرايط بحران و جنگ را ممكن مي

انهدام اهداف مستحكم به . الف: شود غيرعامل موجب تحميل هزينه قابل توجه به دشمن مي

دشمن بايد هواپيماها، . تر از انهدام اهداف بدون حفاظ است؛ ب و پرهزينهتر  مراتب مشكل

يك » سود«چنانچه . ها نمايد؛ ج ها و انهدام آن تسليحات و زمان بيشتري را صرف كشف هدف

آن براي دشمن بيشتر باشد در تصميم و عمل وي تأثير بازدارنده » هزينه«اقدام يا تهديد، از 

دفاع غيرعامل باعث به وجود آمدن تأثيرات روحي و رواني مثبت در  اقدامات. 5. خواهد داشت

زدن  اقدامات دفاع غيرعامل موجب حفظ نيروها براي ضربه. 6شود؛  شهروندان و رزمندگان مي

در مقام مقايسه سه . 7شود؛  در مكان و زمان مناسب و گرفتن آزادي و ابتكار عمل از دشمن مي

هاي كمتري  ، عنصر پدافند غيرعامل مخارج و هزينه)ند غيرعاملتهاجم، دفاع عامل، پداف(عنصر 

. 8زدايي را در پي دارد؛  طلبانه و تنش دارد و از نظر اخالقي، بشردوستانه و سياسي مفهوم صلح

نيل به پدافند غيرعامل در . 9هاي آينده و لزوم آمادگي دفاعي؛  ناپذير بودن بروز جنگ اجتناب

تر و با سياست خودكفايي و عدم وابستگي و  الوصول تر و سهل مقايسه با دفاع عامل ساده

هاي  نظريه. 11كارگيري دفاع غيرعامل؛ ناپذير بودن به اجتناب. 10تر است؛ استقالل كشور موافق

كسي كه اولين : راهبردي و دكترين نظامي، دليل بر اهميت و لزوم توجه به پدافند غيرعامل است

برابر . 12كند برنده است؛  بلكه كسي كه آخرين ضربه را تحمل ميزند برنده نيست،  ضربه را مي

هاي گذشته، انجام اقدامات فريبنده موجب  تجارب عملي ثبت شده در تاريخ نظامي جنگ
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راهبرد دشمن در پنج حلقه استراتژيك . 13غافلگيري و سلب ابتكار عمل دشمن شده است؛ 

يادي به اقدامات پدافند غيرعامل را در مراكز اي است كه لزوم توجه بن واردن، مدل تجربه شده

توجهي به آن وارد شدن خسارات و تلفات  حياتي كشور را ضروري و مضاعف نموده و كم

هاي كالن كشور و كاهش آستانه مقاومت و امنيت ملي در شرايط وقوع تهديد  سنگين به سرمايه

مل باعث ارتقاي قدرت ملي در واقع اجراي اصول پدافند غيرعا} 8{ و جنگ را در پي دارد

  ).4(سازي و بازتوليد قدرت كرده است  ايران شده، قدرت
  

 اجزاي پنج حلقه واردن: 3جدول

 مراكز ثقل مقايسه با انسان عناوين ها حلقه

 مغز و سيستم عصبي رهبري ملي حلقه اول

هاي كالن سياسي  گيري مراكز امنيتي تصميم -رهبري سياسي

ها،  ري، صدا و سيما، وزارتخانهمجلس، رياست جمهو(نظام 

قرارگاههاي عمده فرماندهي، ستادكل نيروهاي مسلح، 

 ... )مخابرات راه دور

 محصوالت كليدي حلقه دوم
  هاضمه و  سيستم

 گردش خون

نيروگاههاي برق، پااليشگاهها، صنايع سنگين، مخازن 

هاي مهم، انبارهاي عمده مواد  سوخت، صنايع دفاعي، دپو

 ويي، شبكه آبرسانيغذايي و دار

 ها زير ساخت حلقه سوم
  هاي حركتي اندام

 )دست و پا(

هاي  ها، اتوبان آهن و مترو، بنادر، سدها، پل فرودگاهها، راه

 عمده، شبكه مخابرات شهري

 حلقه چهارم
  جمعيت مردمي و 

 اراده ملي
 روح و روان و اراده

  ها و مراكز  كالنشهرها، شهرها، روستاها، استاديوم

 يت مردميجمع

 سلولهاي دفاعي نيروهاي عملياتي حلقه پنجم

هاي  ها اعالن خبر راداري، مواضع و سايت سيستم

اي و موشكي، پدافند هوايي، پايگاههاي  هاي توپخانه سيستم

هوايي، پايگاههاي موشكي زمين به زمين، پايگاههاي 

هاي  دريايي، مراكز تعميراتي و انبارهاي قطعات يدكي، يگان

 ي خطوط مقدم قرارگاههاي تاكتيكيعمليات

  )7:(منبع  

  

  اهداف پدافند غيرعامل

گيري تسليحات  يابي و دقت هدف هاي شناسايي، هدف كاهش قابليت و توانايي سامانه •

 آفندي دشمن

پذيري و كاهش خسارات و صدمات تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني  تقليل آسيب •
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 تهديدات و حمالت دشمن مراكز محوري و ارزشمند كشور در برابر

 هاي كالن ملي كشور حفظ سرمايه •

 رساني ها و تداوم عمليات توليد و خدمات حفظ توان خودي جهت ادامه فعاليت •

سلب آزادي و ابتكار عمل از دشمن و ايجاد شرايط سخت و دشوار براي وي در صحنه  •

 عمليات

 هاي تسليحاتي و نيروي انساني جويي در هزينه صرفه •

 تانه مقاومت مردمي و قواي خودي در برابر تهاجمات دشمنافزايش آس •

تحميل هزينه بيشتر دشمن از طريق وادار نمودن وي به اتالف منابع خود بر روي اهداف  •

 كاذب

 )سازي، بازتوليد قدرت و نهايتاً بازدارندگي قدرت(باال بردن توان دفاعي كشور  •

رزمين كشور، منطقه، شهر و هاي ملي در كل فضاي س توزيع ثروت، جمعيت و سرمايه •

ها،  ناحيه از طريق اعمال سياست تمركززدايي، آمايش سرزميني و پراكندگي زيرساخت

نيروگاه، پااليشگاه، تأسيسات آب شهري و آبرساني، (مراكز توليدي محصوالت كليدي 

 ...)صنعتي، غذايي و 

 تقارنهاي الزم جهت مقابله با دشمن در شرايط تهديدات نام ايجاد آمادگي •

  }7{حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقالل كشور  •

 
  هاي پدافند غيرعامل  قابليت

  پدافند غيرعامل، بستر مناسب توسعه پايدار كشور •

  زدايي هاي تنش پدافند غيرعامل، هم راستا با سياست •

  ترين روش دفاع پدافند غيرعامل، پايدارترين و ارزان •

  افزايش آستانه مقاومت مليترين راهكار  پدافند غيرعامل، مناسب •

  پدافند غيرعامل، پشتوانه اقتدار ملي وحفظ تماميت ارضي كشور •

  سازي و بازتوليد قدرت پدافند غيرعامل، يكي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي، قدرت •

  پذيري در برابر جنگ پدافند غيرعامل، بهترين  شيوه كاهش مخاطرات و آسيب •

  روش دفاعي و بازتوليد كننده قدرت آميزترين پدافند غيرعامل، صلح •
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  .ترين عنصر دفاعي بشر در برابر تمام حوادث پدافند غيرعامل، فطري •

  كننده امنيت ملي سازي، بازدارندگي و نهايتاً تأمين پدافند غيرعامل، عامل قدرت •

  

  ها پناهگاه

در فضاي مناسب پناهگاه  .استيكي از اقدامات موثر پدافند غيرعامل احداث پناهگاه در شهرها 

پناهگاه ساختاري است كه براي حفاظت  .شود يمو به صورت فضاهاي چند منظوره احداث 

آيد  اي پديد مي هاي هسته مردم در برابر تركش گرماي شديد انفجار خاكستر پرتوبار كه از تركش

  .شود ايجاد مي

  

  سامانه اعالم خبر

غيرعامل است كه نقش مهمي را در تقليل  اعالم خبر به موقع حمله هوايي يكي از اصول پدافند

و كاهش صدمات و خسارات تأسيساتي، تجهيزاتي و نيروي انساني يك مجموعه و يا سازمان 

  .دهد درون شهري انجام مي

 
  7:نقشه راهبردي ـ دفاعي سرزميني ايران ـ منبع: 1شكل
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  هاي شهرسازي دفاعي مؤلفه

  اي كالبديه پذيري شهر بر اساس شاخص تعيين ميزان آسيب

هاي شهرسازي از قبيل ساختار منطقه، بافت شهر، فرم شهر، كاربري اراضي شهري،  مؤلفه

هاي حياتي؛ نقش فراواني در كاهش خسارات و  هاي ارتباطي، شريان تأسيسات شهري، شبكه

  .گيري شهر قدرت دارند صدمات به  شهر و شكل

ن روابطي قرار دارد كه با محيط طبيعي يا تأثير نوع و ميزا ساختار هر شهري تحت :ساختار منطقه

در واقع شهر، شبكه يا سلسله مراتبي از روابط . مصنوعي پيراموني يا خارج از پهنه شهري دارد

كالبدي، عملكردي با محيط پيراموني قرار گرفته است و هر نوع بررسي دفاعي، سياسي، 

ترين طرحي كه جهت دفاع  اساسي. ابدي شهر در رابطه با منطقه معنا مي... اقتصادي، اجتماعي و 

هاي  ترين مؤلفه از شهر در برابر هر نوع تهديد مطرح است آمايش سرزمين است چرا كه اساسي

. انجامد هاي آن است كه به تثبيت و پايداري توسعه هم مي اين طرح رابطه انسان، فضا و فعاليت

ع اصوالً وابسته به نظام فضايي براي دفاع نظم فضايي از اهميت زيادي برخوردار است و دفا

  .است زيرا موظف است تأسيسات تجهيزات و شهروندان را حفاظت كند

دهنده  ها و عملكردهاي اصلي شهر كه تشكيل توزيع فضايي عناصر، تركيب آن :ساختار شهر

پذيري شهر در برابر حوادث مختلف مخصوصاً  ساختار شهر هستند نقش مهمي در ميزان آسيب

محله، ناحيه، منطقه، تك مركزي يا چند مركزي از : تقسيمات كالبدي شهر مانند. اردتهديدات د

  .شود كه هر كدام در برابر حوادث داراي استعداد خاص خود است ساختار شهر محسوب مي

بافت هر شهر يا همان شكل، اندازه و چگونگي تركيب كوچكترين اجزاي  :بافت شهر

اومت شهر در برابر تهاجم و ديگر حوادث شهري مؤثر خواهد دهنده شهر نيز در ميزان مق تشكيل

بندي، شكل هندسي قطعه، مساحت قطعه، ابعاد و اندازه، تناسب ابعاد در رابطه با  قطعه. بود

كاربري زمين و نوع مالكيت، مالك سنجش بسيار مناسبي براي دريافت ميزان مقاومت شهر و 

طور مستقيم به علت تأثير در  ر اين مشخصات بهدهد تأثي پذيري آن به دست مي قابليت آسيب

پذيري و يا كارايي بافت نيز مؤثر  ها در ضريب آسيب وساز و شبكه راه هاي ساخت مشخصه

بندي  وساز درون هر قطعه زمين شاخصي ديگر در ارزيابي قطعه خواهد بود، مشخصات ساخت

  .گوي پدافندي مناسبي استهاي متمركز ال بافت پراكنده با هسته. اراضي بافت خواهد بود
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ترين مالك  الگوي تركيب فضاهاي باز و بسته و امنيت سطح ساخته شده به فضاي باز مهم

كارايي و سنجش خواهند بود از طرفي تعداد واحدهاي ساحتماني مجزاي درون هر قطعه و نوع 

در . تپذيري مؤثر اس محصوريت آن به علت تخريب ساختمان و در فضاي باز در ميزان آسيب

هاي  هايي كه همان قطعات اراضي و ساخت و سازها هستند شبكه راه بافت شهري غير از سلول

طور كلي  به. فرعي نيز نقش مهمي در كارايي بافت در هنگام وقوع هر نوع تهديد و تهاجم دارند

بندي اراضي، شكل هندسي منظم يا فراكتال نوع مالكيت  الگوهاي بافت منظم يا نامنظم قطعه

هاي فرعي، مشخصات  ها، تركيب فضاهاي باز و بسته، شبكه راه وساز شبكه راه شخصه ساختم

فيزيكي و كالبدي، همجواري اجزاي بافت، تركيب و انتظام قطعات، قابليت بافت الگو و اندازه 

الگوي فضاهاي باز . پذيري بافت تأثير دارد هاي شهري، فشردگي و تراكم در ميزان آسيب بلوك

هاي مسكوني عامل مؤثري در افزايش كارايي بافت به هنگام وقوع  ح بافت بخشدر كل سط

هاي مختلفي  توان بر اساس شاخص بافت شهر را عالوه بر مواردي كه ذكر شد، مي. سوانح است

  :توان موارد ذيل را بر شمرد بررسي كرد كه از آن جمله مي

  بافت منظم و نامنظم •

پذيري متفاوتي برخوردارند؛ مثالً  بسته به نوع تهديد از آسيبتوان گفت بافت منظم و نامنظم،  مي

تري برخوردار  گريز و پناه بيشتر يا امدادرساني راحت در زمان تهاجم نظامي، بافت منظم از امكان

كند و به دليل نامنظمي  است، اما بافت نامنظم در تهاجم نظامي با مقاومت شهري بهتري عمل مي

شود، ضمن اينكه  ي و حمالت موفق در محالت ناشناس كمتر ميريز بافت، امكان برنامه

به هر حال هر نوع . شهروندان با استفاده از نامنظمي بافت، امتيازي جهت برتري در دست دارند

گيري ساكنان، در امكانات امدادرساني، در چگونگي  هاي گريز و پناه بافت شهري در قابليت

  .تقيم داردپاكسازي و حتي اسكان موقت، دخالت مس

  بافت ريز دانه و درشت دانه  •

شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران، در تعريف خود از قطعات، به منظور تشخيص 

مترمربع را به عنوان مالك تشخيص اين قطعات  200هاي فرسوده شهري، مساحت كمتر از بافت

ريز و پناه گرفتن بسيار در قطعات ريزدانه به علت اينكه فضاي باز و امن براي گ. كند معرفي مي

طوركلي هر چه اندازه  به. يابد شود، در مواقع بروز بحران، تلفات انسانس افزايش مي كم مي
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يابد و ثانياً عمليات امدادرساني و اسكان  قطعات بزرگتر باشد، اوالً تلفات انساني كاهش مي

  .گيرد موقت با سهولت بيشتري انجام مي

  بافت متراكم و پراكنده •

هاي متراكم و فشرده، موجب  دهنده موقعيت و چيستي يك محل است، بافت تراكم، نشان ميزان

توان گفت، هرچه اين  در مورد تراكم ساختماني و جمعيتي مي. گردد شاخص شدن مجموعه مي

يابد و دشمن به منظور آسيب رساندن،  پذيري بافت كاهش مي ها كمتر باشند، آسيب تراكم

  .شود مي هاي بيشتري متحمل هزينه

  نسبت فضاهاي پر و خالي •

هاي قابل ساخت از  ها به دليل باال بودن قيمت زمين از يك طرف و محدود بودن زمين در شهر

ها  هايي كه در خصوص محدود كردن توسعه فيزيكي شهر طرف ديگر و با توجه به سياست

، )خالي(نشده  نسبت به فضاهاي ساخته) پر(وجود دارد، معموالً مساحت فضاهاي ساخته شده 

ها نسبت سطح ساخته شده به فضاي باز،  مناطقي كه در آن. از مقدار بيشتري برخوردار است

متوسط يا كم است، به لحاظ اينكه پس از تخريب و يا صدمه ديدن از امكان امدادرساني بهتري 

  .رندداپذيري كمتري  تر است، آسيب برخوردار هستند و گريز و يا عبور از منطقه نيز راحت

همان طور كه هدف . گيرد فرم شهر بر اساس نظريه و ديدگاه مشخص شكل مي :فرم شهر

واحدي براي طراحي شهر وجود ندارد، نظرية واحدي هم در مورد تكوين و عملكرد شهر ارائه 

در ارتباط با موضوع تحقيق . هاي مهم موردنياز شهر را با هم تلفيق كند نشده است كه كليه جنبه

بر مبناي اين كه مقصد پايدارسازي و تقويت كارايي شهر است به بافت نگاه خواهد توان  مي

ها  پذيري كمتري دارند، ضمن اين كه قابليت تغيير آن هاي باز در مقابل تهديدات آسيب فرم. شد

پذيري بااليي  پذيري آسيب هاي متراكم با عدم انعطاف فرم. به منظور فريب دشمن نيز بيشتر است

  .تهديدات دارند در برابر

پذيري  هاي شهري نقش مهمي در كاهش آسيب ريزي كاربري زمين برنامه: كاربري اراضي شهر

مهمترين معيارهاي بهينه در تعيين مناسب فعاليت و . در برابر حوادث و تهديدات دارد

ها، سالمتي و ايمني است كه  كاركردهاي شهري سازگاري، آسايش، كارايي، مطلوبيت، همجواري

ريزي كاربري زمين  تناسب با اهداف كلي محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در برنامهم
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هاي مهم در  امنيت و عوامل امنيتي به عنوان يكي از مؤلفه. گيرد شهري مورد استفاده قرار مي

ها و تأسيسات و تجهيزات شهري  مسئله حفاظت از پديده. هاي شهري است تعيين مكان كاربري

  .شهروندان در مقابل حمله در زمان جنگ در شهرهاستو دفاع از 

هاي آب، برق، گاز و مخابرات  آسيب ديدن زيربنايي شهر مانند شبكه :تأسيسات زيربنايي شهر

هاي  گاهي آسيب ديدن شبكه. در افزايش خسارات و تلفات ناشي از تهاجم نقش مهمي دارد

ها و تأسيسات شهري جريان زندگي را  شبكه. شود برق، آب يا گاز خود باعث تشديد تهديد مي

دهند و به تبع آن در تهديد و تهاجم نظامي هم به صورت مستقيم در تسخير  در شهر شكل مي

  .سقوط يا تسليم شهر مؤثر است

هاي اصلي كه  ها و شريان ها، اتوبان هاي شهري خيابان در جنگ :شهر هاي ارتباطي و معابر شبكه

ها نيز چه آنهايي كه در  پل. شود از اهميت بااليي برخوردارند ثقل ميباعث تسلط بر مناطق و مراكز 

ها  ها يا رودخانه هايي كه به صورت زيرگذر يا روگذر بر روي خيابان مبادي شهر هستند و چه آن

گاهي قطع و يا وصل يك راه از خود هدف اهميت بيشتري . قرار دارند، داراي اهميت زيادي هستند

  .توان دفاعي بااليي دارند. مبادي ورودي و خروجي آنها كثير استشهرهايي كه . دارند

  

  هاي حياتي شريان

تواند موجب  هاي طوالني در آن، مي گيرند كه وقفه طور كلي، زيرساختي را حياتي در نظر مي به

) هاي حياتي شريان(آنچه كه از آن تحت عنوان . اخالل جدي در مسائل نظامي و اقتصادي شود

طور  شود كه به ايي مي هاي زيربنايي شبكه طور كلي شامل مجموعه سازه شود، به نام برده مي

در يك . هاي آب، برق، مخابرات، گاز، فاضالب، راه و راه آهن است عمده عبارت از شبكه

مانده،  آهن و راه را از مجموعه فوق جدا نموده و از پنج شبكه باقي تر، راه بندي جزئي تقسيم

آهن  و  ها، راه امروزه در اكثر كشور. شود رساني شهري نام برده مي ي خدماتها عنوان شبكه تحت

طور تقريبي از واژه  ها در بخش مجزايي قرار داده و به راه را به خاطر گستردگي زياد آن

با توجه به توضيحات فوق و . گردد گانه فوق، استفاده مي هاي پنج هاي حياتي، براي شبكه شريان

گانه  هاي پنج هاي حياتي، هر يك از شريان پذيري شريان تر آسيب قيقبه منظور بررسي د

  .شود تا ارزيابي بهتري از نقاط ضعف و قوت آنها حاصل آيد صورت مجزا تشريح مي به
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جزو مصارف دائمي بشر محسوب  آب به عنوان مهم ترين عامل حيات،: تأسيسات آبرساني. 1

از آنجا كه تأمين آب با كيفيت و . رار داده استتأثير ق شود و زندگي بشر را همواره تحت مي

كميت خاصي موردنياز است، براي جلوگيري از عوامل تهديد از جمله حمالت هوايي، حمالت 

زميني، موشكي و تروريستي به تأسيسات الزم است تا اقدامات مناسب پيشگيرانه در نظر گرفته 

مباني پدافند غيرعامل طراحي و اجرا شده ها بدون در نظر گرفتن  در كشور ما اغلب پروژه. شود

رو، تأسيسات زيربنايي كشور در برابر بحران آسيب پذيرند و اغلب اهداف مناسبي  از اين. است

دليل برخي خصوصيات از قبيل  در اين ميان، به. روند براي عمليات خرابكارانه به شمار مي

. از اهميت بااليي برخوردار استفراگير بودن، قابليت دسترسي و غيره، تأسيسات آبرساني 

تواند به ترتيب شامل منابع آب، ذخاير آب خام، ايستگاه  مراحل اصلي توليد آب و آبرساني مي

. هاي توزيع باشد خانه آب، مخازن آب تصفيه شده و شبكه خام، تصفيه پمپاژ، خط انتقال آب

. ها بسيار زياد است دگي آنشود اين اجزا وسعت زيادي دارند و احتمال آلو چنانكه مالحظه مي

هاي قبل عنوان شد، شبكه توزيع  يكي از اجزاء سيستم آبرساني است كه  همانطور كه در قسمت

اما در اين موارد . شود به دليل وسعت زياد و قابليت شناسايي نسبتاً كم، توجه چنداني به آن نمي

تواند در صورت  باشد، ميكه طراحي شبكه توزيع، مناسب با شرايط وقوع بحران ن در صورتي

هاي توزيع آب معموالً به دو  طراحي شبكه. اي شود بروز اختالل در آن، سبب مشكالت عديده

توان به  از مهمترين مزايا و معايب اين گونه شبكه مي. شود ايي و حلقوي انجام مي روش شاخه

  :موارد ذيل اشاره كرد

دست است  خزن تغذيه به سمت پاييناي، همواره جريان آب از طرف م هاي شاخه در شبكه −

ها،  اگر در يكي از شاخه. ها وجود ندارد و امكان بازگشت آب در هيچ يك از شاخه

دست آن  وجود آيد، آنگاه پايين هاي مياني به سبب تركيدگي، انهدام و غيره انقطاع به لوله

آب مواجه  شود، با قطعي ايي از شهر را شامل مي لوله، كه در بعضي مواقع قسمت عمده

  .خواهند شد

اي بسته است، لذا امكان راكد ماندن آب در طولي از  ها در شبكه شاخه چون انتهاي لوله −

  . شود وجود آمده و سبب ايجاد مشكالت بهداشتي مي انتهاي ان خط لوله به

  .ها است اي، محاسبه و اجراي راحت و هزينه پايين آن هاي شاخه حسن شبكه −
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  .ها است وي در محاسبه و اجراي راحت و هزينه پايين آنهاي حلق تنها عيب شبكه −

هاي حلقوي، قابليت كنترل و مهار سريع آنها در صورت بروز هرگونه  ترين مزيت شبكه مهم −

بديهي است اين ويژگي در نگاه پدافند . مشكل و وارد آمدن هرگونه صدمه بر آنهاست

گسترش خسارات پس از توان از  غيرعامل بسيار مطلوب است چرا كه به سرعت مي

  .حمالت جلوگيري كرد

تأسيسات برقي موجود در شهرها شامل خطوط انتقال برق، نيروگاهها و  :تأسيسات برق. 2

از . خطوط انتقال برق، از جمله اهدافي هستند كه در ساعات اوليه جنگ مورد اصابت قرار گيرند

تلويزيون، راديو، (ها  برخي سايتآنجا كه تمام وسايل الكتريكي و الكترونيكي، ساختمانها و 

توسط برق تغذيه ) هاي نظامي و غيره كامپيوتر، شبكه مخابرات، فرودگاهها، بيمارستانها، سايت

ها در اثر قطع برق، دشمن به بسياري از موارد موردنظر خود  شوند، بنابراين با از كار افتادن آن مي

  .يابد دست مي

از جهات زيادي مشابه تأسيسات آبرساني است، با اين تأسيسات گازرساني  :تأسيسات گاز. 3

پذيري بسيار باالتري به سبب احتمال وقوع انفجار و  تفاوت عمده كه اين  تأسيسات از آسيب

مشكالت و تهديدات موجود در تأسيسات گازرساني را . اتفاقات بعد از آن برخوردار است

آمده بر اثر انفجارات حاصل  شكالت پيشآمده بر اثر قطع گاز و م توان شامل مشكالت پيش مي

ترين اجزاي تأسيسات  از اصلي. از نشت گاز دانست، كه هر يك از آنها تبعاتي به همراه دارد

  :توان به ترتيب اهميت؛ به موارد ذيل اشاره كرد گازرساني مي

ساس هاي گاز و خطوط انتقال اصلي گاز به عنوان مراكز حياتي و ح مراكز توليد و پااليشگاه −

شوند و با آسيب ديدن آنها، آسيب جدي به سيستم گازرساني كشور  كشور محسوب  مي

  .وارد مي شود

  ايستگاههاي ورودي شهرها  −

هاي توزيع، كه بايستي با رعايت اصول  ايستگاههاي داخلي در داخل شهرها، به همراه شبكه −

  .حفاظتي و امنيتي تا حد امكان از آنها مراقبت نمود

  ف داخلي ساختمانها هاي مصر شبكه −

يكي از اقدامات مهم و اساسي پدافند غيرعامل در خصوص تأسيسات گازرساني، بررسي  −
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پذير است تا از آن طريق بتوان خسارات  پذيري اين تأسيسات و شناخت نقاط آسيب آسيب

ها ايستگاههاي ورودي  ناشي از حمالت احتمالي را به حداقل كاهش داد، در داخل شهر

در اين ايستگاهها، گاز از . گاههاي داخلي، مراكز حساس تأسيسات گاز هستندشهر و ايست

پوند تبديل شده و گاز رينگ اصلي تغذيه و توزيع شهرها را  60پوند و  250فشار باال به 

شوند كه در  پذير تأسيسات گاز محسوب مي اين ايستگاهها از نقاط آسيب. كند تأمين مي

شود  ز بيشتر مناطق شهر دچار مشكل و آسيب جدي ميصورت تهديد اين ايستگاهها، گا

  .كه اثرات جبران ناپذيري بر زندگي روزمره خواهد داشت

اهميت بحث تأسيسات مخابراتي از منظر پدافند غيرعامل، در قطع شدن : تأسيسات مخابرات.4

سات هاي منفي ناشي از آن در شرايط آسيب ديدن اين تأسي رساني و پيامد ارتباطات و اطالع

هاي ثابت  هاي ارتباطي با گسترش شبكه تلفن اگر چه امروزه تنوع و گستردگي سيستم. باشد مي

اي نه چندان دور  هاي تلويزيوني و راديويي بسيار بيش از گذشته و سيار و افزايش فرستنده

بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه قطع  اما با اين وجود مي. است) دوره جنگ تحميلي(

همچنين . هاي ارتباطي همواره به معني افزايش تلفات و خسارات مالي و انساني است سيستم

هاي روحي و  ها و فشار هاي مخابراتي در بسياري از موارد سبب ايجاد ناراحتي قطع سيستم

تواند  از سوي ديگر، انهدام مراكز راديويي و تلويزيوني مي. شود رواني بسياري براي ساكنين مي

هاي ويژه را در  رساني، اعالم خطر و اعالم دستورات ايمني و آموزش ز موارد، اطالعدر بسياري ا

  .مواقع بحران و جنگ دشوار سازد

  

  شيوه پدافند غيرعامل تأسيسات شهر

  :توان در چهار گروه كلي قرار داد راهكارها و شيوه پدافند غيرعامل را مي

 گيري ايجاد اختالل در شناسايي و هدف .1

 ها يريپذ كاهش آسيب .2

 كاهش اهميت و حساسيت .3

 كاهش خسارات و احياي مجدد .4
 

  .هاي كلي در دو سطح كالن و خرد قابل ارزيابي و تجزيه و تحليل است روش
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  )در مقياس كالن(حفظ فرايند ) الف

  ) در مقياس خرد(حفظ تأسيسات و تجهيزات ) ب

شهرها، حوزه نفوذ شهر، يابي شهر، شبكه پراكنش  معماري شهر، مكان :عالوه بر موارد ياد شده

هاي توسعه شهر، فضاي سبز و محيط زيست شهر، مسكن شهر، توسعه پايدار شهر، مراكز  طرح

ريزان شهري،  هاي ديگري هستند كه شهرسازان، برنامه مهم، حساس و حياتي شهر؛ از جمله مؤلفه

پدافند غيرعامل را در آنها ها بايستي اصول  ها، ژئوپليتيسين ايي، معماران، عمران ريزان منطقه برنامه

  ).1(بكار گيرند 

   

  گيري بحث و نتيجه

گرفتن شهرها به منظور تضعيف روحيه، واردآوردن  هاي فرسايشي كه هدف قرار امروزه در جنگ

به دليل نقشي است كه ماهيت . گيرد گسيختگي نظام اجتماعي انجام مي صدمات اقتصادي و از هم

يابي  ي و عملكردي از آن برخوردار است، طراحي شهري با مكانشهر براي انسجام اجتماعي، زيست

جديد و به كارگيري دانش فني ميان شهرها، تأسيسات و تجهيزات آن، نظم فضايي مناسبي بوجود 

  ). 5(آورد تا بتوان در زمان جنگ از تخريب بيشتر جوامع شهري جلوگيري كرد  مي

هاي دور مورد تهديد قرار  توانند از فاصله ميشهرها به لحاظ فيزيكي هدفهاي ثابتي هستند كه 

شهرها محل تجمع نيروهاي . 1: شهرها بنا به داليل زير در فرايند جنگ داراي اهميتند. گيرند

شهرها داراي امكانات زيادي . 2گيري سياسي، اداري و نظامي هستند؛  انساني و مراكز تصميم

ور در شهرها قرار دارد، كه تخريب اين هاي مادي و فرهنگي كش بيشترين سرمايه. 3هستند؛ 

شهرها نماد پايداري منطقه بوده كه سقوط آن نقش مهمي . 4سرمايه هدف اصلي مهاجم است؛ 

وجود تأسيسات و تجهيزات شهري و نقش آن در ارائه خدمات . 5در سقوط ساير نقاط دارد؛ 

تخريب، كاهش و يا توقف  به محله، منطقه، شهر و استان استراتژيك است، كه هر گونه اختالل،

از آنجايي كه بسياري از تأسيسات صنعتي، . 6كند؛  خدمات؛ مشكالت فراواني را ايجاد مي

؛ لذا با گذشت زمان و رشد افقي شهر، اين  ها در اطراف شهرها ايجاد شده ها و نيروگاه پااليشگاه

پذيري شهري است؛  يباند كه اين خود عاملي در آس تأسيسات در دورن بافت شهري قرار گرفته

توانند به راحتي  وجود مخازن آب شهري در نقاط مرتفع شهر به منظور تنظيم فشار آب مي. 7
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هاي مسافربري،  آهن، پايانه هاي راه ها، ايستگاه فرودگاه. 8هدف قرار گرفته و تهديد ايجاد كند؛ 

حمل و نقلي به جهت نقش ها و خطوط مترو و  ها، اتوبان هاي اصلي، پل ها، جاده بنادر و اسكله

  ).3(پذيري باال هستند  فعال در جابجايي در شهرها داراي ضريب آسيب

ترين اصول در  ، پراكندگي، پوشش و استحكامات از اصلي)2شكل(بر مبناي الگوي ارائه شده 

ي ها يابي ها،تعيين مكان ايمني بوده كه به دنبال آن راهكارهاي بنياديني چون؛ اعمال اصولي دسترسي

هاي حساس، مهم و حياتي شهر، اختفا و فريب دشمن در تعيين  بهينه، ايجاد استتار در فعاليت

از آنجايي كه هدف هر نوع طراحي شهري ايجاد . هدف حمله از اهميت بااليي برخوردار است

پذير، اختالل  هاي آسيب يابي مناسب با اهداف، كاهش عرصه اختالل در هدفگيري است، لذا مكان

تواند مبناي اصلي در رويكردهاي پدافند  هاي محيطي مي اسايي، كاهش اهميت و مطلوبيتدر شن

، شهرـ ثروت، شهرـ معبد، شهرـ شهر ـ بازدارنده، شهرـ قدرتشهرـ امن، : غيرعامل باشد تا ً

ـ بومي،  خوداتكا، شهرـ مستقل، شهر ـ پدافندي، شهرـ پايدار، شهر - پذير، شهر مقاوم، شهرـ ترميم

سبك، شهرـ زيبا، شهرـ خالق، شهرـ نوآور، شهر ـ ايدئولوژيك،  ـ پناهگاهي، شهر ـ صاحبشهر 

شكل  شهر ايراني ـ اسالمينگر، شهر ـ حماسي، شهرـ مبتكر ونهايتا  ور، شهرـ آينده شهرـ بهره

  .بگيرد

ير و پذ ژئوپليتيك ايران دفاعيست نه تهاجمي، ايران قدرت مسئوليت كنم، در انتها، خاطرنشان مي

چندصد ساله به كشوري حمله نكرده، اگر هم قبالً حمالتي بوده اكثراً براي . طلب است صلح

ايي، توازن قدرت، حمله  ايي، امنيت ملي و منطقه بازدارندگي، دفع تهديد، تأمين منافع ملي و منطقه

ع جهاني، سازي، وحي الهي، مناف سازي، قدرت پيشدستانه، بنيان الهام بخشي، ايدئولوژيك، تمدن

ارتقاي قدرت ايران توازن قوا را در منطقه . امنيت جهاني، بازتوليد قدرت و انجام رسالتش بوده

تجزيه تغيير رفتار  نظام، تغيير نظام، ) جهاني هژموني(غايي دشمنان ايران  كند؛ هدف برقرار مي

تسلط كامل بر دنيا،  تسلط بر ايران يعني(كشور، تسلط بر منابع، موقعيت ژئوپليتيك و برتر ايران 

نشانده  و نهايتاً همسويي ايران با منافع آنها و روي كار آمدن نظامي دست) هارتلند دنياست  ايران

سازي ندارد، در طول تاريخ هر وقت ايران  ايي جز قدرت ايران نيز براي دفع تهديدات چاره. است

ي شده است، اجراي اصول پدافند قدرتمند بوده صلح پايدار در منطقه برقرار شده و تهديدات خنث

  ).6(غيرعامل در كشور باعث ارتقاي قدرت ملي خواهد شد 
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  9: نمودار راهبردي پدافند غيرعامل در شهرسازي، منبع: 2شكل
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  31                                                                           ...              ارندهگيري شهر قدرت و شهربازد شكل

 

  منابع

ن، مجموعه مقاالت هاي نوي ؛ دفاع از شهرها در برابر عوامل جنگ)1388(رضا  اللهي، علي آيت .1
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 دانشگاه شهيد بهشتي؛

پدافند غيرعامل، اصول و مالحظات، تهران، معاونت پدافند  3؛ نشريه شماره)1384(اكبري، عباس  .3

 االنبيا؛ پدافند هوايي خاتم غيرعامل قرارگاه

، معماري و طراحي شهري در ايران،  پدافند غيرعامل 4؛ نشريه شماره )1388(ابوالحسني، عبداهللا  .4

 االنبيا؛ تهران معاونت پدافند غيرعامل، قرارگاه پدافند هوايي خاتم

مين كنگره ؛ ارزيابي يك شهرك صنعتي از منظر پدافند غيرعامل، يازده)1390(اميني، حسن  حسيني .5
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؛ استفاده از محيط طبيعي درون شهري جهت حفاظت از )1390(اميني، حسن  كامران، حسن؛ حسيني .7

، همايش ملـي  )نمونه موردي شهر سنندج (تأسيسات و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل 

  طبيعت، معماري و شهر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر سمنان، دي؛

ري در تـأمين رفـاه، امنيـت و    ؛ نقش مديريت خوب شه)1391(اميني، حسن  كامران، حسن؛ حسيني .8

هـا و   ايمني شهري با رويكرد پدافند غيرعامل، همـايش ملـي شـهرهاي مـرزي و امنيـت؛ چـالش      

  ها، دانشگاه سيستان و بلوچستان، فروردين؛ رهيافت

؛ تحليل نظام شهري شهريار بـر اسـاس اصـول پدافنـد     )1391(اميني، حسن  كامران، حسن؛ حسيني .9

  جمن ژئوپليتيك ايران،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت، خرداد؛غيرعامل، پنجمين كنگره ان

؛ تحليل موقعيت شهرك اداري شهريار بر اساس اصـول  )1391(اميني، حسن  كامران،حسن؛ حسيني .10
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ريـزي   ؛ كاربرد پدافند غيرعامل در ژئوپليتيك و برنامـه )1391(اميني، حسن  كامران، حسن؛ حسيني .11

ها و راهبردهاي ساماندهي و صـيانت حـريم در منـاطق     ، همايش چالش)شهرسازي دفاعي(شهري 

 كالنشهري با تأكيد برحريم كالن شهر تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري، اسفند؛

،  شهر هاي محلي در ايـران  –د غيرعامل و دولت ؛ پدافن)1391(اميني، حسن  كامران، حسن؛ حسيني .12

  ماه؛ همايش دولت محلي كارآمد در ايران، انجمن ژئوپليتيك ايران، بهمن

www.SID.ir

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             32

 

بنـدي صـنايع    بررسي وتحليل تهديدات و اولويت؛ )1391( حسن اميني، حسيني؛ زهرا زاده، حجازي .13

هـا و   همـايش چـالش   ،)كيـد بـر كالنشـهرها   أبا ت( استان خراسان رضوي از منظر پدافند غيرعامل

 كيد بر حـريم كـالن شـهر تهـران،    أراهبردهاي ساماندهي و صيانت حريم در مناطق كالنشهري با ت

   ؛دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري، اسفند

؛ پدافند غيرعامل در معماري، مجموعه مقـاالت وب سـايت   )1387(زرگر، ابراهيم؛ مسگري، سارا  .14

  سازمان پدافند غيرعامل؛

؛ مالحظـات پدافنـد غيرعامـل در تأسيسـات     )1388(نش، امير؛ هاشمي فشاركي، سيدجواد م شكيبا .15

هاي فنـي   ها، پرديس دانشكده زيربنايي شهري، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس مديريت زيرساخت

  دانشگاه تهران؛

  ؛1388نويس مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان،  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، پيش .16

17.  Lind. S. William (2004), The four generation of modern war, http;// 
lewrockwell. clickability.com/pt/cpt; 

18.  Warden, A. John (1995), Air theory for the twenty-first century, the 
enemy as a system, Air power journal, 9; no2; 

19. www.fas.org/sp.                                                                        
    

  

 
  

www.SID.ir

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir

