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 چکیده
 

اي از اجزاست که باهم در حال تعامل هستند؛ که اگر  عهدر بحث مدیریت شهري، شهر مانند تمام سیستم ها مجمو

اي توان شهر را موجود زندهگذارند. به طور کلی میوند بر تعامالت اجزا و در کل سیستم تأثیر میاین اجزا دچار مشکل ش
 هایی وجود داشته باشد که مانع بروز بحران و یا حداقل کاهشتصور کرد که باید براي ادامه حیات و سالمتی آن، برنامه

توان در هاي الزم انجام شود میبینیرانی فکر شود و پیشبحران شود. اگر براي شهري قبل از بروز هر حادثه و بح عواقب

 این .هستند مواجه آن با جهان شهرهاي بیشتر که است طبیعی سوانح جمله از زلزله هنگام بروز بحران آن را مدیریت کرد.

 یا و فقدان سل،گ حریم در رویهبی وسازهايساخت جمله از طبیعی محیط در انسانی نسنجیده هايدخالت با عموماً مسئله

مدیریت بحران دقیقاً به معناي سوق دادن هدفمند  .شودمی تشدید وسازساخت استانداردهاي و ضوابط به توجهیبی

 ریزيبرنامه .کنترل، انتظار برگشتن به امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران استپیشرفت امور به روالی قابل جریان

 ریزيبرنامه ترین نیازهايضروري جزء غیرعامل پدافند اصول گرفتن نظر در با شهري یتمدیر يحوزه در بحران مدیریت

بر اساس اصول پدافند غیرعامل  .دهد کاهش را طبیعی بالهاي و هابحران وقوع از ناشی خسارات تواندمی که شهرهاست

ا بررسی نمود. این تحقیق از نوع که داراي سطوح مختلف قبل، حین و بعد از مخاطرات است ر توان مدیریت بحرانمی

ترتیب که در گردآوري و تدوین اطالعات  نی، بدباشداي و اسنادي میمطالعات توصیفی و مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه

 مطالعه، این . هدفاطالعات پرداخته شده است لیتحلشده و پس از مطالعه به ها از مقاالت تخصصی بهره گرفتهو داده

 ي مدیریت شهري است.زلزله در حوزه يدهیپد بحران مدیریت در غیرعامل ندپداف اهمیت
 

 رعاملیغپدافند  ,زلزله ,مدیریت بحران ,مدیریت شهريکلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

ي در انگارسهلبه دلیل  هطبیعی است ک حوادث ،شودیممانع توسعه پایدار شهرها  هامروزه یکی از عواملی ک

وارد  هاآني هاییداراو  بر مردمو مطالعه و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن تلفات و خسارات سنگینی را ریزي برنامه

و همچنین شناخت  ها ودادهو  , اطالعاتلذا همواره باید با استفاده از فناوري ناپذیر است.ها جبرانکه بعضی از آن کرده

ي زیستی اعمال مدیریت هامجتمععات در کاهش خسارات در شهرها و کافی بر سه عنصر زمان, مکان و ابزار اطال تسلط
 (1) .کرد

و  نیترخطرناکپدیده زلزله از  ،دینمایمزلزله یکی از بالیاي طبیعی است که بسیاري از شهرهاي جهان را تهدید 

 . وضعیتآوردیموجود ي، به امالحظهقابلحوادث طبیعی در زندگی بشري است که ساالنه خسارات سنگین و  نیترمهلک

 باال، شهري تراکم و فرسوده، فشرده شهري بافت ناکارآمد، ارتباطی شبکه شهري، نامناسب يهايکاربر و کالبدي عناصر بد

 میزان افزایش در اساسی نقش  ...و باز شهري فضاهاي نامناسب توزیع و کمبود درمان، يهايکاربر استقرار بد وضعیت

بدین ترتیب ضرورت اتخاذ تصمیم سریع و صحیح و اجراي  که (2)دارد لرزهنیزم وقوع هنگام در شهر به وارده هايآسیب

ي دانشی ریکارگبهی، طوفان و...، لزوم سالخشکعملیات مناسب با شرایط بحران ناشی از مخاطرات طبیعی مانند زلزله، 
 ی،دهسازمان ي،زیربرنامه مدیریت، اصول بر تکیه با بحران مدیریت ندیفرا ،آوردیمبه وجود  را تحت عنوان مدیریت بحران

بنابراین در عصر تکنولوژي و  .است زلزله اثرات کاهش استراتژي در بحث نیترمهم عنوان هماهنگی به و نظارت رهبري،

و کاهش  ها در برابر تهدیدات، تأمین امنیتجانبه، حفظ امکانات، منابع و زیرساختارتباطات، الزمه توسعه و پیشرفت همه
ترین اهداف سیاسی، اقتصادي، نظامی و اجتماعی از منظر که از مهم شدن با مخاطرات طبیعیخسارت در هنگام مواجه

نقاط  ، دراکثراین امر ضرورت برنامه ریز ي جهت مدیریت بحران را بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل است

دافند غیرعامل در حوزه مخاطرات طبیعی به مجموعه فعالیت هاي که در واقع پ .مختلف جهان مطرح ساخته است

 (3).بکارگیري و اجراي آن موجب کاهش و جلوگیري از تلفات و خسارات ناشی از مخاطرات و تسهیل مدیریت بحران است
روبرو شدن با کارگیري مدیریت بحران هنگام به هر حال موضوع پدافند غیرعامل و کاربرد آن در شرایط مختلف لزوم به

و کاهش تلفات جانی و خسارات  زیخزلزلهي زلزله را ضروري ساخته این امر پیشگیري و بازسازي و بازتوانی مناطق پدیده

ي مدیریت زلزله در حوزه يدهیپد بحران مدیریت در غیرعامل پدافند اهمیت مطالعه، این هدف . مالی را به همراه دارد
 شهري است.

 

 

 ق. پیشینه تحقی2

 است صورت گرفته بسیاري مطالعات زلزله، ویژه به شهرها طبیعی هايبحران در شهري بحران مدیران نقش زمینه در

 این از یک هر .خوردیمچشم  به اندکی مطالعات خصوص این در شهري مدیران عملکردي تبیین و نقش زمینه در اما

 آن مدیریت و کاهش در مدیران و نقش شهرها کالبدي يریپذبیآس بر موثر ساختارهاي بررسی به نحوي به مطالعات

 .است پرداخته

 شهرها که طبیعی هايانواع بحران شهري، بحران مدیریت مراحل و فرآیند عنوان تحت يامقاله در همکاران و تقوایی

 قبل، مراحل از ر کدامه براي نهایت در و قرارگرفته مورد مطالعه ها،آن از ناشی يهابیتخر و دهندیم قرار تأثیر تحت را

قرار  بررسی مورد منحصراً زلزله بحران مقاله این در که است به ذکر الزم .شده است راهکار ارائه چند بحران، از پس و حین

 (4). نیستند پژوهش از و برآمده شدند شناسایی مربوط اسناد و هامقاله مطالعه با صرفاً شده،مطرح عوامل و نگرفته است

 از مرحله هر در را نظام نقش ،پردازدیم زلزله اطالعات مدیریت نظام بررسی که به دیگري مقاله در رانهمکا و عجمی
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 اطالعات نظام مدیریت چارچوب در صرفاً مرحله، هر در شدهمطرح عوامل که ترتیب بدین. کندیم زلزله معرفی بحران

 زلزله، از پس مرحله در هازیرساخت یا تعمیر و زلزله از لقب مرحله در يسازمقاوم مثل عواملی ,بنابراین و هستند زلزله

 باشند، نیاز مورد مرحله هر در توانندمی که عواملی تمام مقاله، این است در مشخص که همان طور .شوندمی گرفته نادیده

 در کزيمر اضطراري مدیریت سازمان گزارش ،همچنین (5)اندشدهگرفته نادیده موضوع مقاله، محدودیت بنا بر

 کاهش را و بازیابی پاسخ، آمادگی، شامل ي،امرحله چهار يبنددسته بحران، مدیریت يزیربرنامهبراي  آمریکا، متحدهاالتیا

 (6)کندیمي خصوصی بیان هاسازمان و حکومت نقش معرفی با را مورد چند نیز، مرحله هر براي .کرده است مطرح
 با پژوهش، این در لیکن .کرد تکمیل را آن توانیم ،نظرتبادل بحث و بر مبناي و بوده محور حادثه گزارش، این رویکرد

 در هر مهم عوامل شناسایی به بتوان تا شدهگرفته به کار پژوهشی -علمی رویکرد بحران، مدیریت گانهسه مراحل معرفی

ي مدیریت شهري لزله در حوزهز يپدیده بحران مدیریت در غیرعامل پدافند اهمیت مطالعه، این پرداخت. هدف مرحله
شهري با رویکرد پدافند غیرعامل محمود مدیري و همکاران  تیریمدي ریزي مدیریت بحران در حوزهبرنامه نهیزم . دراست

ریزي مدیریت بحران در جوزه ي راهبرد در برنامه نیترمناسبرشت با هدف انتخاب  شهرکالني مدیریت شهري در حوزه

نبود هماهنگی  که به این نتیجه رسیدند swotاین تحقیق با استفاده از روش  . درماتی انجام دادندمدیریت شهري اقدا

شود و راهبردهاي طرح جامع عامل در مدیریت بحران محسوب می نیترمهمبرنامه و تمهیدات ستادهاي مدیریت بحران 
 (7)تواند بسیار کارآمد باشد. شهري میریزي در حوزه مدیریت ها براي برنامهي شهر در مقابل بحرانسازمنیا

 

 

  هدف از انجام تحقیق. 3

ي که اگونهدر مناطق شهري در برابر زلزله افزایش یافته است به  به خصوصپذیري کشور ي اخیر آسیبهاسالدر 

 -آلپ زیخزلزلهد با توجه به این که ایران در کمربن. از نقاط ایران از خطر زلزله به طور کامل در امان نیست کدامچیه
ي پوسته، در ضمن دینمایمهیمالیا قرار دارد و به علت باز شدن دریاي سرخ، سپر مقاوم عربستان به سمت ایران حرکت 

ایران روي یکی از دو  کمتر از سپر عربستان است در این صورت شاهد بروز زلزله خواهیم بود مقاومت زمین در ایران داراي

ي فراوان، وقوع زلزله در ایران امري طبیعی است در ضمن به این هاگسلقرار دارد و به دلیل وجود جهان  زیخزلزلهکمربند 
دنیا به شمار می رود و کمربند  زیخزلزلهکشور بالخیز و ششمین کشور  11جز  رانیکشور اتوان اشاره نمود که مسئله می

 مدیریت بحران يهیپا و اساس عنوان به يزیربرنامه راستااین  در ،(3)است درصد از خاک ایران را در برگرفته 01زلزله، 

 اهداف به توانمی ي مناسببرنامه با  .شودیم محسوب اصلی فرآیند به عنوان بحران مدیریت يچرخه در و بوده مطرح

 منابع اقلحد اتالف و توان از حداکثر يریگبهره با بحران، مدیریت فرآیند در نظر اجرایی مد يهانهیزم و سازمانی

 شهر جامع يبرنامه یک تیموقع براي .باشدیمبحران  مدیریت طرح تیموقع کلید شهري يزیربرنامه .کرد پیدا دسترسی

 يهاو لزوم اسـتفاده از روش آمادگی، شناخت لذا. (8)باشدیموضعیت شهر  از دقیق و مختلف هايداده به نیاز و آمادگی

است. با توجه به میزان باالي وقوع حوادث طبیعی در  رعاملیپدافند غ ياهیاصـول پا نیترمـدیریت بحـران یکـی از مهم
مرتبط با بالیاي  يهامدیریت بحران در ارگانها و سازمان يهاروش يریکارگکشور آشنایی با مقوله مدیریت بحران و به

امل در مدیریت بحران با تاکید بر سوانح و رابطه پدافند غیرع ریدر این تحقیق به بررسی تأث .طبیعی محرز و روشـن است

 (0).شودیپرداختـه م (زلزله)طبیعی 
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 . تعاریف و مفاهیم اولیه 4

  بحران. 4-1

و در چنین  ندیآیپدیـد م ریناپذینیبشیشرایطی غیرعادي دانست که در آن مشکالت ناگهانی و پ توانیبحران را م
از دیدگاه سیستمی، بحران عبارت از وضعیتی است که  ، دیگر کارساز نیستندشرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم

خورده و سیستم در شرایط ناپایدار قرار گرفته همبه مینامیاز آن را که ما سیستم فرعی م ییهانظم سیستم اصلی یا قسمت

 (11).باشد
  

 بحران                    . مدیریت4-2

ي است اضطراررآیندي پویا در قالب اقداماتی سنجیده براي کنترل بحران و شرایط مدیریت بحران عبارت است از ف

مدیریت بحران  .شودیمک که پیش از وقوع بحران، در زمان وقوع بحران و بعد از وقوع بحران و پس از وقوع بحران انجام 

ر مرحله قبل از بحران و بازیابی، ی، پیشگیري و آمادگی سه گام اساسی دنیبشیپناظر بر تمامی مراحل بحران است که 

بحران،  در مرحله پس از بحران و عملیات امداد و نجات، عملیات ویژه و مهار ساختن هاگامترین بازسازي و یادگیري مهم
 (11)باشد.ترین اقدامات مدیریت بحران در حین بحران میمهم

جامع و هماهنگ است که با  ,ي به صورت یکپارچهبرو رههدایت  ,یدهسازمان ,ریزيمدیریت بحران علم و هنر برنامه

هاي مختلف را بر اساس مراحل مختلف آن را کنترل خطرات ناشی از بحران کندیمي از ابزارهاي در اختیار تالش ریگبهره
 (1)کند.

 

 . مدیریت شهری 4-3

 حوادث کاهش بحران موجب زا بعد و طول در که شودمی یی اطالقهاتیفعال از يامجموعهبه  شهري مدیریت دانش

 يهاسازمان این راستا، در .است جغرافیا و شهري مدیریت ریزي،برنامه با موضوعات ارتباط در که شود ییهايریپذبیآس و

 شهري دارند. شالوده مدیریت کشور بحران مدیریت و واپایش در کنندهنییتعنقش  بحران به مربوط يهاسازمان و اداري

 اهداف توسعه به دستیابی براي منابع يسازهماهنگ و مدیریت در توسعه، فعال نقشی شدن داردهعه از است عبارت

 .شهري

 
 . پدافند غیرعامل 4-4

هر نوع اقدامی که جامعه انسانی و محیط طبیعی و محل زندگی را بیمه نماید و رویکرد، حفاظت محور و اقدام، 
 .شودداري ملی را به دنبال داشته باشد پدافند غیرعامل محسوب میپذیري و پایغیرنظامی داشته باشد و کاهش آسیب

را در زمان وقوع بحران  زدهبحران، توان دفاعی مناطق هایطراحکارگیري تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل در متن به

 (3) .سازدیمزینه فراهم را با کمترین ه دهیدبیآسو پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق  دهدیمافزایش 
 

 . زلزله4-5

ي ناگهانی و گذرا در زمین که از ناحیه محدودي شروع و سپس در تمام جهات هالرزشزلزله عبارت است از حرکات و 

ي دهیپد نیو همچني ناشی از عوامل طبیعی زمین دانست هاتکانتوان به عنوان بدین ترتیب زلزله را می .ابدییمانتشار 
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در  هازلزلهشود، بیشتر ي گسل خیز و واکنش در برابر تنش حاصله ایجاد میمنطقهعلت لغزش زمین در طول یک  زلزله به

ي، زمین لغزش سوزآتشتوان به شکست زمین، لرزش، ، از صدمات ناشی از زلزله میدهدیممرزهاي صفحات تکنونیکی رخ 
 (3).کرد ي ساحلی اشارههاالبیسو روان شدن خاک، ایجاد سونامی و 

 

  فرایند مدیریت بحران. 4-6

یکی از موضوعات مهم در مورد مدیریت بحران مدلی است که در شش مرحله به صورت زیر بیان شـده است: در این 

اعالم خطر  مرحله (ج پیشگیري )ب ینیبشیپ مرحلـه ف(الـ :شـامل يامدل مـدیریت بحـران یـک فراینـد شـش مرحله

کاهش .مرحله نوتوانی و بازسازي است و يو رهاساز يسازيعاد مرحله (ه نجات مرحله (د هشدار و وقوع مصائب جمعی و
شاخص اثربخش بودن این  نیترمهم ،دامنه خسارات و تلفات حوادث طبیعی و بازگرداندن سریع اوضاع به حالت عادي

 (11).باشدیشکل از مدیریت م

 
 

  یرعامل. اهمیت مدیریت بحران با مالحظات پدافند غ5

ي ریپذبیآسي اخیر توجه مدیریت بحران با مالحظات پدافند غیرعامل به منظور هدف کاهش هاسالدر 

ها و سیستم هاي حیاتی و افزایش پایداري ملی ي سرزمین، تداوم فعالیت دستگاهپهنهي حیاتی موجود در هارساختیز

ي و اجراي آن ریکارگبهیی است که هاتیفعالمجموعه همان طور که گفته شد پدافند غیرعامل  .باشدیمحائز اهمیت 
 ,و تسهیل مدیریت بحران را به همراه دارد شودیمموجب کاهش و جلوگیري از تلفات و خسارات ناشی از مخاطرات 

ي درست و مناسب و زیربرنامهبنابراین مدیریت بحران نیازمند تدوین روش و یا چارچوب کلی است که با طراحی 

از این رو شناسایی  ,هاي بزرگ را کاهش دادتا اندازه بسیار زیادي از خسارت و مدت زمان بحران توانیمي قبلی هایآمادگ

ي پیشگیري براي مقابله با مخاطرات نیازمند توسعه جامع برنامه مدیریت بحران را هاراهو  هایکاستمشکالت، کمبودها و 
در حقیقت یکی از موضوعاتی که  سازدیمي اجرایی امري ضروري هانسآژاي حیاتی در تمام هاانیشربه عنوان یکی از 

بودن حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح  رمترقبهیغبیشتر مناطق جهان با آن دست به گریبان هستند، توجه به ماهیت 

یریت بحران و و جهت شناخت مد و اجراي عملیات است که دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده هامیتصم
ي مدیریت بحران بسیار مهم ریپذبیآسي موثر در هاعاملي مناطق در برابر بالیاي طبیعی و غیرطبیعی، بررسی ریپذبیآس

 (11).خواهد ساخت ریناپذاجتنابو این مسئله، توجه به مقوله مدیریت بحران را  است

 

 

 . پدافند غیرعامل در مدیریت بحران 6

مل با توجه به اصول حاکم در مدیریت بحـران عبـارت اسـت از مجموعـه تمهیدات، اقدامات و منظور از پدافند غیرعا

و به صورت خوداتکا، از یک سو  بدون نیـاز بـه نیـروي انسانی المقدوریاست که با استفاده از ابزار و شرایط، حت ییهاطرح

گر پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سـوي دی
 (11).سازدیرا با کمترین هزینه فراهم م دهیدبیآس

 تمهیدات کارگیريبه .است مقوله انسانی و عاملیت انسان توانمندي روي يگذارهیسرما غیرعامل، پدافند در به عبارتی

 بحران زمان در را هاپروژه و اهداف ،هاطرح کارایی دفاعی ،هانهیهز شدید کاهش بر عالوه غیرعامل، پدافند و مالحظات
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 طراحی و شوندیم تدوین و تهیه آرامش زمان در بحران و وقوع از قبل غیرعامل پدافند يهاطرح .داد افزایش خواهد بسیار

 به انسان توجه ناخودآگاه ،غیرعامل پدافند اولیه از تعاریف در شاید .رندیگیم بر در را بحران مدیریت يهاگامتمامی  براي

 این حقیقت اما طبیعی؛ عملکرد نیروهاي از ناشی هايبحران و وقایع تا شود متمرکز نظامی پدافند سیاسی و يهاحوزه

 براي انسان ساخت، از تهدیدات ناشی خسارات کاهش بر عالوه تواندمی هاسکونتگاه غیرعامل در پدافند تدابیر که است

 ( 12 -13)شود. واقع مفید نیز خطرات طبیعی برابر در خطرپذیري کاهش

( اقدامات 2ی رساختیز( اقدامات 1 :شودیم میتقس دسته کلی 3بحران به  تیریدر مداقدامات پدافند غیرعامل 
 ( اقدامات ساختاري3  مدیریتی

 (14)است بحران ریتمدی کنندهلیتسه يحوزه در غیرعامل پدافند ساختاري و زیرساختی مدیریتی اقدامات واقع، در

 
 

 . اتاق امن7

ي در برابر ادیزهاي حمال و یا همراه با اسکلت فلزي هستند که مقاومت داراي دیوار غالباًي قدیمی هاساختمان
 ها قرارا داده نشده است.با زلزله در آن کنندهمقابلهبابند یا عامل  گونهچیهبارهاي جانبی نداشته و 

اتاق امن  ، طرحمناطق فرسوده مورد توجه قرار گرفته است ي، براقالب پدافند غیرعاملیکی از پیشنهادهایی که در 

ي فرسوده عموماً داراي سیستم دیوار باربر بدون کالف قائم و افقی هستند هابافتي قدیمی موجود در ها. ساختمانباشدمی
ساختمان که امکان حضور ساکنان در هنگام  از ی، بخشها در زلزله بسیار بالست. در طرح اتاق منو تخریب احتمالی آن

سازه در هنگام رویداد زلزله و در  نی. اي شودسازمنی، اوقوع زلزله در آن فراهم است توسط ساخت و نصب یک سازه مقاوم

و در واقع یک منطقه  دینمایمریزش آوار به داخل محدوده امن جلوگیري  ، ازکندیمزمانی که ساختمان شروع به تخریب 

 (15).دینمایمکه همان نقش اصلی پدافند غیرعامل را ایفا  کندیمفاظتی جهت مراقبت از جان ساکنان ایجاد ح
 

 انتظارات و اهداف پدافند غیرعامل در مدیریت بحران. 8
ي انسانی است و به عنوان هاهیو سرماها از جان انسان , حفاظتمحور اساسی پدافند غیرعامل :کاهش تلفات انسانی

ها به کمترین پدافند غیرعامل همواره در تالش است که تلفات و ضایعات انسانی را در حوادث و بحران,هدف نیتریاصل

 میزان برساند.

ي اقتصادي را هرچه بیشتر از گزند تهدیدها و هاهیسرماکه  کندیمپدافند غیرعامل تالش  :کاهش ضایعات منابع
و ضایعات و تلفات منابع را به حداقل  شدهحفظمنابع در شرایط بحران  موجود و حداکثر امکاناتحوادث حفظ کند تا 

 برساند.

پدافند غیرعامل به شدت در تالش است که مایحتاج ضروري مردم که  :تضمین تداوم کارکردهاي ضروري در کشور
 (1)باشد. ي در شرایط بحرانی تداوم داشتهو انرژارتباطات  ,سرپناه ,امنیت ,بهداشت ,نان غذا و ,شامل آب

 

  ات پدافند غیرعامل در مدیریت بحرانظمشکالت ناشی از عدم رعایت مالح. 9
بوده است. پدافند غیرعامل و  ياژهیدر مراحل مختلف مـدیریت بحـران، پدافنـد غیرعامـل داراي نقـش و جایگـاه و

 ندینمایجزاء یک سیستم عمل ممدیریت بحران نسـبت بـه یکـدیگر بـه صـورت سیسـتماتیک عمـل کرده و به صورت ا
صورت علمی بـودن و موفـق  در .در صورت نقص در هر یک از اجزاء سیسـتم دیگـر اجزاء نیز موفق عمل نخواهد کرد

عمـل کـردن پدافنـد غیرعامـل، مدیریت بحران از موفقیت بیشتري برخوردار بوده و در غیـر ایـن صـورت مطمئناً 

 يهابررسی عوامل مولد بحران شرایط بحران زا و روش .رایی الزم برخوردار نخواهد شدمـدیریت بحـران نیـز از کا
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جلوگیري از ایجاد بحران نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مرحله پیش از وقوع حادثه را در مدیریت بحران مرحلـه صـفر 

مرحلـه زمانی حادثه  نیترمهم .ردیگیحادثه مورد توجـه قـرار م ینیبشیکه به عنوان مرحله پیشگیري و پ نامندیم
توان با اجراي دستورالعمل هاي ساده و با . در این دوره میباشندیمربوط به مرحله صفر یعنی مرحله زمانی قبل از حادثه م

که در کنار پدافند غیرعامل  کمترین هزینه از خسارات هاي جانی و مالی جلـوگیري کـرد و ایـن همان مرحله مهمی است

رارگرفته و به موازت آن حرکت نموده و اهمیـت مدیریت بحران و ارتباط تنگاتنگ آن با پدافند غیرعامل را به وضوح نشان ق

 (11).دهدیم
 

 

 . نتایج استفاده از دفاع غیرعامل و مدیریت بحران 11

در دستور کار خود ي راهبردي هااستیسکشورهایی که توسعه دفاع غیرعامل و مدیریت بحران را به عنوان  –الف 

 و امنبلکه به عنوان کشوري پایدار  رندیگینمي دیگر قرار کشورهادر مظان اتهام تهدید بر علیه  گاهچیه ، دهندیمقرار 

 .باشندیم المللنیب و ارتباطاتي گذارهیسرما از نظر کشورهامورد توجه سایر 
پذیري باعث کاهش آسیب ,راهکار اصلی مدیریتی استفاده از دفاع غیرعامل و مدیریت بحران به عنوان یک –ب 

 .شودکشور می هیعل سازانسانتهدیدات طبیعی و 

پذیري درونی کشوري و تسهیل دربازتوانی استفاده از دفاع غیرعامل و مدیریت بحران باعث کاهش نقاط آسیب –پ 
 (0). این مناطق پس از بحران خواهد شد

 

 

 ی ریگجهینت. 11

ریزي که با مدیریت و برنامه باشدیممقابله با مخاطرات  ایو ی جهت رویارویی و اساسمی مهم مدیریت بحران گا

پدافند  در یکی از اهداف اساسی مسئلهاین  ،صحیح و به موقع کمترین آسیب و خسارت جانی و مالی را خواهیم داشت
، ریزي کالبدين یکی از اهداف اصلی برنامهعنوا ، بهي شهرها در برابر زلزلهریپذبیآسضرورت کاهش  .باشدغیرعامل می

پذیري که در این میان نقش مدیران شهري را نباید در کاهش آسیب گرددیمریزي شهري و طراحی شهري محسوب برنامه

 شهرها نادیده گرفت.

بحران چه از  هر نوعزیرا در صورت وقوع  ،ي نزدیک دارندارابطهدر زمان حاضر  رعاملیپدافند غعلم مدیریت بحران و 
به وضیعت  جادشدهیاي رعادیغی هدف اصلی اداره مردم و بازگرداندن وضعیت عیرطبیغو  سازانساننوع طبیعی و چه از نوع 

ي نزدیک مدیریت بالیاي طبیعی و پدافند اندهیآتوان گفت در عادي و ایجاد امنیت پایدار براي ساکنین است و در پایان می

 .یقین به دانش جدیدي با نام پایداري ملی تبدیل خواهد شد هگ و حتی به احتمال قریب بي تنگاتنهارابطهغیرعامل 
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 . مراجع12

اولـین همـایش سراسـري ، "و برنامه ریزي بحران با رویکرد پدافند غیر عامـل مدیریت"،م، افتخاري ؛م  سید،میرجوادي. 1

 انرژي وپدافند زیستی.،محیط زیست

 .18شهري،  ریزيبرنامه مطالعات مرکز انتشارات ،99 شماره هینشر" شهري، نیزم کابري "،(1387) . ا ا،یدنیسع .2

 ، سومین"زلزله يپدیده بحران مدیریت در غیرعامل پدافند اهمیت"، (1302)پور، ب.  خسروي؛ و کربالیی، ز مهمدي. 3 
 تهران. زیست، دانشگاه محیط مدیریت و ریزيبرنامه المللی بین کنفرانس

 انـدازه چشـم فصـلنامه ،"بحـران از پـس مرحلـه بـر تأکید با شهري بحران مدیریت"(، 1387دارابی، م. ) ؛ وم تقوایی، .4

 .6 سوم، شماره جغرافیایی، سال
 آن مقایسـه و خسارات کاهش در زلزله اطالعات مدیریت هاي نظام (، نقش1385فتاحی، م. ) ؛ وس؛ مرادي، ز عجمی،. 5

 طبیعی غیرمترقبه حوادث در بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس دومین .ایران ه،ترکی ژاپن، کشورهاي در

6. Azizpour, M., Zangiabadi,. , Esmaeilian, aPrioritizing the effective factors in 

urban crisis (2011)management against the natural disasters (Studyingsample:The 

organizations related to Isfahan’s crisis), 22th Geography and Environmental 

Planning Journal.2011 Autumn ,3.No ,43.Year, voL 
 رویکرد با شهري مدیریت يحوزه در بحران مدیریت ریزيبرنامه"،(1304) شیرازي، ح. کریمی و مدیري، م؛ نصرتی، ش .7

 هفتم. ، شماره1304 تابستان و ، بهار2 پژوهشی علمی فصلنامه"،mcdm و swot روش از استفاده با غیرعامل پدافند

 شناسیزلزله المللیبین پژوهشگاه اول، تهران: انتشارات چاپ ،"ایران در زلزله بحران مدیریت" (،1378ف. ) الهی، . ناطقی8

 زلزله،  مهندسی و

 11 زلزلـه)طبیعـی  بالیاي خطرات کاهش در بحران یریتمد و غیرعامل پدافند تأثیر بررسی" بابازاده، م.؛ و جوانپور، ع. 0

 حیاتی هاي شریان و اماکن پذیريآسیب و زلزله المللی بیم ، کنفرانسژاپن( 1111 مارس

 طبیعی هايبحران از ناشی خسارات از جلوگیري راهکارهاي و الزامات "،(1301)صفار، م.  اخوان و فالوجانی، ف کیانی. 11

 .چالوس اسالمی آزادي سازه راه، دانشگاه ملی همایش"غیرعامل پدافند و بحران مدیریت ايالگوه از استفاده با

، "غیرعامـل پدافنـد رویکرد با بحران مدیریت راهکارهاي"غنیان، م، پور، ب و کربالیی، ز؛ برادران، م؛ خسروي مهمدي .11

 پایا. شهر نیارش المللی بین کنفرانس اولین

 نیآفر علم نشر غیرعامل، پدافند با یی(، آشنا1380س. ) ،راستهیپ ا؛ محمودزاده، .12
 مقـاالت مجموعـه رعامـل،یغ پدافند داتیتمه لیتحل و یبررس(، 1380. )م ،ياریشهر ح؛ ن،یام یحسن ط؛ ،يزادیپر .13

 مشهد یفردوس دانشگاه آبان، 8 و 7 ران،یا کیتیژئوپل کنگره نیششم

 کنفرانس ، اولین"غیرعامل پدافند رویکرد با بحران مدیریت"،، کمحدپورو  صل،ا ع؛ مؤمنی ؛ جزایري، سید، مآقابابایی .14
 .زیست محیط و طبیعی کشاورزي، منابع هاي بخش در پایدار توسعه به دستیابی راهکارهاي ملی

 یندس، مه"لرزه نیزم از یناش خطرات کاهش در غیرعامل پدافند نقش یابیارز "،(1302)نظرخواه، ع. ؛ و نیکومنش، م .15

 خاوران. عالی آموزش طبیعی، موسسه بالیاي در خطرپذیري کاهش محوریت با پایدار توسعه و عمران
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 مرحلـه در تهـران شـهر مـردم عملکـرد و نگـرش دانش،"(، 1386رحیمی، ع. ) ؛ وم کاظم ع؛، آذین ؛ک جهانگیري، .10

 .3ی، دانشگاه جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده ".زلزله برابر در آمادگی

 از رشـت يشـهر نظام لی(، تحل1302م. ) ،یهاتف ح؛ ،ینیام ینیحس ص؛ کار، صالح ص؛ کار، صالح ت؛ .م ،ییراهنما .21

 .مشهد یفردوس دانشگاه ،آبان 8 و 7 ران،یا کیتیژئوپل انجمن کنگره نیششم مقاالت مجموعه رعامل،یغ پدافند منظر

 وسازساخت ناریسم نیدوم مقاالت ، مجموعهتختیپا در بحران تیریمد(، 1385ی. )عل ،يموسو یه. ومقدس ب،ی. شک21

 .تهران ، دانشگاهخرداد 3 تا 1 تخت،یپا در
 تیریمد در يمجاز يفضا نقش نیی(، تب1302. )ي ،يدیم؛ رش ن،ینخست ياحمد م؛ ن،ینخست ياحمد ح؛ مطلق، . پور22

 دانشـگاه آبـان، 8 و 7 ران،یـا کیتیژئوپل انجمن گرهکن نیششم مقاالت مجموعه همدان، شهر بر دیک تأ با رها شه بحران

   .مشهد یفردوس

23. Nokhbatolfoghahaayee ،H. ،Bagher Menhaj ،M.،Shafiee. M. (2010). Fuzzy 

decision support systemfor crisis management with a new structure for 

decisionmaking ،Expert Systems with Applications ،37،3545–3552 
 يجمهـور احمـر هـالل تیجمع کم،ی کتاب ها، يتئور و اصول ،میمفاه سوابق، :سوانح تیریمد (،1376م. ) ،یآهنچ .24

   .قات، تهرانیوتحق آموزش مرکز ران،یا یاسالم

25. Mc Conkey Dale. (1987). Planning for Uncertainty,Business Horizons Journal, Vol 30, 

P. 40 - 45 
26. American Management Association AMA (2003) AMA Survey:Crisis management 
and Security issues. 

 بر دیک تأ با رعاملیغ پدافند منظر از زیتبر شهر حساس يهای کاربر پذیريآسیب لیتحل و یابیارز (،1301. )ک ،ی. ملک27

  .مسلح يروهاین ییایجغراف سازمان دفاع بخش رانهمکا یقاتیتحق طرح ، GISاز  استفاده با زلزله بحران

 مقاالت مجموعه غیرعامل، پدافند کردیرو با يشهر تیریمد ياستراتژ نییتب(، 1302. )ف پور، یرسول م؛ پرور، . جان28

  .مشهد یفردوس دانشگاه آبان، 8 و 7 ران،یا کیتیژئوپل انجمن کنگره نیششم
 تهران هفتم جلد کشور، يها يشهردار ازمانس ،يشهر تیری(. مد1388ا. ) ،يدی. سع20

 رعامـل، یغـ پدافند اصول اساس بر اریشهر يشهر نظام لیتحل(، 1301. )، هیسالک و ؛ح ،ینیام ینیحس ح؛ . کامران،31

 4 و 3 ،یاسـیس يایـجغراف يکـاربرد يهـا تیظرف و ها تیقابل ران،یا کیتیژئوپل انجمن کنگره نیپنجم مقاالت مجموعه
  .رشت واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،1301 خرداد
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 يشـهرها در غیرعامل پدافند کاربرد(، 1301. )آ ،یتیهدا ش؛ نژاد، محمد ع؛ ،یبوداق ؛م اقدام، زادهیعل م؛ زاده، . عباس31

 .نیفرورد 31 و 31 ها، افتیره و ها چالش ت؛یامن و يمرز يشهرها یمل شیهما مقاالت مجموعه ،يمرز
 

 و نظم کردیرو با بحران تیریمد فراگرد جامع يالگو نی(، تدو1378آ. ) پور، یقل ع؛ پورعزت، ؛ط دل، روشن ی. اربطان32

 84-61دوم، ي شماره دهم، سال ،یانتظام دانش .تیامن

 رعامل،یغ پدافند کردیرو با مخاطرات بحران تیریمدی مفهوم يالگو ي (، ارائه1302ح. ) ،يداریق یسجاس ط؛ . صادقلو،33

 .مشهد یفردوس دانشگاه آبان، 8 و 7 ران،یا کیتیژئوپل انجمن کنگره نیششم مقاالت مجموعه

 ده منطقـه ارتبـاطی هـاي شـبکه و شـهري معابر پذیريآسیب میزان ارزیابی"(،1303). ، منیسیانی حمزه و رنجبر، م-34

 ."کارور روش از استفاده با و غیرعامل پدافند اصول براساس تهران شهرداري
 .(یالعال ه)مدظل قوا کل فرماندهی و رهبري معظم مقام منظر از غیرعاملپدافند "(،1304). خزادي، ه. 35
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Abstract 

 

In urban management, town, like all systems is a set of the components that are interacting 
with each other; and if these components are in trouble they will influence on the 
interactions of components and the whole system. It can be imagined a living thing that 

needs to survive and it needs health programs to prevent or at least mitigate the 
consequences of the crisis. If there is a solution for a city to prevent any accident and 

critical thinking, with predictions then it can manage the crisis. Earthquake, including 
natural disasters faced by most cities in the world. This can be intensified generally with 
human interference in the natural environment, including irregular constructions in the 

privacy of fault, or neglecting regulations and construction standards. Crisis management 
exactly means pushing the targeted progress toward routine affairs, which is expecting to 

return to work as soon as possible to the conditions before the crisis. The planning in urban 
management field with considering principles is among the most necessary needs for urban 
planning which can reduce damages resulting from crises and natural disasters. Based on 

the principles of passive defense we can have different levels of crisis management before, 
during, and after disasters. The research is descriptive and based on library and document 

studies. Hence specialized articles were applied in gathering and arranging information and 
data. After study, information was analyzed. The purpose of this study, is the importance 
of passive defense in earthquake disaster management in the field of urban management. 

Keywords: Urban management, Crisis management, Earthquake, Passive. 
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