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  چارچوب اجرایی برای مدیریت پدافند غیرعامل در بافت های فرسوده شهری تدوین
 

  088، مجید طارمی081علی شکوهی 

 استادیار، گروه برنامه ریزی شهری ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی ، زنجان ،ایران -1

 زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی ، زنجان ،ایراندانش آموخته، گروه برنامه ریزی شهری ، واحد  -2 

 

  
Ali.shokoohi@gmail.com 

 

 خالصه

مدیریت پدافند غیر عامل در بافت های فرسوده شهری به عنوان قلب تپنده شهر در برنامه ریزی و مدیریت شهرها  
ل مشکالت و اثرات غیر قاببسیار حائز اهمیت می باشد و عدم وجود ضوابط و دستورالعمل های اجرایی سبب بروز 

جبران در مواقع بحران می شود.لذا این پژوهش برآن است كه با آنالیز پارامترهای مهم و اساسی بافت های فرسوده 
شهری در مواقع بحران و كاربست این عوامل با اصول پدافند غیر عامل به تدوین چارچوب اجرایی برای مدیریت 

 ده شهری خواهد پرداخت.پدافند غیرعامل در بافت های فرسو
 

 كلمات كلیدی: پدافند غیرعامل. بافت فرسوده. مدیریت بحران .چارچوب اجرایی

 

 

 مقدمه: .1
 

سکونتگاه های انسانی از بدو پیدایش تا كنون همواره با مخاطرات طبیعی تهاجم و حمله مواجه بوده اند . از این رو برای بقاء 

امنیتی در این زمینه شده اند . تسلط نیروهای طبیعی بر زندگی انسان ها و توانایی  _و تکامل خود مجبور به اتخاذ تدابیر نطامی 
آن موجب شده تا سکونتگاه ها با استفاده از فنون و تدابیری در راستای به حداقل رساندن این آسیب ها پایین انسان در كنترل 

شکل بگیرند . تهاجم و حمله همانند عوامل طبیعی ، حیات این سکونتگاه ها را تهدید می نموده است به طوری كه در طول تاریخ 
اشی از آن مواجه نشده باشد ؛ لذا ایمن ساختن شهرها در برابر این خطرات ، كمتر شهری را می توان یافت كه با حمله و خرابی ن
در بافت های فرسوده شهری به تناسب  (10،1788میراحمدی و یادگارزاده،  همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است .)

یی از سیستم ها و راهکارهای مدیریتی نوع و میزان فرسودگی بافت و نوع ارزش های موجود در بستر سایت،می توان گونه ها
پدافند غیرعامل را متصور شد،كه الزم است تا براساس شناخت،تحلیل و پیمایش بافت های فرسوده شهری و تعیین نوع مداخله 

 احتمالی،توجهات الزم و كافی به بستر سازی پدافند غیرعامل را مورد توجه قرار داد.
 

 

 طرح مساٌله پژوهش: (1-1

شهرها و تعیین كاربری مورد نیاز شهر و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر ، باید عالوه بر ایجاد فضاهای مناسب  یزیبرنامه ردر   
ن آبرای حفظ جان مردم درمقابل تهدیدها ، امکان تداوم بی وقفه فعالیت های ضروری و كاهش آسیب پذیری شهر فراهم شود. 

دیدگاه پدافند غیرعامل اهمیت بسیاردارد ، توانایی این نظام در انعطاف پذیری  چه امروزه در هدایت نظام مدیریت نظام شهری از

                                                           
 هیئت علمی گروه شهرسازی و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد زنجان  1
 دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد زنجان 2
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شگیری برای پی« فرصت های زمانی »درونی و برخوداری از قابلیت به كارگیری اصول و مقررات پدافند غیرعامل و بهره گیری از 
ه اضطراری جنگ می باشد، به گونه ای كه وضعیت فوق العاد و كاهش آسیب های ناشی از تهدیدات وامکان اداره شهرها در

 . آمادگی الزم در جهت كاهش خسارات جانی و مالی و مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی را داشته باشند
اگرچه به لحاظ تئوریک اصول و مقررات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران شهرها مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز هیچ 

رچوب و دستورالعمل اجرایی برای استفاده از آن اصول در بافت های فرسوده شهری ارائه نشده است. لذا این پژوهش به دنبال چا
 اجرایی برای پدافند غیرعامل در بافت های شهری است. (guidlineدستیابی به یک دستورالعمل)

 
 

 تعاریف: (1-2
 بافت فرسوده:

ق الهایی از محدوده قانونی شهرها اط شهرسازی و معماری مقصود بافت فرسوده شهری، به عرصهنا به مصوبه شورای عالی ب   
میشود كه به دلیل فرسودگی كالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات و خدمات و زیر ساختهای شهری 

گر فتهای فرسوده به سبب فرسودگی در كلیت با یکدیبا .پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند آسیب
 (71،1781حسینی، .)ویژگیهای مشتركی دارند

 
 پدافند غیر عامل:

پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد كه نیازمند به كارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان از وارد    
شدن خسارت های مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان 

 ( 27، 1785اقل ممکن كاهش داد. )موحدی نیا، این خسارت ها و تلفات را به حد
مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل(، هر اقدام غیر مسلحانه ای را كه موجب  كـاهش  آسـیب  پـذیری  21در مبحث    

ـد غیرعامل ننیروی انسانی، ساختمان  ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های كشور در مقابل تهدیدات  انسانساز گردد،  پداف
 ( مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل( 21مبحث  ) شود.  خوانده می

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش: (1-3
عامل  ریرا به عنوان اصول پدافند غ ی، اصول شانزده گانه ا« ینبات» پرداخته اند .  رعاملیبه اصول پدافند غ یاریبس محققان   

  یپراكندگ ، بیفر ، پوشش ، ، استتار، اختفاءیابیاصل مکان  8اصول را در  نیا«  این یموحد(» 122، 1788،  یبات)ن .شمرد یبر م
( و سه اصل عمده و  10،  1788،  این یكند ) موحد یو استحکامات  و اعالم خبر  خالصه م یمقاوم ساز ،یی جا به، تفرقه و جا

 :داند یم ریرا اصول ز رعاملیدفاع غ هیاول
  طیو شکل عوارض و مح ی، پراكندگتیشامل: مامور  یابیموضع  .1
  انضباط استتار .2
  (12،  1787، این یاستتار ) موحد جادیاحداث و ا .7

افند ، ، نگاه به پد دیآ یبرم رعاملیپدافند غ یمطالب ارائه شده از محققان مختلف در مورد اصول و مبان یگونه كه در بررس همان
ز آن در استفاده ا نیباشد ، بنابر ا یو معمار یبا كاربرد طراح ینرم افزار ایو  یو با كاربرد مهندس یر سخت افزارتواند از منظ یم
 است . یگریاصول از منظر د نیاه نگاه ب ازمندی، ن یو نگرش راهبرد کردویكاربردها از جمله ر گرید
 

 روش های پدافند غیر عامل:
 روش را بر اساس این اصول به كار گرفت و به مورد اجرا گذاشت . 0با بهره گیری از اصول پدافند غیر عامل می توان  

 ایجاد اختالل در شناسایی ، كسب اطالعات و دقت هدف گیری دشمن از طریق اختفا ، استتار ، فریب و جابه جایی .1

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

 1301 

شمن از طریق مکان یابی صحیح ، ایجاد موانع و كاهش آسیب پذیری نقاط هدف و كاهش تاثیرپذیری سالح د .2
استحکامات ، مستحکم كردن ساختمان ها و تاسیسات )مقاوم سازی( با استفاده از عوارض طبیعی سطح زمین و استفاده 

 از عمق زمین

 كاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف از طریق پراكندگی و تجزیه )كوچک سازی( پیش بینی امکانات جایگزین و موازی .7

كنترل خسارت از طریق اعالم خطر ، ساماندهی امکانات امداد و نجات ، تعیین وظایف بخش ها و افراد ، آموزش و  .0
 تمرین

 

 :مدیریت شهری و مالحظات پدافند غیرعامل
ف انعطا آن چه امروزه در هدایت نظام مدیریت نظام شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل اهمیت بسیاردارد ، توانایی این نظام در   

برای  «فرصت های زمانی »پذیری درونی و برخوداری از قابلیت به كارگیری اصول و مقررات پدافند غیرعامل و بهره گیری از 
پیشگیری و كاهش آسیب های ناشی از تهدیدات و امکان اداره شهرها در وضعیت فوق العاده می باشد ، به گونه ای كه آمادگی 

نی و مالی و مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی را داشته باشند . از وظایف الزم در جهت كاهش خسارات جا
مدیریت شهری در ارتباط با مالحظات پدافند غیرعامل برای تقویت و بهبود اجتماع شهری كارآمد و موثر ، فراهم نمودن امکانات 

شهروندان و ایجاد فضای مناسب برای بروز قابلیت ها ،  ، تسهیالت و ساز و كارهای الزم پدافند غیرعامل و آموزش همگانی
توانایی ها و استعدادهای بالقوه برای انجام تکالیف و تعهدات شهروندی و تبدیل آن ها به عواملی پیشگام ، تاثیرگذار و نقش آفرین 

 تدابیر و اقدامات و پیش بینی هایو فعال در عرصه پدافند غیرعامل است . به منظور این آمادگی الزم است قبل از وقوع ، كلیه 
الزم صورت پذیرفته باشد تا در زمان وقوع ، قابلیت بهره برداری و مدیریت مطلوب شهری میسر گردد كه اهم آن شامل موارد زیر 

 (1782می باشند : )عشق آبادی ،
ل ، اطالعات مرتبط با پدافند غیرعام نقش دریافت كننده اطالعات ، یعنی مدیران شهری از منابع و مراكز سیستم های موجود – 1

 را جمع آوری نمایند و برای تصمیم سازی و تصمیم گیری آتی بکار گیرند .
نقش پخش كننده اطالعات و آگاه كننده ، این بعد به نحو اطالع رسانی و آموزش شهروندان در خصوص تهدیدات می باشد  – 2

 گونگی حركت جمعیت را به شهروندان اطالع رسانی نمایند .، یعنی آگاهی های الزم در خصوص نحوه برخورد و چ
 نقش تشخیص تهدیدات در شهرها – 7
. نقش كارآفرین )ایجاد گروه های اثربخش مواجه با بحرانهای غیر طبیعی(؛ تشکیل و سازماندهی گروه های اثربخش مواجه با  0

 متخصص در امور و عرصه های پدافند غیر عامل . بحران ها با تركیب از اعضای مدیریت شهری و گروه ها و شهروندان
 . فراهم سازی زیر ساختهای شهری جهت تامین خدمات مورد نیاز شهروندان 5
 . آمادگی مدیران شهری جهت مدیریت خدمات رسانی بی وقفه به شهروندان 2
 الزم . تبیین شرح وظایف كلیه بخشها جهت خدمات رسانی در شرایط بحرانی و انجام آموزشهای 1
 . امکان بهره مندی از ذخایر و منابع اضطرارییش بینی شده 8
 . تأمین و تسهیل خدمات ضروری شهری و شهروندان 8

 . انجام مانورهای دوره ای به منظور تمرین و كسب آمادگی الزم 12
و  دقیق داشته و نقاط قوتبنابراین مدیران شهری در خصوص نحوه برخورد با بحران های غیر طبیعی می بایست برنامه ریزی 

ضعف شهرها را شناسایی نموده و از فرصت های موجود جهت فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بهره برداری الزم را به عمل 
 (1782)عشق آبادی ،.آورند

 

 پیشینه پژوهش: .2
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ب پذیری شهرها و .. انجام تاكنون تحقیقات متعددی در خصوص مدیریت بحران در شهر،برنامه ریزی پدافند غیرعامل ،اسی    
شده است، لذا هیچ یک از پژوهش های موجود به بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی برای مدیریت پدافند غیرعامل در بافت 

 های فرسوده شهری نپرداخته اند.
ار ن )ارزیابی ساختاز جمله پژوهش های صورت گرفته عبارتند از: آقای حسن حسینی امینی و همکاران ، در پژوهشی تحت عنوا

(با توجه به موقعیت استراتژیک این شهر،راهکارهایی جهت افزایش پایداری 1788شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل ،
 امنیتی آن ویژگی های جغرافیایی شهر لنگرود ارائه كرده اند._دفاعی شهر متناسب با نیازهای دفاعی 

، نویسندگان)دكتر امین فرجی و دكتر مهدی قرخلو ( شناسایی روش  1788هری در شهر بابل(، در مقاله )زلزله و مدیریت بحران ش
های كاهش آسیب پذیری از زلزله را با استفاده از فنون جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رویکرد مدیریت شهری، هدف پژوهش 

 اند. خود قرار داده و در این خصوص،سیاست ها و راهبردهایی را ارائه نموده
دكتر حسن كامرانی، آقای داود امینی و آقای حسن حسینی امینی، در پژوهش خود تحت عنوان ، نقش پدافند غیرعامل در برنامه 

( را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند كه عواقب كلی آن، در راستای ایجاد شهر ایمن، 1781ریزی مسکن شهری)
 است.شهر قدرت و شهر بازدارنده 

معماری و طراحی شهری در ایران( انجام داده و ضمن آن –(، پژوهشی با عنوان )پدافند غیرعامل 1788آقای عبداله ابوالحسنی )
، به بررسی عوامل تاثیر گذار در آسیب پذیری شهری و ارائه راهکارهایی در طراحی شهری و معماری با رویکرد پدافند غیرعامل 

 پرداخته است.
 

 شناسی پژوهش:روش  .3
 كاربست پدافند غیر عامل در بافت های فرسوده شهری به منظور تدوین چارچوب اجرایی:

در ابتدا كلیه عوامل و پارامترهای موثر در بافت های فرسوده شهری كه موجب به خطر افتادن و ایجاد بحران در این بافت     
مبانی و ضوابط پدافند غیرعامل هریک از عوامل استخراج شده با  های شهری می شود استخراج می گردد. در ادامه با توجه به

رویکرد پدافند غیرعامل كاربست یافته و راهکارهایی جهت پوشش دادن وبه حداقل رساندن این عوامل و كاهش آسیب پذیری 
 بافت های فرسوده شهری  به صورت دستورالعمل اجرایی ارائه می گردد. 

 های فرسوده شهری در مواقع ایجاد بحران شامل موارد زیر است:پارامترهای موثر در بافت 
 تراكم ساختمانی و جمعیتی : 

تراكم ساختمانی در شهرها و مخصوصا بافت های فرسوده شهری نمایانگر نوع عملکرد و فعالیت های شهری بوده و افزایش     
د داشت . جهت جلوگیری از كاهش آوارهای حاصله از نیروهای تراكم ساختمانی همواره افزایش تراكم جمعیتی را نیز به دنبال خواه

انفجار و بالتبع كاهش خسارات انسانی و مالی ، كاستن تراكم ساختمانی می تواند بسیار موثر واقع گردد . كاهش ارتفاع ساختمان 
وار می رتفع و هم چنین كاهش آها سبب رد شدن بخشی از نیروهای انفجار و در نتیجه سالم ماندن بیشتر بنا نسبت به بناهای م

گردد كه خود سبب سهولت حركتی نیروهای امداد و نجات در معابر و فضاها ، پاكسازی سریع محیط ، سهولت استتار توسط عناصر 
 طبیعی ، گیاهی و مصنوع ، كاهش جمعیت موجود در بافت و استفاده از فضای باز باقی مانده جهت اسکان موقت می گردد .

 حیاتی: شریان های
خیابان های اصلی و فرعی از عناصر عمده شهرها بوده و در زمره زیرساختهای كلیدی مورد توجه در زمان وقوع بحران محسوب     

می گردند، كه در واقع بحران برای دسترسی و خدمات دهی بعه حادثه دیدگان مورد توجه است. شایسته است مدیران و مسئولین 
ا اتخاذ تدابیر مناسب ، ترجیحا در فاز صفر ، مطالعاتی و قبل از ساخت و احداث با مد نظر قرار دادن سیاستگذارساخت ، احداث ب

شاخصه ها و معیارهای اصولی دفاع غیر عامل و اتخاذ تدابیر مناسب مهندسی دفاعی و آمایش سرزمینی ، آسیب پذیری را در برابر 
 الن زیربنایی ، آستانه مقاومت شهرها را ارتقاء دهند.تهدیدات احتمالی كاهش داده و با حفظ سرمایه های ك

 تاسیسات زیربنایی شهر:
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منظور از تاسیسات زیربنایی ، شبکه های آب رسانی ، فاضالب ، گاز ، مخابرات و برق می باشد كه در بسیاری از موارد بر اثر    
ساكنان آن می گذارد . این تاثیرات خود می تواند به حمالت دشمن دچار آسیب گردیده و تاثیرات گسترده ای را بر حوزه شهری و 

دو گونه تقسیم گردد . گونه نخست تاثیراتی است كه از نبود و قطع شبکه های تاسیساتی مذكور پدید می آید ، به عنوان مثال ، 
ر می گردد . اما انهدام شبکه آب رسانی در یک حوزه شهری سبب بروز مشکالت عدیده ای ناشی از كمبود آب در منطقه مذكو

گونه دوم تاثیرات می تواند سبب وارد آمدن خسارات سنگین و تلفات ثانویه بسیاری گردد،كه از آن جمله می توان به انهدام شبکه 
گاز و یا برق و گسترش آتش سوزی ، انفجار و تلفات و خسارات پی آمد آن اشاره نمود.در این رابطه می توان با بهره گیری از 

 و تمهیدات كلی زیر تا حد زیادی از میزان خسارات فوق كم نمود.راهکارها 
 كاربری های شهری :

مکانیابی مطلوب را می توان مهم ترین اقدام دفاع غیرعامل در كاهش آسیب پذیری مراكز حیاتی و حساس محسوب نمود      
امل و معیارهای ذیربط دفاعی و امنیتی از قبیل زیرا اگر در مرحله صفر پروژه طراحی ، احداث و تاسیس مراكز حیاتی و حساس عو

حداكثر استفاده از عوامل طبیعی ، آمایش سرزمینی ، رعایت پراكندگی ، پرهیز از انبوه و حجم سازی ، مقاوم سازی اولیه و » 
ه و هزینه پیچیدرعایت ، نظارت و كنترل گردد از بروز بسیاری از مشکالت بعدی نوعا « بسیاری از فرصت های موجود در دسترس 

 بر جلوگیری به عمل خواهد امد .
 

 یافته های پژوهش و پیشنهادات: .4
با توجه به مطالب ارائه شده نکات زیر در امر مداخالت در بافت های فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیر عامل ضروری به نظر 

 می رسد:
 شهری باید مورد پوشش و حفاظت قرار گیرند.شریان های اصلی و زیر ساخت های شهری در بافت های فرسوده  .1

مکانیابی كاربری های شهری از جمله آتش نشانی ، درمانی و امداد رسانی باید بگونه ای انجام شود كه بیشینه پوشش  .2
 دهی را در مواقع بحران انجام دهند.

 گیرد.حفط و نگهداری از اماكن و ساختمان های تاریخی و فضاهای سبز باید مورد توجه قرار  .7

در بافت های فرسوده به علت عرض كم خیابان ها و كوچه ها و عدم قادر بودن ورود خودرو های امداد رسانی)اورژانس  .0
 و آتش نشانی( ایجاد شبکه های دستی و اتوماتیک اطفا حریق ضروری است.

باال و كاربری های ایجاد فضاهای باز شهری در بافت های فرسوده به دلیل فشرده بودن قطعات و تراكم جمعیتی  .5
 عمومی به منظور پناه گرفتن در مواقع بحران باید مورد توجه قرار گیرد.

 تعریض قسمت های كم عرض كوچه ها و خیابان ها در بافت های فرسوده شهری باید مد نظر گرفته شود. .2

 ی زیربط قرار گیرد.طرح های مقاوم سازی،نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهرها باید مورد توجه سازمان ها .1

 در بافت های فرسوده شهری هر قدر تراكم جمعیتی كمتر باشد میزان آسیب پذیری در مواقع بحران كاهش می یابد. .8
 
 
 

 مراجع .5
 

 . سخن گستر، تهران ، (،مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری1351سید جواد،) حسینی، .26

شق آبادی،  .27 شید،)ع سازی و معماری با رویکرد 1330فر شهر شی  شهری از منظر پدافند غیرعامل ، اولین همایش علمی پژوه (،تحلیل نظام برنامه ریزی 

 پدافند غیرعامل ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران.

 .مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران(،1316)مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل( ،  21مبحث  .21

 (، اصول ومبانی دفاع غیر عامل، چاپ چهارم، دانشگاه مالک اشتر ،تهران.1311موحدی نیا، جعفر،) .23
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(، مفاهیم نظری وعملی دفاع غیر عامل، معاونت آموزشی ونیروی انسانی ستاد مشترک سپاه ، مرکز برنامه ریزی وتالیف کتاب 1315موحدی نیا،جعفر،) .30

 تهران .های درسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

 (، دفاع غیر عامل، مرکز برنامه ریزی وتالیف کتاب های درسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،تهران.1313موحدی نیا، جعفر،) .31

(بررسی آسیب پذیری فرم شهرهااز دیدگاه پدافندغیر عامل و راهکارهای کاهش آن فصلنامه ساخت شهر 1313میراحمدی مریم ، یادگار زاده بنفشه ، ) .32

 . 14شماره 7دوره

 (، پدافند غیر عامل با رویکرد به حوزه ی تهدیدات ،تهران، مرکز آموزشی وپژوهشی شهید سپبهد صیاد شیرازی .1313نباتی، عزت ا...،) .33
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