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چکیده
متاسفانه اغلب شهرهای کشور بدون توجه به اصول پدافند
غیرعامل طراحی و برنامه ریزی شده اند ،از سوی دیگر وجود
طیف وسیع تهدیدات نظامی و وجود منابع پرارزش در کشور
باعث گردیده تا توجه بیش از بیش معطوف رویکرد پدافند
غیرعامل گردد ،شایان ذکر است تخریب شهرها برای بازسازی
آنها با رویکرد پدافند غیرعامل امری ناممکن است؛ اما این موضوع
به منزله توقف و عدم بکارگیری این اصول در برنامه ریزی شهری
و طراحی شهری در کشور نیست ،بلکه الزم است با استخراج
اصول معماری و شهرسازی منطبق بر رویکرد پدافند غیرعامل
برای وضع موجود چاره ای اندیشیده شود .بنابراین هدف از
پژوهش مذکور استخراج اصول طراحی سلوالر شهری با رویکرد
پدافند غیرعامل منطبق با نیازها و شرایط خاص کشور است تا
بتواند هم در زمینه شهرک سازی های جدید و هم در زمینه
شهرهای موجود به پایداری کشور کمک نماید.
واژگان كليدي :پدافند غیرعامل ،معماری ،شهرسازی ،سلوالر
نمودن شهری

Effect of self-classification of urban areas
on approach to passive defense
Abstract
Unfortunately, most of the cities without regard to principles of passive defense designed and planned. On the
other hand there is a wide range of military threats and
valuable resources in the country have caused more
and more attention is focused on passive defense approach. It is important to rebuild their destroyed cities
with the approach of passive defense is impossible. But
this would not stop the application of these principles
in urban planning and urban design in the country. It is
necessary to extract the principles of architecture and
urban planning approach based on passive defense of
the status quo option be considered. The aim of this approach is the extraction of urban cellular design principles consistent with the needs and specific circumstances of the country’s passive defense; to the field of
new settlements and towns in the country’s stability.
Keywords: passive defense, architecture, urban planning, the urban cellular
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مقدمه
امـروزه بـا اسـتفاده از برنامه هـاي جامـع مديريـت
بحـران مي تـوان بـا بکارگيـري اقدامـات موثـر همـراه
بـا طرح هـاي کاربـردي و حتـي االمـکان کم هزينـه
و چندمنظـوره در مرحلـه آمادگـي قبـل از بحـران ،بـه
ميزان زيادي از شـدت و گسـتردگي خسـارات و تلفات
ناشـي از خطـرات کاسـت .از مهمتريـن ايـن تمهيدات،
بکارگيـري اصـول پدافنـد غيرعامل به عنـوان راهکاري
جهـت کاهش خطرپذيـري در برابر خطـرات مختلف و
افزايـش کارايـي پـس از وقـوع خطر اسـت کـه بايد در
سـطوح مختلـف برنامه ريـزي منطقه اي ،شهرسـازي و
معمـاري مـورد توجه قـرار گيرد .از سـويي ديگر ،حفظ
حیـات به عنـوان یک نیاز غریـزی و فطری همـواره در
صورتـی بـرای انسـانها مقـدور بـوده اسـت کـه بتوانند
در برابـر حـوادث گوناگون از خویـش محافظت نمایند.
سـوانح طبیعـی همچون طوفان ،سـیل ،زلزله و سـوانح
غیرطبیعـی و سـاخته انسـان همچون جنگهـا در طول
حیـات انسـان ،در کمیـن زندگـی او نشسـته اند .از
ایـن رو ،تامیـن امنیـت ،یـک دغدغـه همیشـگی و یک
نیـاز و مطالبـه دائمـی بـرای انسـان ها بـوده و هسـت؛
بنابرایـن تامیـن امنیـت چـه از منظـر تامیـن امنیـت
مرزهـای قلمـرو و چـه تامیـن و حفـظ امنیـت یکایک
شـهروندان بـه عنـوان اصلی تریـن کارکرد هـر دولت و
حکومتـی قلمداد می شـود (فیـروزی)1385 ،؛ و بر این
اسـاس انتظـار مـی رود کـه بحـث تامیـن امنیـت جان
انسـان و محیـط زندگـی او در تصمیم گیری های کالن
ملـی و شهرسـازی قبـل از هـر مقولـه-ای مدنظـر قرار
بگیـرد (حسـینی و دیگـران .)1391 ،جنگ همـواره به
عنـوان یکـی از مهمتریـن سـوانح تهدید کننـده حیات
انسـان ها مطـرح بـوده و هسـت .از ایـن رو انسـان ها
نیـز بطـور پیوسـته در تلاش بـرای مهیاسـازی خـود
در مقابـل ایـن سـانحه همیشـگی از سـطوح ابتدایـی
در زمان هـای گذشـته تـا سـطوح پیشـرفته کنونـی
بوده انـد .رفته رفتـه و بویـژه بـا ظهور انقلاب صنعتی،
شـرایط بـه گونـه ای پیـش رفـت کـه شـهرها روز بـه
روز توسـعه یافته و محـل تمرکـز انسـانها گردیدنـد

(تختـی)1385 ،؛ بطوری کـه سـال  29 ،1930درصـد
جمعیـت دنیـا در شـهرها زندگـی می کردند ،در سـال
 1950ایـن میـزان بـه  49درصد افزایـش یافت و طبق
آمـار سـازمان ملـل متحـد در سـال  2010ایـن میزان
از مـرز  75درصـد نیـز عبور کـرده اسـت (,Vautravers
 .)2010اگرچـه بـا توسـعه شـهرها به تدریـج حصارها و
موانـع فیزیکـی گذشـته فرو ریختـه و جنبـه تاریخی و
فرهنگـی بـه خود گرفتنـد (تختـی )1385 ،نـه تنها از
تهدید جنگ کاسـته نشـد بلکه با پیشـرفت مهندسـی
رزمـی ،مـردم شـهرها تحـت تهدیـد انـواع سلاح های
کشـتار جمعـی و پیشـرفته قـرار گرفتند کـه در جهت
مقابلـه بـا آنهـا سـاختن خنـدق و برجـی بـا دیوارهای
بلنـد بی فایـده بـود .بنابرایـن ،امـروزه هـر حکومتی به
فراخـور وسـعت ،پیشـرفت علمـی ،نظامـی ،اسـتقالل
و تعهداتـی کـه نسـبت بـه حفـظ جـان و مـال مـردم
کشـور خـود دارد بایـد طـرح خـاص خـود را در ابـداع
شـیوه های دفاعـی و گسـترش آنهـا اعمـال نمایـد تـا
شـهرها در برابـر تهدیـدات نظامـی گوناگـون در کنـار
تهدیدات ناشـی از حوادث طبیعی ،از ایمنی و آسـایش
کامـل برخوردار گردند (طیاری .)1368 ،شـواهد نشـان
می دهـد کـه تاکنون حتی کشـورهای مدعی و توسـعه
یافتـه ای همچـون ایـاالت متحـده آمریـکا نیز نـه تنها
در برابـر حـوادث طبیعـی همچـون طوفـان کاترینـا
()2006 ,Civil Defense and Home؛ بلکـه در مقابـل
حوادثـی همچـون حادثـه  11سـپتامبر آمادگـی کافی
بـرای حفاظت از شـهروندان خویش را ندارنـد .از این رو
توجـه به مقولـه دفاع و تامیـن امنیت در قالـب واژه ای
بـه نـام پدافنـد غيرعامل وارد فـاز جديـدي از مطالعات
و برنامـه هاي اجرايي کشـورها شـده اسـت .در این نوع
از دفـاع ،تمرکـز بر تسـلیحات نظامی نیسـت و اسـاس
آن بکارگیـری دسـته ای از تمهیدات خـاص غیرنظامی
در محیـط اسـت (امینی و دیگـران .)1389 ،به عبارتی،
در پدافنـد غیرعامـل تمرکـز بـر ایـن مقولـه اسـت که
بـدون نيـاز بـه كاربـرد تجهيـزات نظامي و سلاح هاي
گـرم بتـوان بطور مثـال در بحث معماری و شهرسـازی
تنهـا بـر مبناي طراحي سـاختمان و مشـخصات فضا از

دو بعد شـكل و فرم و عملكردهاي آن ،آسـيبهاي ناشي
از جنـگ را محـدود نمـوده ،از قابليت هـاي طراحـی به
منظـور تأمين حفاظـت از جان شـهروندان و به حداقل
رسـانيدن لطمـات جانـي ناشـي از سـانحه جنـگ بـه
بهتریـن نحـو بهـره گرفـت ( .)2006 ,Lacinaبکارگیری
اصـول پدافنـد غیرعامـل فوایـد بسـیاری دربـردارد بـا
اجـراي آن مي تـوان از وارد شـدن خسـارات مالـي بـه
تجهيـزات و تأسيسـات حياتي و حسـاس نظامي و غير
نظامـي و تلفـات انسـاني جلوگيـري نموده و يـا ميزان
ايـن خسـارات و تلفـات را بـه حداقـل ممكـن كاهـش
داد (مجلـه پدافند غیرعامـل .)1383 ،این اصول حافظ
جـان مـردم ،ضامـن امنيـت افـراد ،صيانـت از تماميت
ارضـي و حاكميـت ملي در همه مواقـع در برابر هرگونه
شـرايط و هرگونـه تجاوز اسـت (لوئـی)1389 ،؛ و باعث
تحقق امنیت و توسـعه پایدار می شـود و ضامن استمرار
فعالیت هـای زیربنایـی ،تأمیـن نیازهای حیاتـی ،تداوم
خدمات رسـانی و تسـهیل اداره کشور در شرایط تهدید
و بحـران ،و حفـظ بنیه دفاعی ،به هنـگام حمالت دیگر
کشـورها اسـت (زیـاری .)1386 ،بـه علاوه بایـد تاکید
نمـود بکارگیـری اقدامـات پدافنـد غير عامل مـی تواند
موجـب بازدارندگي از انگیزه حمله نظامی و تروریسـتی
بـه کشـور گـردد زیراکـه موجـب برطـرف شـدن نقاط
آسـيب پذيرکشـور و تبدیل آن ها به توانايي و پايداري
مي شـود (جاللـی.)1387 ،
در ايـن مقالـه درصـدد آن هسـتيم بـا اشـاره بـه نقش
پدافنـد غيرعامل و باالخص پدافندهاي شـهري بصورت
غيرعامل به بررسـي مفهوم سـلوالر كردن شهرها اشاره
شـده و ضرورتـي بـراي جايـگاه برنامه ريزي شـهري در
حوزه سـازماندهي نظامي كشـور باشد.
مباني نظري
از نظـر واژه شناسـي ،واژه «پدافنـد» از دو جـزء «پد» و
«آفند» تشـکيل شـده اسـت .در فرهنگ و ادب فارسي
«پـاد» يـا «پد» پيشـوندي اسـت کـه به معانـي «ضد،
متضـاد ،پـي و دنبال» بوده و هرگاه قبـل از واژه اي قرار

گيـرد معنـاي آن را معکـوس مي نمايـد .واژه «آفنـد»
نيـز بـه مفهـوم «جنـگ ،جـدال ،پيـکار و دشـمني»
اسـت (دهخـدا ،1354 ،ص  .)47صـدري افشـار واژه
«پدافنـد» را از نظـر لغـوي همتـراز بـا واژه «دفـاع» و
مشـتمل بـر «کارهايـي کـه بـراي پيشـگيري از حمله
دشـمن يا پيـروزي او در حملـه انجام مي گيـرد» بيان
نموده اسـت (صدري افشـار ،1373 ،ص  2.)259او واژه
«دفـاع» را فقـط داراي معنـاي نظامي دانسـته و معاني
زيـر را بـراي آن بر شـمرده اسـت:
 .1ايسـتادگي در برابر حمله يا پيشـگيري از پيامدهاي
آن.
 .2هـر عملـي بـراي پيشـگيري از پيـروزي دشـمن يـا
حر يف .
 .3افـراد ،نيروهـا يـا وسـايلي کـه ايـن کار بـر عهـده
آنهاسـت مثـل دفـاع ضـد هوايـي.
بدين ترتيـب وي هيچگونـه تمايـزي ميـان تعريـف دو
واژه «پدافنـد» و «دفـاع » قائـل نشـده اسـت .ارتـش،
پدافنـد را شـامل کليـه اقداماتي مي داند کـه به منظور
محـدود نمـودن آثـار حمالت دشـمن اسـت .پدافند در
مفهـوم كلـي ،دفـع ،خنثي كـردن و يا كاهـش تاثيرات
اقدامات آفندي دشـمن و ممانعت از دسـتيابي دشـمن
بـه اهدافش اسـت .انـواع دفاع يـا پدافنـد عبارتند از:
« .1دفـاع عامـل» :پدافنـد عامـل عبـارت از رويارويـي
و مقابلـه مسـتقيم بـا دشـمن و بـه كارگيـري جنـگ
افزارهـاي مناسـب و موجـود بـه منظـور دفـع حملـه و
خنثـي كـردن اقدامـات آفنـدي وي ميباشـد .بعبارتي
ديگـر دفـاع عامل ،بـكار گيري هـر نوع سلاح و جنگ
افـزار بـه منظـور كاهـش و يـا خنثـي نمـودن اثـرات
حملات و تهديدهـاي دشـمن ميباشـد .ماننـد پدافند
هوايـي عامل؛
« .2دفـاع غيرعامـل» :پدافنـد غيرعامـل بـه مجموعـه
اقداماتـي اطلاق ميگـردد كـه مسـتلزم بـه كارگيري
جنـگ افزار نبـوده و با اجراي آن ميتوان از وارد شـدن
خسـارات مالـي بـه تجهيـزات و تاسيسـات حياتـي و

 .1ر .ك :دهخدا ،علي اکبر .لغت نامه دهخدا ،جلد چهارم ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،1351 ،ص  47و .48
 .2ر .ك :صدري افشار ،غالمحسين .حکمي ،نسرين .فرهنگ فارسي امروز ،موسسه نشر کلمه ،تهران ،1373 ،ص  259و .546
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حسـاس نظامي و غيرنظامي و تلفات انسـاني جلوگيري
نمـوده و يـا ميـزان اين خسـارات و تلفـات را به حداقل
ممكـن كاهـش داد .بعبارتـي ديگـر دفـاع غيرعامل ،به
كليـه اقدامـات و فعاليتهـاي احتياطي و پيشـگيرانهاي
گفته ميشـود كه بدون اسـتفاده از تسـليحات ،موجب
كاهـش و يـا دفـع اثـرات عمليـات خصمانـه دشـمن
ميگـردد.
« .3دفـاع غيرنظامـي» :مجموعـه فعاليتهـا و اقدامات
پيشـگيرانه اي كـه ميتـوان بـا انجـام آن ،از بـروز و
اسـتمرار سـوانح و حـوادث غيرمترقبـه كه جـان و مال
مـردم را تهديد ميكند (مانند سـيل ،زلزله،آتشفشـان،
طوفـان ،بمبـاران ،آتشسـوزي و غيـره) جلوگيـري
نمـود و يـا درصـورت بـروز ،آثـار ناشـي از آنـرا كاهـش
داد .تاكيـد اصلـي دفـاع غيرنظامـي ،حفاظـت از مـردم
و انجـام اقدامـات اظطـراري بـراي تعميـر و راهانـدازي
مجـدد تاسيسـات حياتي اسـت.
بـراي اولين بـار واژه پدافند غيرعامل در كتاب «پناهگاه
حفاظتـي موقتي» ()350-TM3ديده شـد .جلوگيري از
عـوارض «ش.م.ه»  CBRدر سـال  1954ميلادي در
سـتاد فرماندهـي آمريـكا ،دسـتورالعمل كار قرارگرفت
تـا جوابگـوي پديـده جديد تهاجـم شـديد و غافلگيرانه
اتمـي باشـد .در ايـن كتـاب اصـول طراحـي پناهـگاه و
وروديهـا ،اطاق تصفيـه هوا ،معماري داخلي و وسـائل
داخلـي پناهگاههـا مورد بررسـي و طراحي قـرار گرفته
اسـت .در بانـك اطالعاتـي معتبـر ( )NTISآمريـكا كه
ميتـوان از آن بـه عنـوان «سـازمان برنامـه بودجـه»
آمريـكا يـاد کـرد ،بـراي هـر علم و يـا فني يـک «كد»
مشـخص شـده و کـد پدافنـد غيرعامـل در آن I 74
ميباشـد .در سـال  1987ميلادي در بانـك اطالعاتي
 ،NTISمقالـهاي تحـت عنـوان «ميـزان اطمينـان
بـه پدافنـد غيرعامـل» معرفـي گرديـد كـه اهميـت
«پدافنـد غيرعامـل» را در مقابـل نفـوذ موشـكهاي
شـوروي سـابق ،مـورد توجـه قـرار داد .واژه پدافنـد
غيرعامـل غيـر از تهاجـم هوايـي ،در پديده هـاي ديگر
غافلگيـري از جملـه خرابکاري ،حفاظـت فيزيکي ،دفاع

غيرنظامـي ،سيسـتم سـخت افزاري رايانـه و همچنيـن
موقعيـت فيزيکـي ماهواره هـا بـکار رفته اسـت .پس از
رخـداد واقعـه  11سـپتامبر ،سـازمان مديريـت بحـران
فـدرال امريـکا  ،FEMAجهـت کاهش خطـر تهديدات
تروريسـتي ،بـه تفصيـل بـه بحـث پدافنـد غيرعامل در
معمـاري پرداختـه و تمهيـدات متعددي را بـا توجه به
کاربري هـاي مختلـف ارائـه کـرده اسـت و همچنيـن
ايجـاد فضـاي امـن پناهگاهـي در هـر سـاختمان را
جهـت اسـتفاده در هنگام وقوع انـواع خطرهاي طبيعي
و تهديـدات انسـان سـاز مـورد تاکيـد قـرار داده اسـت.
()426,427,428,453-FEMA
در منابـع التيـن ،معادل دقيق عبـارت پدافند غيرعامل
“ ”Passive Defenseبـکار بـرده مي شـود .ولـي عبارت
«پدافنـد غيرعامل» به صورت هاي مختلفي بيان شـده
اسـت کـه عمدتـاً در نکتـه «محافظـت از غيرنظاميان»
داراي وجـه اشـتراک هسـتند .تمايـز اصلـي «پدافنـد
عامـل» از «پدافند غيرعامل» تاکيـد بر عمليات نظامي
و «پاسـخ به آتش با آتشـي قوي تر و کوبنده تر» اسـت،
در حالـي کـه «توسـعه قـدرت نظامي و داشـتن موضع
قوي تـر نسـبت بـه مهاجمـان احتمالـي» اسـتراتژي
کالنـي اسـت کـه هـم در روش هـاي تهاجمـي و هـم
در روش هـاي تدافعـي داراي کاربردهاي گسـترده و در
عين حـال مشـابه ولـي بـا نتايج متفـاوت اسـت .زياري
پدافنـد را بـر دو نـوع عامـل و غيرعامـل معرفـي مـي
نمايـد .به نظـر او پدافنـد غيرعامل بکارگيـري اقدامات
آفندي و تهاجمي با هدف ممانعت از پيشـروي دشـمن
اسـت ،در حالـي کـه پدافنـد غيرعامـل عبارت اسـت از
«بـکار بـردن روش هايـي کـه آثـار زيـان هاي ناشـي از
1
اقدامـات دشـمن بکاهـد يـا آن را بـه حداقل برسـاند»
(زيـاري ،1378 ،ص .)134
بـه بيـان سـاده تر ،برخلاف پدافنـد عامـل ،در پدافنـد
غيرعامـل از هيـچ نـوع جنـگ افـزاري در برابر دشـمن
اسـتفاده نمـي گـردد« .اصغريـان جـدي» وجـه تمايـز
بيـن «پدافنـد عامـل» و «غيرعامل» را «عامل انسـان»
مي دانـد .بـه ايـن معنـا کـه پدافنـد عامـل را ابـزاري

 .1زياري ،کرامت اهلل .برنامه ريزي شهرهاي جديد ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) ،تهران ،1378 ،ص .134

مي دانـد کـه نيـاز بـه مديريـت مسـتقيم و کاربـري
انسـاني دارد و مشـتمل بـر ابـزار و آالت جنگـي،
سـازماندهي ،آمـوزش و مديريـت نيروهاسـت کـه در
شـرايط عـدم حضـور انسـان ،آن ابـزار به خـودي خود
فاقـد اعتبـار اسـت .در حالـي کـه پدافنـد غيرعامـل را
امکانـات معمـاري در زمينه مهندسـي جنـگ مي داند،
بـه گونـه اي کـه بـدون ابـزار و توانمنـدي ،نيروهـاي
رزمـي و دفاعـي را افزايـش دهـد .ماننـد پنـاه گرفتـن
درون سـنگر يـا اسـتقرار در نقـاط مرتفـع .بـه نظر وي
پدافنـد غيرعامـل نيازي به حضور انسـان نداشـته و هر
کسـي آنجـا را متصرف شـود ،راندمان دفاعي بيشـتري
در جنـگ خواهـد يافـت (اصغريـان جـدي ،1374 ،ص
2
.)341
بـا بررسـي جنگهـاي گذشـته و معاصـر ،ايـن حقيقـت
آشـكار مي شـود كـه پدافنـد عامـل درحـال حاضـر
نميتوانـد بهتنهايـي در مقابـل جنگافزارهـاي مـدرن،
هوشـمند و مخـرب (ماننـد مهمـات نظامي شـيميايي،
ميكروبـي و هسـتهاي) كارائي كامل داشـته باشـد ،فلذا
پدافنـد غيرعامـل بـهعنوان بخشـياز اقدامـات دفاعي
يكـي از اولويتهـاي امنيتـي كشـوربوده و بـا توجه به
تهديـدات بالقـوه كـه امنيت ملـي ،اسـتقالل و تماميت
ً
كاملا
ارضـي را نشـانه گرفتـه اسـت ،ضـرورت دفـاع
مشـهود ميباشـد:
« .1موجـب زندهمانـدن وحفـظ بقـاي نيـروي انسـاني
ميگـردد كـه بـا ارزشتريـن سـرمايه و موجوديـت
ملـي كشـور ميباشـند؛  .2موجـب صرفـه جويي كالن
اقتصـادي در حفـظ تجهيـزات نظامـي و تسـليحات
بسـيار گـران قيمـت نظامي ميشـود؛  .3مراكـز حياتي
و حسـاس اقتصادي ،سياسـي ،نظامي ،ارتباطي و مراكز
عمـده علمـي و فرهنگـي و غيـره را در برابـر حملات
و بمبـاران هوايـي دشـمن حفـظ و ادامـه فعاليـت در
شـرايط بحـران و جنـگ را ممكـن ميسـازد؛  .4بـاال
بـردن هزينـه اجـراي عمليـات توسـط دشـمن (انهدام

يـك هدف مسـتحكم بـه مراتب مشـكل تـر و پرهزينه
تـر از يـك هـدف بـدون حفـاظ ميباشـد)؛  .5ايجـاد
امنيـت روحـي و روانـي براي مسـئولين و افـراد جامعه
و جلوگيري از دسـتپاچگي و شـتابزدگي و سـردرگمي
آنهـا در زمـان مواجهه بـا تهديـدات؛  .6آيندهنگري در
چرخـة دفاعـي و امنيتـي كشـور و زمينه سـازي جهت
تكميـل و بهبـود زنجيره دفاعي كشـور در كنار اقدامات
پدافنـد عامـل؛  .7اجتنابناپذيربـودن بـروز جنگهاي
آينـده و آمادگـي قبلـي در صورت بروز جنـگ در آينده
و احتمال اسـتفاده دشـمن از جنگافزارهـاي نامتعارف
(حملـة اسـرائيل يـا آمريـكا بويـژه بـه مراكـز حياتـي
كشـور)؛  .8حفـظ نيروهـا بـراي ضربـهزدن در زمـان
و ماكـن مناسـب و گرفتـن آزادي و ابتـكار عمـل؛ .9
كمهزينـه بـودن عنصـر پدافنـد غيرعامـل در مقايسـه
بـه دفـاع عامـل؛  .10پدافنـد غيرعامل از نظـر اخالقي،
سياسـي و بشردوسـتي مفهومـي صلحدوسـتانه دارد؛
 .11دفـاع غيرعامـل در مقايسـه با دفاع عامل ،سـادهتر
و سـهلالوصولتر و بـا سياسـت خودكفايـي و عـدم
وابسـتگي و اسـتقالل كشـور موافقتـر اسـت».
تعريـف پدافنـد غيرعامل :در رديـف (ب) ماده ( )1آئين
نامـه اجرايي بند ( )11مـاد ه ( )121قانون برنام ه چهارم
توسـعه تعريف پدافند غيرعامل بدين شـرح ارائه شـده
اسـت :مجموعـه اقدامـات غيرمسـلحانهاي کـه موجب
کاهـش آسـيبپذيري نيـروي انسـاني ،سـاختمانها و
تاسيسـات ،تجهيـزات و شـريانهاي کشـور در مقابـل
عمليـات خصمانـه و مخـرب دشـمن و يـا کاهـش
مخاطرات ناشـي از سـوانح غيرطبيعي ميگردد ،پدافند
غيرعامـل ناميـده ميشـود .2بحـث پدافنـد غیرعامـل
یـک نیـاز همگانـی و یـک ضـرورت غیرقابـل انـکار در
دنیـای کنونـی اسـت و تنهـا بـه کشـورهای درگیـر در
منازعـات سیاسـی هماننـد ایـاالت متحـده محـدود
نمـی گـردد؛ بـه گونـه ای کـه توجـه و تمرکز بـر بحث
پدافنـد غیـر عامـل در کشـورهایی همچون سـوئیس و

 .1اصغريان جدي ،احمد .مقاله دفاع غيرعامل در ارگ بم ،مجموعه مقاالت کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ،ارگ بم کرمان .جلد دوم ،سازمان
ميراث فرهنگي کشور ،تهران.1374 ،
 .2در مبحث  21مقررات ملي ساختمان (پدافند غيرعامل) ،هر اقدام غير مسلحانه اي را که موجب کاهش آسيبپذيري نيروي انساني ،ساختمانها،
تاسيسات ،تجهيزات ،اسناد و شريانهاي کشور در مقابل تهديدات انسان ساز گردد ،پدافند غيرعامل خوانده ميشود.
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نیوزلنـد بـا وجود بي طرفـي در اكثر معادالت سياسـي
و نظامي به روشـنی دیده می شـود (کیانـژاد و دیگران،
 .)1391در مقـررات ملـی سـاختمان در ایـران نیـز بـه
روشـنی بـه لـزوم توجه و بکارگیـری پدافنـد غیر عامل
اشـاره گردیـده اسـت و از آن بـه عنـوان پایدارتریـن و
ارزانتریـن روش دفـاع و مناسـبترین راهـکار افزایـش
آسـتانه مقاومـت ملـی در شـرایط بحـران و پشـتوانه
اقتـدار ،عـزت و پایـداری کشـور و صلـح آمیزتریـن و
فطـری تریـن روش دفـاع بشـر در برابـر همـه حـوادث
یاد شـده اسـت (مبحـث  21مقـررات ملی سـاختمان،
 .)1388علیرغـم ایـن تاکیـد و متاسـفانه علیرغم حجم
بـاالی تهدیدات نظامی از سـوی دیگر کشـورها در برابر
کشـور ،شـواهد نشـان مـی دهـد کـه هنـوز در بحـث
معمـاری و شهرسـازی ،توجـه کافـی به بحـث پدافنـد
غیرعامـل نشـده اسـت (حسـینی و دیگـران)1391 ،؛
از ایـن رو ،پورمحمـدی و همـکاران بیـان می دارنـد که
متخصصـان و دسـت انـدرکاران طراحـی و برنامه ریزی
شـهری کشـورمان مسـئولیت برنامه ریزی و ساماندهی
زیسـتگاه های آینـده افـراد را تـا آنجایـی که بـه حیطه
کاری و تخصصی شـان مربـوط می شـود بایـد به عهده
بگیرنـد و بـا توجـه به تـوان و تخصص خـود در کاهش
آسـیب هـای ناشـی از جنگ در شـهرها تدابیـر الزم را
در شهرسـازی و طرح هـای شـهری خود اعمـال نمایند
(پورمحمـدی و دیگـران)1391 ،؛ زیرا این دانش فرآيند
احتياطـي و پيشـگيرانه اي اسـت كـه الزاماً مي بايسـت
در زمـان صلـح شـروع و تا پايـان وقوع بحـران و تهديد
ادامـه يابـد ،لـذا رويكرد مديريتـي و نحوه مقابلـه با آن،
رويكـرد پيشـگيرانه بـه جـاي مديريـت آتـش نشـان و
انفعالـي مـي باشـد (آیـت الهـی .)1387 ،در منابـع
التیـن عبـارت «دفـاع شـهری» برابر بـا عبـارت «Civil
 »Defenseاسـت کـه مفهومـی دو بعـدی دارد:
• در گـروه اول دفاع شـهری ،محافظـت از غیر نظامیان
در شـرایط جنگی معرفی می شـود و از این رو مشـتمل
بـر بخشـي از دفـاع ملـی اسـت کـه در پـی تمهدایـت
الزم بـه منظور کسـب آمادگـی کافی در برابـر هر گونه
حملـه احتمالـی یا بـاج خواهی از یک کشـور می گردد.

طبـق ایـن تعریـف ،دفاع شـهری بایـد ایمنـی اکثریت
جمعیـت غیرنظامی کشـور و ادامه حیـات آنان در زمان
جنـگ را تضمیـن نمایـد .در این گـروه از تعاریف ،نحوه
مقابلـه و مواجـه بـا آثار ناشـی از حمالت نظامـی مورد
تاکیـد قـرار دارد و از ایـن رو ،عبـارت دفـاع شـهری از
نظـر مفهومـی معـادل بـا عبـارت پدافنـد غیـر عامـل،
محسـوب می گردد.
• در گـروه دوم دفـاع شـهری بر حفاظت از شـهروندان
در برابـر آثـار بالیـا تاکید می نمایـد (زرگر و مسـگری،
.)1387
اصول پدافند غيرعامل عبارتند از:
 .1كاهش آسيبپذيري؛
 .2كاهـش اثربخشـي تهديـدات بـرروي هدفهـاي
خـودي؛
 .3اعالم خطر تاكتيكي به نيرو؛
 .4تسهيل در گردآوري ،بهسازي و بازسازي نيروها؛ و
 .5كاهش آسيبپذيري.
كاهـش آسـيبپذيري مسـتلزم بكارگيـري تمامـي
اقدامـات اسـت تا از بقـاي نيروهاي خـودي و تجهيزات
در يـك حملـه موشـكي بـا كمتريـن تلفـات و آسـيب
مطمئن شـد .ايـن اصل از طريـق مقاومسـازي ،كاهش
نفـرات و تجهيـزات مـازاد برنيـاز و تقويت آنهـا ،تفرقه
و پراكندگـي ،آمـوزش و پشـتيباني از تواناييهاي دفاع
غيرنظامـي و حفاظـت دربرابـر حملات ش.م.ه صورت
ميگيـرد كـه مشـتمل بـر مـوارد زير اسـت:
« .1مقاومسـازي (ايجاد سـازههاي امن و اسـتحكامات)
hardening؛  .2پناهگاههاي ضدانفجار Anti Explosion
Shelters and defilades؛ كاهش نفرات و تجهيزات مازاد
برنيـاز و تقويـت آنهـا  redundancy and robustness؛
تفرقـه و پراكندگـي dispersal؛ آمـوزش و پشـتيباني از
تواناييهاي دفـاع غيرنظامـي training civil authorities؛
حفاظـت در برابـر حملات ش.م.ه protection NBC؛
 .3كاهـش اثربخشـي تهديـدات بـرروي هدفهـاي
خودي؛ تامين عمليـات Operations Security؛ تحرك
يـگان Mobility؛ فريـب Deception؛ اسـتتار و اختفـاء
Camouflage and Concealment؛ پوشـش Covering

نمودار  .1انواع تهديدات؛ ماخذ :مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.1388 ،

 and Obscuration؛ مكانيابـي Site Selection؛ مـو
انـع Obstacles؛ اعلام خطـر تاكتيكـي به نيـرو (منابع
اصلـي اعلام خطـر)؛ بازسـازي ( recoveryكمتريـن
زمانبـر) شـامل :رفـع آلودگـي از تجهيـزات ،محيـط
و نفـرات آلـوده conduct decontamination؛ دوبـاره
برقـرار يـا تاسـيسكردن reestablish؛ جايگزينكـردن
نيـرو و تجهيـزات از بينرفتـه replace lost soldiers
and equipment؛ گـردآوري يـا دوبـاره تشـكيلدادن
( reconstitutionبيشـترين زمانبـر) شـامل :تيـم ويژه
ارزيابـي adhoc assessment team؛ سـازماندهي مجـدد
reorganization؛ احيـاء .»regeneration
همچنيـن اصـول و معیارهای پدافند غیرعامـل ،مجموعه
اقدامـات بنیـادی و زیـر بنایـی اسـت کـه در صـورت
بکارگیـری می توان به اهداف پدافنـد غیرعامل از قبیل
تقلیـل خسـارات و صدمـات ،کاهـش قابلیـت و توانایی

سـامانه شناسـایی ،هدف یابـی و دقـت هدف گیـری
تسـلیحات آفنـدی دشـمن و تحمیـل هزینه بیشـتر به
وی نائـل گردیـد .در اکثـر منابـع علمی و نظامـی دنیا،
اصـول و یـا موضوعـات پدافنـد غیرعامل ،شـامل  6الی
 7اقـدام مشـروحه ذیـل می باشـد کـه در طراحـی و
برنامه ریزی هـا و اقدامـات اجرایـی دقیقـاًَ می بایسـت،
مـورد توجـه قـرار گیرد.
« .1استتار» ()camouflage
« .2اختفاء» ()concealment
« .3پوشش» ()cover
« .4فریب» ()Deception
« .5تفرقه و پراکندگی» ()separation & Dispersion
« .6مقاوم سازی و استحکامات» ()Hardening
« .7اعلام خبـر» (( )Early warningقـرارگاه پدافنـد
هوایـی خاتـم االنبیـاء ،1383 ،ص .)17

.1براي مطالعه بيشتر ر .ك :وزارت مسکن و شهرسازي ،معاونت فني و اجرايي و امور جنگ ،دفتر سازه هاي امن ،دفاع غيرعامل در  31کشور جهان ،ترجمه
حميد طياري.1368 ،
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دفاع شهري
در منابـع التيـن ،عبـارت «دفـاع غيرنظامي» يـا «دفاع
شـهري» برابـر بـا عبـارت “ ”Civil Defenceاسـت کـه
مفهومي دو بعدي اسـت .در گـروه اول ،دفاع غيرنظامي
«محافظـت از غيـر نظاميان در شـرايط جنگي» معرفي
مـي شـود و از ايـن رو مشـتمل بـر «بخشـي از دفـاع
ملي اسـت کـه در پي تمهيـدات الزم به منظور کسـب
آمادگـي کافـي در برابر هرگونـه حمله احتمالـي يا باج
خواهـي از يـک کشـور» مي گـردد .طبـق ايـن تعريف،
دفـاع غيرنظامـي بايـد «ايمنـي اکثريـت جمعيـت
غيرنظامـي کشـور و ادامه حيات آنـان (در زمان جنگ)
را تضميـن نمايد» .از ايـن رو دفاع غيرنظامي به صورت
سيسـتماتيک اهـداف زيـر را دنبال مـي نمايد:
 .1بـه حداقـل رسـاندن آثـار حاصل از حملات نظامي
بـر جمعيـت غيرنظامي.
 .2مقابلـه فـوري با شـرايط اضطراري حاصـل از چنين
حمله اي.
 .3بازيابي و برقراري تسـهيالت و خدمات آسـيب ديده
در نتيجـه چنين حمله اي.
در ايـن گـروه از تعاريـف «نحـوه مواجهـه و مقابلـه بـا
آثـار ناشـي از حملات نظامـي» مـورد تاکيد قـرار دارد
و از ايـن رو عبـارت «دفاع غيرنظامـي» از نظر مفهومي
معـادل بـا عبـارت «پدافنـد غيرعامـل» محسـوب
مي گـردد .در گـروه دوم دفاع غيرنظامـي بر «محافظت
از شـهروندان در برابـر آثـار باليـا» تاکيـد مـي نمايد و
بنابرايـن طيـف اهـداف ،اقدامـات و روش هـاي مقابله،
گسـترش مـي يابـد .بـه همين دليـل مي تـوان تعريف
اخيـر از دفـاع غيرنظامـي را يـک تعريف عام محسـوب
نمـود کـه پدافند غيرعامل بخشـي از آن محسـوب مي
گـردد .براي مثال در کشـور سـوئيس دفـاع غيرنظامي
بـه معنـاي «برنامه ريـزي بـراي مقابلـه با آثـار حوادث
طبيعـي و غيرطبيعـي و نجـات جـان مـردم و ايجـاد
فضـاي امـن چـه در زمـان وقـوع حملات نظامـي از
سـوي دشـمن و چـه در هنـگام بـروز حـوادث ناگـوار
طبيعـي همچـون سـيل ،زلزلـه ،طوفـان ،آتش سـوزي
و ( ...در زمـان صلـح) تعريـف مي شـود 1».همچنين در

کشـور آلمـان ،دفـاع غيرنظامـي« ،محافظت از افـراد با
بکارگيـري روش هاي غيرنظامـي در مقابل خرابي هاي
ناشـي از جنـگ و نيـز در پيـش بيني هاي ضـروري در
زمـان صلـح» تعريـف شـده اسـت .طبـق ايـن تعريف،
دفـاع غيـر نظامـي در زمـان جنـگ «جـزء الينفـک
پدافنـد عامـل» و در زمـان صلـح «عنصـر مهمـي در
مديريـت بحـران» محسـوب مـي شـود .در ايـن راسـتا
هـدف اصلـي از پدافنـد غيرعامـل در زمـان جنـگ «
انجـام اقدامـات پيشـگيرانه و تهيه ملزومـات محافظت
از افـراد خـودي در داخـل مرزهـاي ملي» تعريف شـده
است.
نقش معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل
معمـاری و شهرسـازی بعنـوان یـک واسـطه قـدرت
دفاعـی شـهر را باال می بـرد و در ارضای نیـاز به امنیت
در سلسـله مراتـب پلـه ای نیازهـای بشـری  -تعریـف
شـده توسـط مازلـو -اثـر مثبـت داشـته و باعـث بقای
انسـان می گـردد .بر این اسـاس ،بحث ایمنـی و امنیت
مـی بایسـت در کلیـه سـطوح برنامـه ریـزی و طراحی
از موضوعـات کالن شهرسـازی تـا معمـاری و جزییـات
فنـی مـورد توجه قـرار گیرد .تدابیـر پدافنـد غیر عامل
در معمـاری و شهرسـازی می توانـد علاوه بـر کاهـش
خسـارات تهدیدهای انسان سـاز ،در کاهش خطرپذیری
در برابـر انـواع خطـرات طبیعـی نیـز مفیـد واقع شـود
(اصغریـان جـدی)1383 ،؛ همان گونـه کـه بیـان شـد
شـهر و طراحـی شـهری در بحـث پدافنـد غیرعامـل
جایـگاه ویـژه ای دارد .شـهرها بـا توجـه به قرارداشـتن
بسـیاری از کاربری هـای حیاتـی ،حسـاس و مهـم
نظامـی و غیرنظامـی ،وجود تاسیسـات و سـازوکارهای
اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،و آموزشـی،
از اهمیـت بسـیاری برخـوردار بـوده و در صـورت بـروز
جنـگ می تواننـد زمینـه بـروز صدمـات جانـی و مالی
زیـادی باشـند .بدیهـی اسـت بـه منظـور جلوگیـری از
چنیـن صدماتـی ،الزم اسـت قبـل وقـوع ،کلیـه تدابیر
و اقدامـات پیش بینی هـای الزم صـورت پذیرفتـه
باشـد تـا در زمـان وقـوع حادثـه ،قابلیـت بهره بـرداری
و مدیریـت مطلـوب شـهری در برابـر تهدیـدات میسـر

ﻫﺪﻑ

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ

ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺣﻔﻆ:
 -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 -ﻛﺎﻟﺒﺪ

 -ﺭﻭﺍﺑﻂ

نمودار  .1اهداف ،راهبرد و اقدامات در معماري پدافند غير عامل؛ ماخذ :ترسيم نگارنده بر اساس
يافته هاي تحقيق.

گردیـده و در نتیجـه جـان شـهروندان ،پایـداری و
بقـای شـهری تضمین گـردد ،لـذا برنامه ریـزی و اقدام
جهـت کاهـش خسـارات مالـی ،جانـی ،ایجـاد ایمنی و
پایـداری نسـبی در زیرسـاختهای مهم شـهری و ایجاد
ترویـج و نهادینه سـازی فرهنـگ ایمنـی در میان عموم
شـهروندان از مهمتریـن اقدامـات مبحـث طراحـی و
برنامه ریـزی شـهری می باشـد (خرم آبـادی و دیگران،
 .)1392در تعریـف کلـی می تـوان گفـت طراحـی
شـهری ،هنـر یکپارچگـی بخشـیدن بـه مجموعـه
سـاختمان ها ،خیابان هـا و مکان هایـی اسـت کـه
محیـط شـهری را مـی سـازند بـه گونـه ای کـه منظـر
شـهری حاصـل ،برآینـد تعامل سـاختمان هایی اسـت
کـه در کنـار یکدیگر شـکل کلی یک مجموعه زیسـتی
بـه نـام شـهر را شـکل می دهنـد .شـهر محل سـکونت
افـراد زیادی اسـت کـه اثرگـذاری عناصـر گوناگون آن
در ایجـاد حـس آسـایش و امنیـت روانـی و جسـمی
در سـاکنین آن امـری بدیهـی اسـت (سـیاهویی و
دیگـران .)1393 ،تقویـت تاسیسـات دفاعـی شـهری،
تعبیـه راههـای گریـز از خطر ،بهبود وضـع خدماتی که
در زمـان دفـاع ضـرورت می یابـد و غیـره ،بـه ترتیـب
احتمـال در خطـر بودن تعـداد جمعیـت و منابع ثروت
هـر شـهر از مهم تریـن اهـداف آمایـش سـرزمین در
بخـش شـهرها قـرار می گیرنـد .راهکارهـای دفاعـی
ابتـدا بـه راه حل هایـی کالبـد گرایانـه چـون سـاخت
یـا آمایـش تاسیسـات و کالبـد گرایانـه چـون سـاخت
شـهر و پناهـگاه می انجامـد .در ایـن چارچـوب آن چه

مهـم اسـت ،تاسیسـات و تجهیزاتـی اسـت کـه غالبـاً
شـریان اصلـی هر شـهری را تشـکیل می دهنـد .یعنی
سیسـتم های حمـل و نقـل ،شـبکه های تهیـه و توزیع
کاال ،تجهیـزات آب و فاضلاب ،تاسیسـات بـرق ،گاز و
ً
عملا مورد چنین
شـبکه هایی از بهداشـت و درمان که
پیش بینی هایـی قـرار می گیرنـد .بنابـه نوشـته رئیس
یکـی از بزرگتریـن انیسـتیتوهای «آمایـش شـهری»
جهـان ،هنـوز هیچگونه طـرح هادی کامـل بدون نقص
و ایده آلـی در امـر شهرسـازی بوجـود نیامـده اسـت و
شـهرهای جدیـد نیـز گاه بـزودی مورد آمایش شـهری
قـرار می گیرنـد (آیـت اللهـی.)1388 ،
معمـاري و شهرسـازي بـه عنـوان يـك واسـطه ،قدرت
دفاعـي را بـاال مي بـرد و در ارضـاي نيـاز بـه امنيت در
سلسـله مراتـب پلـه اي مازلو اثـر مثبت داشـته و باعث
بقـاي انسـان مي گـردد .در “اكسـتيكس” ،واژه دفـاع”
در مقابـل “دشـمن تهديدات انسـان سـاز و واژه ايمني
و حفاظـت در مقابـل تهديـدات طبيعـي بكار مـي رود
(ابوالحسـنی)1384،با ايـن رويكـرد روانشناسـانه بـه
معمـاري و شهرسـازي ،بحـث ايمنـي و امنيـت بايد در
كليه سـطوح برنامه ريزي و طراحي ،از موضوعات كالن
شهرسـازي تـا معمـاري و جزئيـات فنـي مد نظـر قرار
گيـرد .پدافنـد غيرعامـل در معماري و شهرسـازي مي
توانـد علاوه بر كاهش خسـارات تهديدات انسـان سـاز
جنـگ و بمبـاران هوايـي ،جهـت كاهـش خطرپذيـري
در برابـر انـواع خطـرات طبيعـي نيـز مفيـد واقع شـود.
(احمـدی)1376 ،؛ تلفيـق طراحـي پدافنـد غيرعامـل،
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بـراي مقابلـه با خطـرات طبيعي ماننـد زلزله علاوه بر
تهديـدات انسـان سـاز ،در زمـان صلـح و جنـگ ،باعث
پايـداري طـرح دفاعـي مـي گردد.
یکـی از موضوعـات پرکاربـرد قـرن  21در برنامه ریـزی
و طراحـی شـهری ،پایـداری شـهر اسـت؛ در واقـع در
ایـن مقولـه ،پژوهشـگران و صاحبنظران بـه موضوعات
جدیـدی مانند شـکل شـهر کـه بـه برنامه ریزی شـهر
مـدرن بـر می گـردد نگاهـی تـازه دارنـد .فـرم شـهر
تـا کنـون از دیدگاه هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار
گرفتـه و مزایـا و معایـب آن در رویکردهـای مختلـف
کالبدی ،زیسـت محیطی ،اقتصـادی و اجتماعی تحلیل
شـده اسـت .دسـته ای از مطالعـات در جسـتجوی
طراحـی یـک شـهر خـوب یـا شـکل پایـدار شـهری
هسـتند (غالمی و دیگـران )1389 ،اسـکان پایدار یکی
از ارکان هـای اصلی شـهر پایدار می باشـد؛ همانطورکه
در مبحـث بیسـت و یکـم مقـررات ملی سـاختمان نیز
آمـده اسـت در طراحی شـهرها و تعیین کاربـری مورد
نیـاز شـهر و نحـوه ارتبـاط آنها بـا یکدیگر ،بایـد عالوه
بـر ایجـاد فضـای مناسـب بـرای حفظ جـان مـردم در
مقابـل تهدیـدات ،امـکان تـداوم بی وقفـه فعالیت های
ضـروری و کاهـش آسـیب پذیـری شـهر فراهـم شـود.
امـا در حـال حاضـر از دانـش موجـود به نحـوه موثری
در ایمن سـازی شـهرها بهره بـرداری نشـده اسـت و
متاسـفانه سـاخت و سـازهای غیراصولی و آسیب پذیر،
در هنـگام وقـوع تهدیـدات اعـم از حـوادث غیرمترقبه،
بـروز جنـگ ،بمبـاران هوایـی ،حملات موشـکی ،مـی
توانـد موجب خسـارات و تلفات سـنگین به تاسیسـات،
تجهیزات و جمعیت بشـری شود (سـیاهویی و دیگران،
 .)1393از ایـن رو در بحث توسـعه پایـدار بیش از بیش
اهمیت شـهر پایـدار و بکارگیری اصول پدافند غیرعامل
مشـخص مـی گـردد پدافنـد غیرعامـل در طراحـی
شـهرها و در بعـد شهرسـازی ،شـامل رعایـت مـواردی
از قبیـل سـاختار و فـرم شـهری ،اسـتقرار یـا چیدمان
بافـت شـهری و کاربری هـای مهـم شـهری می باشـد

(خرم آبـادی و دیگـران .)1392 ،از ایـن رو برنامه ریزان
و طراحـان شـهری امروزه بـه تبیین رویکردهـا و اصول
توسـعه شـهری در مقیاس هـای مختلف منطقه ،شـهر،
ناحیـه ،محلـه و واحـد همسـایگی بـا بهـره گیـری از
مولفه هـای کلـی پایـداری پرداخته انـد و تبییـن ایـن
عوامـل بـه شـکل گیـری رویکردهایـی همچـون رشـد
هوشـمند شـهری ،نوشهرگرایی ،توسـعه مبنی بر حمل
و نقـل عمومـی و بـوم شـهرگرایی منجر گردیده اسـت
(احمدنیـا.)1392 ،
اصغريـان جـدي الزامات معمـاري در پدافنـد غيرعامل
را در قالـب جـدول «الزامـات معمـاري و تهاجـم»
بيـان مي نمايـد .بـا توجـه بـه مراحـل تهاجـم دشـمن
کـه شـامل شناسـايي ،حضور ،بازشناسـي ،نشـانه روي،
ايـراد خسـارت و فرار اسـت ،به كارگيري هريـك از اين
الزامـات و عوامـل در طراحـي پدافند غيرعامـل به نوبه
خـود در يـك يـا چند مرحلـه از مراحل تهاجم دشـمن
خلـل ايجـاد كـرده و دشـمن را از دسـتيابي بـه هـدف
نـاكام خواهـد گذاشـت 1.الزامـات معمـاري در جـدول
بـه گـروه هـاي خاصـي طبقه بنـدي شـده اسـت .ايـن
گروه هـا عبارتنـد از:
« .1برنامه ريزي» :شـامل مکان يابي و آرايش اسـتقرار،
موانـع ،پراکندگي و مديريت سـاخت و بهره برداري؛
« .2اغتشاش در ديد دشمن» :شامل ضد مراقبت؛
« .3ديـد دشـمن» :شـامل اسـتتار ،اختفـاء و عوامـل
فريـب؛
« .4طراحـي» :شـامل معمـاري داخلـي ،فضاهـاي
چنـد عملکـردي ،ورودي و خروجـي هـاي معمولـي و
اضطـراري ،مرمـت پذيـري ،نمـاي داخلـي و خارجـي
سـاختمان؛ و
« .5سـاخت» :شـامل شبکه هاي زيرسـاخت ،تاسيسات
و استحکامات.
داعـي نـژاد اصول پدافند غيرعامـل در طراحي و تجهيز
فضاهـاي بـاز مجموعه هاي مسـکوني را به صـورت زير
2
تشـريح مي نمايد:

 .1براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به :اصغريان جدي ،احمد ( )1383الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار ،تهران ،دانشکده معماري شهيد بهشتي ،پايان
نامه دکتري.
 .2براي مطالعه بيشتر ر .ك :داعي نژاد ،فرامرز و امين زاده و حسيني ،اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه هاي مسکوني به منظور
پدافند غيرعامل ،تهران ،مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.1385 ،

جدول .1الزامات معماري در پدافند غيرعامل ،ماخذ :اصغريان جدي.1383 ،
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.1اصـل اول :محافظـت سلسـله مراتبـي :اصـل محافظت
سلسـله مراتبـي بـه معنـاي درجـات متفـاوت
آسـيب پذيري بخـش هـاي مختلـف يـک مجموعـه
اسـت .طبـق ايـن اصل جـزء فضاهايي کـه در برابر يک
سـانحه داراي بيشـترين آسيب پذيري هسـتند ،بايد از
باالتريـن سـطح آمادگي جهـت مواجهه موثر با شـرايط
بحـران برخـوردار باشـند .همچنين طبق ايـن اصل مي
تـوان شـدت آسـيب پذيري افـراد ،فضاهـا و تجهيـزات
را بـا چيدمـان صحيـح تـوده و فضـا ،افزايـش فاصلـه
بيـن بلوک هـاي سـاختماني ،يکنواخـت نمودن شـعاع
دسترسـي از تـوده بـه فضـا و باالخـره بـا مهـار کـردن
عوامـل تشـديد کننـده خسـارات در سـطح جزئيات تا
حـدود زيـادي کاهـش داد.

 .2اصـل دوم :پوشـش سراسـري :ايـن اصـل اهميـت
سـرعت در اسـتقرار در نقـاط امـن و نيـز سـرعت در
امـداد و نجـات و مهـار دامنه آسـيب ها را مـورد تاکيد
قـرار مـي دهد.
 .3اصـل سـوم :محافظـت پويـا :ايـن اصـل بيانگـر آن
اسـت که بـه کمک سـه ويژگـي انعطاف پذيـري ،تنوع
و کارايـي ،عناصـر حفاظتـي در محيط بايد بـه صورتي
پيوسـته و بـه شـکل هاي متنوع طراحي شـوند .ويژگي
انعطـاف پذيـري موجب مي شـود کـه هريـک از اجزا و
عناصـر محيـط از قابليـت ارائـه عملکردهايـي فراتـر از
عملکـرد معمـول خويش باشـند کـه از ديـدگاه پدافند
غيرعامـل اين قابليت عملکردهـاي حفاظتي و حمايتي
در برابـر شـرايط بحرانـي اسـت .ويژگـي تنـوع بيانگـر
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لـزوم تعـدد در عناصر حياتي محيط و بـه منظور حفظ
تـداوم عملکـرد آنها به ويژه در شـرايط اضطراري اسـت
کـه موجـب تسـريع در مهـار دامنـه صدمـات ناشـي از
رخداد سـانحه اسـت .ويژگي کارايي حاکي از آن اسـت
کـه ضـرورت وجـودي هـر عنصـري در طـرح و ترکيب
محيـط تابـع توانايـي تاميـن عملکردهاي مـورد انتظار
از آن اسـت کـه بـا ترکيب تعـدادي عملکرد سـاده مي
تـوان بـه سـطح عالي تـري از عملکردها دسـت يافت.
 .4اصـل چهـارم :اصـل خودکفايـي نسـبي :بـا فـرض
بدتريـن شـرايط بحـران بايـد مجموعـه قادر بـه تامين
حياتي تريـن نيازهـاي آسـيب ديـدگان در شـرايط
اندکـي قبـل و بالفاصلـه پـس از وقـوع خطـر باشـد .از
مهمتريـن ايـن نيازهـا مي تـوان از اعلام خطـر ،مقابله
با آتش ،فوريت هاي پزشـکي ،سيسـتم هـاي جايگزين
و امکانـات ضـروري جهـت اسـکان اضطـراري نـام برد.
 .5اصـل پنجـم :کمتريـن آسـيب پذيـري :ايـن اصـل
بـر لـزوم دقـت در جانمايـي عناصـر محيط و اسـتفاده
هوشـمندانه از امکانـات طراحي جهـت کاهش صدمات
ناشـي از رخـداد انفجار اسـت .با توجه بـه اصول مذکور
پدافنـد غيرعامـل در معمـاري ،در خاتمـه برخـي از
تمهيـدات پدافنـد غيرعامـل در طراحـي بخش هـاي
مختلـف معمـاري بطـور خالصـه ارائـه شـده انـد کـه
بکارگيـري آنهـا مي توانـد در کاهـش خسـارات وارد به
سـاختمان و تلفات ناشـي از آن در برابر خطر تهديدات
انفجـاري موثـر واقع شـود.
فرم ساختمان
چگونگـي فـرم سـاختمان بـر ميـزان خسـارات کلـي
سـاختمان تأثيـر بسـزايي دارد .زاويه هـاي بادگيـر و
المانهـاي پيرامونـي ميتوانـد مـوج شـوک را بـه دام
انداختـه و اثـر انفجـار را تشـديد نمايـد .زاويه هـاي
بـاز يـا تدريجـي نسـبت بـه زاويه هـاي بادگيـر يـا تند
تأثيـر کمتـري دارنـد .سـاختمانهاي بـا فرم  Uيـا  Lاثر
انفجـار را تشـديد مي نماينـد .بـه ايـن دليـل توصيـه
ميشـود از گوشـه هاي بادگيـر پرهيـز گـردد .شـدت
فشـار منعکـس شـده بـر سـطح يـک سـاختمان مدور
کمتر از يک سـاختمان مسـطح اسـت .هنگام اسـتفاده

از سـطوح منحنـي ،فرمهـاي محـدب به فرمهـاي مقعر
برتـري دارنـد .درصورتـي که تـوده سـاختمانها بر روي
پيلوت هايـي کـه حداقـل از سـه طرف شـفاف باشـند،
احـداث شـوند ،ايـن گونـه پيلوت هـا بـه تخليه سـريع
نيروهـاي انفجـاري از زيرسـاختمان کمـک نمـوده و
آثـار تخريبـي نيروهـاي انفجـاري بـر حجم تـوده و در
فضـاي بـاز را بـه ميـزان زيـادي مهـار مي نماينـد .بـه
منظـور تخليه انـرژي انفجـار از فضاي بين سـاختمانها
و کاهـش آسـيب پذيري محيـط ،در فـرم تـوده
سـاختمان در فواصـل حداکثـر  20متـري بايـد انقطاع
و ناپيوسـتگي ايجـاد شـود .عـرض درز انفصـال بين دو
ديـوار بلوک هـاي سـاختماني هم رديـف کمتـر از 50
سـانتيمتر نباشـد .مي تـوان از فرم سـاختمان ها جهت
کنتـرل خطـر ريـزش آوار به فضـاي باز اسـتفاده نمود.
احجام و المانهاي پيراموني
عناصـر الحاقـي بـه نمـاي سـاختمان ها به ويـژه در
صـورت عـدم نصـب صحيـح و ايمـن در اثـر کمتريـن
نيروهـاي لرزشـي و فشـاري از جـاي کنـده شـده و به
محيـط اطـراف به ويـژه معابر پيـاده و فضاهـاي مجاور
آنها پرتاب مي شـوند .بدين منظور الزم اسـت از عناصر
تزئيني سسـت و شکننده همچون قرنيزهاي ضعيف در
حجم سـاختمان ها اسـتفاده نشـود و حفاظ هاي فلزي
نصـب شـده بـر روي نماي سـاختمان ها فقط بـا اتصال
جـوش به قاب فلـزي بازشـوها مهار شـوند .به طورکلي
هندسـه سـاده و حداقل تزئينات نمـاي خارجي توصيه
مـي گردد .در صـورت بکارگيري تزئينات بهتر اسـت از
مصالح سـبک مانند چوب يا پالسـتيک اسـتفاده شـود
زيـرا هنـگام وقوع انفجار نسـبت بـه آجر ،سـنگ يا فلز
احتمـال آن کـه بـه ترکش هـاي مرگبار تبديل شـوند،
کمتر اسـت.
طراحي فضاهاي چند عملكردي
چندعملكـردي بـودن فضاها در شـرايط جنـگ و صلح
علاوه بـر اقتصـادي بـودن طـرح ،آمادگـي فضاهـا را
جهـت بهرهبرداريهـاي مختلـف منطبـق بـا شـرايط
فراهـم مينمايـد.

پالن معماري و روابط فضاهاي داخلي
در مـورد طـرح کلـي برنامـه فضايـي -عملکـردي الزم
اسـت کـه فضاهـاي ناامـن و بـا خطرپذيـري زيـاد از
فضاهـاي امـن و فضاهـاي تمرکـز افـراد و عملکردهاي
مهـم مجـزا شـوند .در حالـت ايـده آل ،فضاهـاي ناامن
در خـارج از سـاختمان اصلـي يـا در محيـط پيرامونـي
سـاختمان قرار گيرند .هنگام تعييـن مجاورت فضاهاي
امـن و ناامـن ،طـرح کلـي هـر طبقـه و ارتبـاط بيـن
طبقـات بايـد مدنظـر قـرار گيـرد .فضاهـاي امـن نبايد
بـاال يـا پاييـن فضاهـاي ناامـن قـرار گيرند .بطـور کلي
فضاهـاي درونـي در حجم سـاختمان از ميزان حفاظت
بيشـتري در برابـر خطر انفجـار برخوردارند و طرح کلي
سـاختمان بايد به نحوي باشـد که بخشـهاي پيراموني،
محـدوده حريمـي بـراي فضاهـاي امـن داخلـي ايجـاد
کنند .
ورودي ها و خروجي هاي معمولي و اضطراري
طراحـي ورودي و خروجـي اضطـراري امـكان نجـات
افـراد و تاسيسـات حسـاس را پـس از تخريـب ورودي
هـاي اصلـي فراهـم مي نمايـد و از ايـن جهـت مخفـي
بـودن و مسـتتر بـودن ورودي و خروجي هاي اضطراري
مسـتحكم تر از ورودي و خروجي هـاي اصلـي بـوده
و بـا توجـه بـه هـدف بـا حداقـل دهانـه و عـرض اجـرا
مي گـردد .در فضـاي خروجي سـاختمان ها الزم اسـت
بـا ايجـاد سـقف و يـا هرگونه حايـل مسـتحکم در برابر
ريـزش آوار ،خروجـي بلوک هاي سـاختماني محفوظ و
ايمن سـازي شـود.
فضاهاي سيرکوالسيون
اگـر موج انفجـار در داخل فضاهـاي داراي طرح خطي،
کريدورهـا و ماننـد آن منتشـر شـود ،بـه دليـل عـدم
کاهـش قابـل توجـه جبهـه فشـار در چنيـن محيطي،
بسـيار مخـرب خواهـد بـود .در چنيـن شـرايطي حتي
مکـش ايجـاد شـده در محيـط موجـب پرتـاب افـراد و
اشـياء بـه اطراف مي گـردد .قـرار دادن موانـع يا پيچ ها
در طـول اين گونـه مسـيرها باعث کاهش اثـر نامطلوب
کريدور در تشـديد آثار ناشـي از نيروي انفجار مي شود.
درهـاي پشـت سـرهم در راهروهـاي داخلي بـه صورت

زيگزاگـي قـرار گيرنـد تا اثـرات انفجار در سـاختمان را
محـدود کنـد .پلکان هـاي الزم جهت خـروج اضطراري
بايـد تـا حـد ممکـن از فضاهـاي نـا امـن دور باشـند و
نبايـد بـه فضاهـاي ناامن منتهي شـوند.
نماي بيروني و جداره خارجي ساختمان
نمـاي بيروني سـاختمانها تأثير بسـزايي در شناسـايي،
بازشناسـي ،نشـانه روي و ايـراد خسـارت دارد .لـذا در
طراحـي نمـا بايـد اصـول ضـد مراقبـت و شناسـايي
رعايـت گـردد .جـداره خارجـي سـاختمان نسـبت بـه
تهديـد انفجـار خارجـي بسـيار آسـيب پذيـر اسـت،
زيـرا نزديکتريـن بخش سـاختمان بـه انفجار ميباشـد
و معمـوالً بـه وسـيله مصالـح تـرد و شـکننده سـاخته
ميشـود .ايـن بخـش همچنين محـدوده مهم دفـاع از
سـاکنان ساختمان مي باشد .سـطوح سست و شکننده
در محيـط بيرونـي و در سـطح نمـاي سـاختمان ها و
بام هـا بايـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش يابنـد.
بازشوهاي خارجي
طراحـي پنجره هـا بـا هـدف حفاظـت در برابـر اثـرات
انفجـار ميتوانـد در کاهـش مصدوميـت هـاي بريدگي
شيشـه در فضاهايـي که مسـتقيماً در برابـر انفجار نمي
باشـند ،مؤثـر واقـع شـود .بـا توجـه بـه خطر شکسـت
و پرتـاب قطعـات سـطوح شيشـه اي بـه اطـراف ،بايـد
بيـن نماهـاي شيشـه اي و فضـاي بيرونـي يـک فضاي
حايـل ايجـاد گـردد .ايـن فضـاي حايـل ممکـن اسـت
بـه صـورت انـواع بالکن باشـد .يکـي از راههـاي کاهش
مصدوميتهـاي ناشـي از بريدگـي شيشـه ،کاهـش
تعـداد و ابعـاد پنجره هـا اسـت .در صـورت اسـتفاده از
ديوارهـاي ضـد انفجار ،اسـتفاده از پنجره هـاي کمتر يا
کوچکتر موجب ميشـود کـه موج انفجـار کمتري وارد
سـاختمان شـود ،بنابراين به کاهش خسـارات داخلي و
مصدوميت هـا منجـر ميگـردد.
معماري داخلي
معمـاري داخلي سـاختمانها و مبلمان داخلي در پدافند
غيرعامـل بايدبـه نحوي باشـد كـه در اثر لرزش ناشـي
از مـوج انفجـار و لـرزش زميـن بـه نيروهـاي انسـاني و
ب وارد ننمايد .در جـداره هاي
تجهيـزات حسـاس آسـي 
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داخلـي نبايـد از مصالحـي کـه باعـث توليـد ترکـش
ميشـود اسـتفاده نمـود .مباحـث روانـي بويـژه رنگ و
نـور مصنوعـي در فضـاي داخلـي بـه ويـژه در فضاهاي
امـن زيرزميني و پناهگاهها بسـيار با اهميت ميباشـد.
سلوالر نمودن شهرها و پایداری
تمامـی رویکردهـای فوق دارای مزایـا و معایبی از منظر
پدافنـد غیرعامـل هسـتند ،امـا اصـل مشـترک بیـن
همـه آنهـا که در رویکـرد پدافنـد غیرعامـل قابل تامل
و توجـه بیشـتر اسـت تاکیـد بر تقسـیم شـهر بـه اجزا
کوچکتـر همچون محالت مسـتقل و خودکفا اسـت .در
اصـول پدافنـد غیرعامل با فرض بدترين شـرايط بحران
بايـد مجموعـه قـادر بـه تاميـن حياتي تريـن نيازهـاي
آسـيب ديدگان در شـرايط اندكي قبـل و بالفاصله پس
از وقـوع خطـر باشـد (داعی نـژاد.)1385 ،
از ایـن روی تقسـیم شـهر بـه مناطـق و بـه تعبیـری
سـلولهای کوچک همچـون محله در نظـام برنامه ریزی
شـهری نقـش خاصـی را ایفـا مـی نمایـد ،این سـلولها
در کنـار یکدیگـر بـه شـهرها هویـت می بخشـند .در
ایـن صـورت بـا شـناخت عوامـل طبیعـی و تغییـر
آنهـا مقدمـات تغییـر و تحـول سـاختاری شـهرها و
بهینه سـازی سـاختار آنهـا فراهـم می آیـد .نتیجه این
اقدامـات بـه تمرکززدایـی ،تغییـر قابل مالحظـه ای در
اداره امـور شـهرها و تاکیـد بر رویکـرد پدافند غیرعامل
منجـر خواهـد شـد ،زیراکـه هرچـه یـک برنامه ریـزی
در ابعـاد کوچکتـر انجـام پذیـرد ،شـرایط بهره بـرداری
کامـل و مناسـبتر و ابزارهـا و امکانـات مختلـف در
حـوزه مدیریـت بحـران بهتـر فراهـم می شـود ،چـرا
کـه در واحدهـای کوچکتـر روابـط اجتماعـی دقیق تـر
و محکم تـر ،برقـراری نظـم و هماهنگـی آسـانتر و
احسـاس مسـئولیت پذیری افـراد بیشـتر خواهـد بـود
(خیام باشـی.)1389 ،
از سـوی دیگـر ،بافـت هر شـهر يا همـان شـكل ،اندازه
و چگونگـي تركيـب كوچكترين اجزاي تشـكيل دهنده
شـهر نيز در ميزان مقاومت شـهر در برابر تهاجم نظامي
و ديگـر باليـاي شـهري مؤثـر خواهـد بـود .بـه عنـوان
مثـال مي تـوان گفـت بافـت منظـم و نامنظم بسـته به

نـوع تهديـد ،از آسـيب پذيري متفاوتـي برخوردارنـد.
بـه هـر حـال واكنـش هر نـوع بافـت شـهري در هنگام
وقـوع حـوادث مختلـف شـهري در قابليت هـاي گريـز
و پناه گيـري سـاكنان ،امكانـات امدادرسـاني ،چگونگي
پاكسـازي و حتـي اسـكان موقـت ،دخالـت مسـتقيم
دارد؛ بنابرایـن تقسـیم شـهر بـه سـلول های کوچـک
امـکان برنامه ریـزی و طراحـی جزیی تـر و منطقی تری
را بـه مـا می دهـد و دامنـه تاثيـر ايـن ويژگـي هـا نـه
تنهـا در طراحـي سـاختمان بلكـه در طراحـي شـهري
و در مديريـت بحـران نيز توسـعه يافتـه و حائز اهميت
فـراوان اسـت (متقـی و دیگـران.)1390 ،
در کنـار مقولـه بافـت و تقسـیم بندی شـهری ،از دیگر
ضوابـط تاثیرگـذار بر مدیریت بحـران ،الگوهای متفاوت
فـرم شـهر می باشـد (محمـدی ده چشـمه .)1392 ،از
آنجایی کـه امـروزه مباحـث و مناظـرات بـر روی فـرم
شـهر بـه طـور کلی بـر تضـاد بین فـرم پراکنـش افقی
شـهری و فـرم شـهری فشـرده متمرکـز شـده اسـت
( .)2007 ,Huang et alاز دیـدگاه پدافنـد غیرعامـل
نیـز ،فرم هـای شـهر بـه دو گـروه فشـرده و پراکنـده
قابـل تقسـیم هسـتند؛ فـرم شـهری فشـرده حاصـل
متراکـم کـردن سـازمان فضایـی شـهر و فـرم پراکنـده
شـهر ،حاصـل پراکنـش و گسـتردگی سـازمان فضایی
شـهری اسـت (« .)2007,Glaster et alسـنیگر»
( )1952و «لینـچ» ( )1958معتقدنـد ،فرم-هـای بـاز
بـرای تغییـرات ،انعطاف پذیـری بیشـتری نسـبت بـه
فضاهـا متراکـم دارنـد (احمـدی )1378 ،علاوه بـر
انعطـاف پذیـری امکانـات جانمایـی شـده در شـهر نیز
خصیصـه دیگری اسـت که می تواند فرمی را نسـبت به
فـرم دیگـر دفاع پذیرتـر نماید ،هرچه امکانات سیسـتم
کالبـدی در سـلول های طرحـی شـده و قسـمت های
مختلـف شـهر بیشـتر باشـد آسـیب پذیری محیـط
کمتر و دفاع پذیری آن بیشـتر اسـت (حبیـب.)1390 ،
بطـور کلـی انعطاف پذیـری فـرم شـهرها از مهمتریـن
معیارهـای دفـاع پذیـری شـهر در مواجهه بـا تهدیدها
مـی باشـد؛ چـرا کـه این قبیل فرم های شـهر قـادر به
مقاومت در برابر شـوک های شـدید ،بـدون هرج و مرج

آنـی یـا ویرانی و شکسـتگی دائمی می باشـد (محمدی
ده چشـمه)1392 ،؛ بنابراین در صورت سـلوالر نمودن
شـهرها ،میتـوان هر سـلول را بطور دقیـق تری بصورت
پراکنـده طراحـی نمـود و علاوه بـر آن کلیـت شـهر
را یعنـی حاصـل مجموعـه سـلول ها را نیـز بصـورت
پراکنـده و بـدون نگرانـی از اصـل دسترسـی طراحـی
نمـود ،زیـرا فـرم هـر شـهر حاصـل الگـوی گسـترش
فضایـی شـهر می باشـد و گسـترش هـر شـهر بصورت
یـک فرآینـد دوگانـه گسـترش بیرونی (کلیت شـهر) و
گسـترش درونـی (هر سـلول) عینیت می یابـد (رهنما،
)1385
در پیکربنـدی شـهر ،مقوله دسترسـی بـه امکانات برای
شـهروندان در رویکرد پدافند غیـر عامل موضوع مهم و
در خور توجهی اسـت .پراکندگـی خدمات عامل مهمی
در دسترسـی محسـوب می شـود و سـبب می شود که
شـهروندان در شـرایط بحـران و ناامنی بـا طی کمترین
فاصلـه ،نیازمندی هـای خود را تامین نمایند .شـرایطی
کـه در شـهر بـا مرکزیت محـدود قابل حصول نیسـت.
نتیجتـاً در شـهرهای انعطاف پذیـر سـاختمان های
کمتـری فـرو می ریزنـد و قطعـی بـرق کمتـر رخ
می دهـد ،تعـداد کمتـری از خانوارهـا و مراکـز تجـاری
در معـرض خطـر قـرار می گیرنـد همچنیـن تعـداد
کمتـری مـرگ و میر و آسـیب دیدگی اتفـاق می افتد و
ناهماهنگی و مشـکالت ارتباطـی کمتری روی می دهد
(محمـدی ده چشـمه .)1392 ،فرم هـاي بـاز در مقابل
تهديـدات نظامي داراي آسـيب پذيري كمتري هسـتند
و قابليت تغيير آنها به منظور فريب دشـمن نيز بيشـتر
اسـت؛ در حالـي كـه فـرم هـاي متراكـم ضمـن عـدم
انعطاف پذيري ،آسـيب پذيري بااليـي در برابرتهديدات
نظامـي دارنـد و در آن هـا امـكان تخليـه سـريع اماكن
و خـروج از شـهر وجـود نـدارد .از سـويي فضاهـاي بـاز
امـكان اسـكان موقـت و جمـع آوري كمك هـاي بعدي
را فراهـم مـي آورد (متقـی و دیگـران .)1390،در مورد
انعطاف پذیـری فـرم شـهرها یـک اصـل بـه نـام اصـل
محافظـت پویـا وجـود دارد ايـن اصـل بيانگر آن اسـت
كـه بـه كمـك سـه ويژگـي انعطاف پذيـري ،تنـوع و

كارايـي ،عناصـر حفاظتـي در محيـط بايـد بصـورت
پيوسـته و به شـكل هاي متنوع طراحي شـوند .ويژگي
انعطاف پذيـري موجـب مـي شـود كه هـر يـك از اجزا
و عناصـر محيـط از قابليت ارائـه عملكردهايـي فراتر از
عملكـرد معمـول خويش باشـند كـه از ديـدگاه پدافند
غيرعامـل اين قابليت عملكردهـاي حفاظتي و حمايتي
در برابـر شـرايط بحرانـي اسـت .ويژگـي تنـوع بيانگـر
لـزوم تعـدد در عناصر حياتي محيط و بـه منظور حفظ
تـداوم عملكـرد آنها بويـژه در شـرايط اضطراري اسـت
كـه موجـب تسـريع در مهـار دامنـه صدمـات ناشـي از
رخداد سـانحه اسـت .ويژگي كارايي حاكي از آن اسـت
كـه ضـرورت وجـودي هـر عنصـري از طـرح و تركيب
محيـط تابـع توانايـي تاميـن عملكردهاي مـورد انتظار
از آن اسـت كـه بـا تركيـب تعـدادي عملكـرد سـاده
مي تـوان بـه سـطح عالي تـري از عملكرد دسـت يافت
(داعی نـژاد.)1385 ،
میزانآسیبپذیریشهروشاخصهایکالبدی
« .1سـاختار شـهر» :توزیـع فضـای عناصـر ،ترکیـب
عناصـر و عملکردهـای اصلی شـهر که تشـکیل دهنده
سـاختار شـهر می باشـند ،نقـش مهمـی در میـزان
آسـیب پذیری شـهر در برابر حوادث مختلـف ،خصوصاً
حملات نظامی دشـمن دارد .تقسـیمات کالبدی شـهر
ماننـد :کـوی ،محلـه ،ناحیـه ،بـرزن و منطقـه ،تـک
مرکـزی یـا چنـد مرکـزی بـودن و غیـره نیـز وجـود
دیگـری از سـاختار شـهر محسـوب می شـوند کـه هـر
کـدام به لحـاظ مقابله در برابـر حوادث دارای اسـتعداد
خـاص خود اسـتً .
مثلا در سـاختار تک مرکزی شـهر
و تمرکـز امکانات اقتصادی و انسـانی در یک قسـمت از
شـهر به نسـبت بـه شـهرهای دارای چند مرکـز ،امکان
آسـیب پذیری ،بیشـتر می شـود ،ضمـن اینکه سـقوط
شـهر نیـز ،زمـان کمتـری را می طلبـد (بوالحسـنی،
 ،1384ص  .)59شـهرهای شـطرنجی نظیـر توکیـو
در ژاپـن ،بارسـلونا در اسـپانيا يـا تـا حـدودي تهـران با
طـول امتـداد راه گريـز از عـوارض جنـگ هـاي نويـن
بـه دليـل انكسـار كوچه هـا و خيابانهـا ،لـزوم توقف در
مقابـل چراغ قرمـز و غیره ،موقع حمله چندان مناسـب
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جدول  .1رابطه اندازه قطعات با میزان آسیب پذیری؛ ماخذ :بوالحسنی1384 ،

میزان آسیب پذیری در جنگ شهری

تهاجم نظامی (حمله هوایی)

زیاد

متوسط

مساحت کمتراز  200مترمربع

زیاد

S<500

کم

200>S>500
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دفـاع نمي نماياند .لذا شـايد مناسـب ترين نقشـه معابر
و خيابانهـا در دفـاع از شـهروندان مقابـل عوامـل جنگ
هـاي نوين شـهرهايي سـتاره اي باشـد كـه نزديكترين
مفـر از شـهر را بـراي شـهروندان تـدارك ديـده اسـت.
تعـداد خيابانهـاي متـح المبـدا هـر چـه بيشـتر باشـد
گزينه بيشـتري بـراي فـرار جمعيت غيرنظامـي فراهم
مـي آورد و بـا كاهـش احتمـال ترافيك ،مسـئله تمركز
جمعيـت را كـه هميشـه بـراي دشـمن مطلـوب اسـت
حـل مي كنـد؛ بويـژه كـه چنيـن راههايـي معمـوال به
عنـوان خطـوط مواصالتـي از اهـداف اوليـه و اصلـي
دشـمن بـه شـمار مي رونـد (آیـت اللهـی.)1388 ،
« .2بافت شـهر» :بافت هر شـهر یا همان شـکل ،اندازه
و چگونگـی ترکیـب کوچکترین اجزای تشـکیل دهنده
شـهر نیز در برابـر تهاجم نظامی و دیگر بالیای شـهری
موثـر خواهـد بـود (بوالحسـنی ،1384 ،ص  .)60بافـت
شـهر را می تـوان بـر اسـاس شـاخص های مختلفـی
بررسـی کـرد کـه از آن جملـه می تـوان مـوارد ذیـل
را برشـمرد :منظـم و غیرمنظـم ،متراکـم و پراکنـده،
ريزدانـه و درشـت دانـه و فضاهـاي پـر و خالي.
( )1-2الـف) بافـت منظـم و نامنظـم :می تـوان گفـت
بافـت منظـم و نامنظم ،بسـته به نوع تهدید از آسـیب-
پذیـری متفاوتـی برخوردارنـد؛ ً
مثلا در زمـان تهاجـم
نظامـی ،بافـت منظـم از امـکان گریـز و پنـاه بیشـتر یا
امـداد رسـانی راحت تـری برخـوردار اسـت ،امـا بافـت
نامنظـم در تهاجـم نظامـی بـا مقاومت شـهری بهتری
عمـل می کنـد و بـه دلیـل نامنظمـی بافـت ،امـکان
برنامه ریـزی و حملات موفـق در محلات ناشـناس
کمتـر می شـود ،ضمـن اینکـه شـهروندان بـا اسـتفاده
از نامنظمـی بافـت ،امتیـازی جهـت برتـری در دسـت

زیاد
کم

دارنـد .به هرحـال هر نـوع بافت شـهری در قابلیت های
گریـز و پناه گیـری سـاکنان ،در امکانـات امدادرسـانی،
در چگونگـی پاکسـازی و حتی اسـکان موقـت ،دخالت
مسـتقیم دارد (بوالحسـنی ،1384 ،ص .)60
( )2-2ب) بافـت ریزدانـه و درشـت دانـه :شـورایعالی
معمـاری و شهرسـازی ایران ،در تعریـف خود از قطعات
ریزدانـه بـه منظـور تشـخیص بافت هـای فرسـوده
شـهری ،مسـاحت کمتـر از  200متـر مربـع را بعنـوان
ملاک تشـخیص ایـن قطعـات معرفـی می کنـد .در
قطعـات ریزدانـه به علـت اینکه فضـای باز و امـن برای
گریـز و پنـاه گرفتن بسـیار کم می شـود ،در مواقع بروز
بحـران ،تلفات انسـانی افزایـش می یابد .بطـور کلی هر
چـه انـدازه قطعـات بزرگتـر باشـد ،اوالً تلفـات انسـانی
کاهـش می یابـد و ثانیاً عملیات امدادرسـانی و اسـکان
موقـت بـا سـهولت بیشـتری انجـام می گیرد.
( )3-2ج) بافـت متراکـم و پراکنـده :میـزان تراکـم،
نشـان دهنـده موقعیـت و چيسـتی یـک محـل اسـت.
بافت هـای متراکـم و فشـرده ،موجـب شـاخص شـدن
مجموعـه می گـردد (فـرازم شـاد .)1388 ،در مـورد
تراکـم سـاختمانی و جمعیتـی می تـوان گفـت ،هـر
چـه ایـن تراکم هـا کمتـر باشـند ،آسـیبپذیری بافـت
کاهـش می یابـد و دشـمن به منظـور آسیب رسـاندن،
متحمـل هزینه هـای بیشـتری میشـود.
( )4-2د) نسـبت فضاهای پروخالی :در شـهرها به دلیل
بـاال بـودن قیمـت زمیـن از یک طـرف و محـدود بودن
زميـن هـاي قابـل سـاخت از طـرف ديگر و بـا توجه به
سياسـت هايي كـه در خصـوص محدود كردن توسـعه
فیزیکی شـهرها وجـود دارد ،معموالً مسـاحت فضاهای
سـاخته شـده (پر) نسـبت بـه فضاهای سـاخته نشـده

جدول  .2رابطه نسبت سطح ساخته شده با میزان آسیب پذیری؛ ماخذ :بوالحسنی.1384 ،

نسبت سطح ساخته شده به کل (درصد)

میزان آسیب پذیری

30>A>60

متوسط

60>A>100
A>30

(خالـی) ،از مقـدار بیشـتری برخـوردار اسـت .مناطقی
کـه در آنهـا نسـبت سـطح سـاخته شـده به فضـای باز
متوسـط یـا کم اسـت ،بـه لحـاظ اینکه پـس از تخریب
و یـا صدمـه دیـدن از امـکان امدادرسـانی بهتـری
برخـوردار هسـتند و گریـز و یـا عبـور از منطقـه نیـز
راحت تـر اسـت ،از آسـیب پذیری کمتـری برخوردارند
(بوالحسـنی ،1384 ،ص .)66
نتیجه گیری و جمعبندي
منظـور از پدافنـد غيرعامـل مجموعـه اقداماتـي اسـت
کـه بـدون نيـاز به کاربـرد تجهيـزات نظامـي و صرفا بر
مبنـاي برنامه ريـزي و طراحي معماري و بـدون نياز به
عامل انسـاني و با ارائه تمهيداتي جهت مشـخصات فرم
سـاختمان ،احجام و المانهاي پيرامونـي ،پالن معماري،
نماهـاي جانبـي ،بازشـوهاي خارجي و سيرکوالسـيون
داخلـي ،در پـي محـدود نمـودن آسـيب هاي ناشـي از
انفجـار تهديـدات نظامـي ،بهبـود قابليـت هـاي فضاي
کالبـدي بـه منظـور تاميـن محافظـت از جـان افـراد و
بـه حداقل رسـاندن تلفات جاني ناشـي از خطـر انفجار
مـي باشـد .بـا توجه به تشـابههايي کـه در برخـي انواع
خطرات طبيعي و تهديدات انسـان سـاز يافت مي شود،
جهـت کاهش خطرپذيـري ميتوان بـا ارزيابي خطرات
بالقـوه در هـر مکان ،تمهيـدات بهين ه پدافنـد غيرعامل
را جهـت کاهـش خطرپذيـري انـواع خطرات و سـوانح
در نظـر گرفـت ،ماننـد کاهش خسـارات ناشـي از زلزله
و لـرزش مـوج انفجـار بمـب .تعامـل ميـان تمهيـدات
پدافنـد غيرعامـل در مقابـل تهديـدات انسان سـاز از
يک سـو و هم پوشـاني آن بـا ديگـر خطـرات طبيعـي
ماننـد زلزلـه از سـوي ديگـر ،مي توانـد بـه پايـداري
معمـاري منجر شـود .بديـن ترتيب با اسـتفاده از اصول
پدافنـد غيرعامـل در برنامه هاي جامـع مديريت بحران

زیاد
کم

مـي تـوان بـا بکارگيـري اقدامـات موثـر همراه بـا طرح
هـاي کاربـردي و کم هزينـه و چند منظـوره در مرحله
آمادگـي قبـل از بحـران ،بـه ميـزان زيـادي از شـدت و
گسـتردگي خسـارات و تلفات ناشـي از خطرات کاست.
در حـال حاضر در کشـور ما اغلب شـهرها بـدون توجه
بـه اصـول پدافنـد غیـر عامـل و اغلـب بـدون برنامـه
گسـترش یافته و پیکربنـدی شـده اسـت .طبیعتـاً این
موضـوع نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت زیراکه بـا توجه به
تهدیـدات نظامـی گسـترده و تاکیـد بـر اصـول پدافند
غیـر عامـل در کشـور پژوهشـگران ایـن حـوزه موظف
بـه یافتـن راهکارهـای منطقـی و قابل اجرا می باشـند.
بـر اسـاس مـوارد پیش گفـت منطقـه بندی و سـلوالر
نمودن شـهرها بـا نگرش پدافند غیرعامل ممکن اسـت
بتوانـد تـا حـدودی بـه تامین امنیت شـهرهای کشـور
کمـک کنـد .چنیـن طراحـی در تمامـی مـوارد ذکـر
شـده اعـم از انعطاف پذیـری ،دسترسـی ،فرم هـای باز،
جانمایـی بـا اصـول پدافنـد غیرعامل منطبق بـوده و تا
حـد زیـادی میتوانـد به تامین امنیت شـهرهای کشـور
بـا توجـه به وضـع موجود کمـک نماید .آنچه مشـخص
اسـت این اسـت کـه در تهاجمات نظامـی بخش زیادی
از تهدیـدات متوجـه شـهر و تاسیسـات و تجهیـزات
موجود در آن می شـود .گذشـته از اینکه شـهرها از نظر
فیزیکـی هدف هـای ثابت و بزرگی هسـتند که حتی از
فاصلـه دور بـه آسـانی می-تـوان آنها را هدف قـرار داد،
عوامـل دیگری نیـز بعنوان انگیزه در انتخاب شـهرها به
عنـوان هـدف نظامـی نقـش دارند کـه مهم تریـن آنها
عبارتند از:
الف) شـهرها محل تجمع نیروی انسـانی بوده و بیشـتر
مراکـز تصمیم گیـری سیاسـی ،اداری و نظامـی در
شـهرها مسـتقر هستند.
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ب) شـهرها با برخـورداری از امکانـات و خدمات رفاهی
و معیشـتی ،نقش پشتیبانی بسـیار موثری در هدایت و
اداره جنگ هـا دارند.
ج) بخـش قابـل توجهـی از سـرمایه های مـادی و
فرهنگـی کشـورها در شـهرها قـرار دارند .تخریـب و یا
دسـتیابی بـه ایـن سـرمایه ها ،انگیزه های مـادی را در
نیـروی مهاجـم تقویـت می کنـد.
د) شـهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی ،همیشـه
بـه عنـوان الگوی پایداری و یا تسـلط بر منطقه تفسـیر
می شـوند .بـه همین دلیل تسـلط برشـهرها ،شـاخصی
بـرای توجیه جایـگاه نظامی و اقتدار عملیاتی به شـمار
می رود.
هـ) شـهرها بـه عنوان حلقـه ارتباطی و کانون انسـجام
منطقـه ای و پسـکرانه های روسـتایی خـود هسـتند،
بدیـن ترتیـب شـهرها اغلـب هـدف اصلی تهدیـدات و
درگیـری نظامـی بوده و پیوسـته باید فشـارهای ناشـی
از جنـگ را تحمـل نمایند.
منابع و ماخذ
احمدنیا ،محمدرضا؛ حبیبیـان ،بهار ( )1392رویکردها،
الزامـات و الگوهـای نویـن در برنامه ریـزی و طراحی به
منظور دسـتیابی به توسـعه شهری.
اصغريـان جـدي ،احمـد ( )1383الزامـات معمارانـه در
دفاع غيرعامل پايدار؛ طرح پژوهشـي دكتري؛ دانشـگاه
شهيد بهشـتي؛ آرشيو اسـناد؛ .1383
اكبـري ،عبـاس ( )1384نشـريه شـماره  3پدافنـد غير
عامـل ،اصـول و مالحظـات؛ تهـران ،معاونـت پدافنـد
غيرعامـل قـرارگاه پدافنـد هوايـي خاتـم االنبيـا (ص).
آيـت اللهـي ،عليرضـا ( )1388دفـاع از شـهرها در برابر
عوامـل جنگهـاي نويـن ،مجموعـه مقـاالت وب سـايت
سـازمان پدافنـد غيـر عامل.
بوالحسـني ،عبـداهلل ( )1384نشـريه شـماره  4پدافنـد
غيـر عامـل -معمـاري و طراحـي شـهري در ايـران،
تهـران ،معاونـت پدافند غيرعامل قـرارگاه پدافند هوايي
خاتـم االنبيـا (ص).
پدافنـد غيرعامـل ( )1384قرارگاه پدافنـد هوايي خاتم
االنبيـاء ،معاونت پدافنـد غيرعامل؛ .1384

پورمحمـدی ،محمدرضـا و ملکی ،کیومرث و شـفاعتی،
آرزو و پرنـدکام ،فرهـاد ( )1391برنامه ریـزی شـهری
متناسـب بـا پدافنـد غیرعامـل بـا تاکیـد بـر ارزیابـی و
برنامـه ریـزی بهینـه کاربری اراضـی شـهری ،فصلنامه
سـپهر ،دوره بیسـت و یکم ،شـماره هشـتاد و سـه.
تختـی ،بیتـا ( )389نقـش فضاهـای بـی دفاع شـهری
در کاهـش حس امنیت در شـهروندان؛ نشـریه مسـکن
و انقالب،
تومـاس ای درابکوجرالدجـی هواتمـر ()1383
پورخردمنـد ،رضـا (مترجـم) ،مدیریـت بحـران (اصول
و راهنمـای علمـی دولتهـای محلـی) ،تهـران :مرکـز
مطالعـات و برنامـه ریـزی شـهر تهـران ،انتشـارات
پـردازش و برنامـه ریـزی شـهری.
جاللـی ،غالمرضـا ( )1385مبانـی نظـری در معمـاری
دفـاع غیـر عامـل ،دانشـگاه صنعتی مالک اشـتر ،سـال
.1385
حبیـب ،فـرح ( )1390نقـش شـکل شـهر در کاهـش
خطـرات ناشـی از زلزلـه ،نشـر نگارنـده.
حسـینی امینی ،حسـن و امینی ،داوود و کامران ،حسن
( )1391کاربـرد پدافنـد غیرعامـل در برنامه ریـزی
مسـکن شـهری ،مطالعـات و پژوهـش هـای شـهری و
منطقـه ای ،سـال چهـارم ،شـماره پانزدهم.
حسـینی ،سـید باقر و بیطرفان ،مهـدی( )1392ارزیابی
انـواع ترکیـب فرم هـای معمـاری از منظـر پدافنـد
غیرعامـل بـا اسـتفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبی
( ،)AHPفصلنامـه تخصصـی انجمن پدافنـد غیرعامل
ایـران ،دوره اول ،شـماره اول ،تابسـتان .1392
حسـینی ،سـید بهشـید ( )1386معیارهـای پدافنـد
غیرعامـل در سـاختمان هـای جمعـی شـهری،
نشـرعابد1386 ،
حسـيني امينـي ،حسـن و پريـزادي ،طاهـر ()1389
مفاهيـم بنيـادي در پدافنـد غيرعامل با تاكيد بر شـهر
و ناحيـه ،موسسـه انديشـه كهن پـرداز ،چـاپ اول.
خـرم آبـادی ،محمـد؛ سـتاری خـواه ،علـی ()1392
مالحظـات پدافنـد غیـر عامـل در طراحـی شـهرها،
کنفرانـس بیـن المللـی عمـران ،معمـاری و توسـعه

شـهری.
خیام باشـی ،احسـان ( )1389محله محوری و بررسـی
نقـش موثر آن در مدیریت بحرانهـا و پدافند غیر عامل،
اولیـن کنفرانـس پدافند غیرعامل و سـازه های مقاوم.
داعـی نـژاد ،فرامز و امیـن زاده ،حسـین ( )1385اصول
و رهنمودهـای طراحـی و تجهیـز فضـای بـاز مجموعه
هـای مسـکونی بـه منظـور پدافنـد غیـر عامـل ،مرکـز
تحقیقات و مسـکن.
درویشـی سـه تالنـی ،فرهـاد ( )1376تأملـی نظری بر
امنیت ملی .سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی .دانشکده
فرماندهـی و سـتاد ،معاونت تحقیـق و پژوهش.
ديوسـاالر ،عبدالرسـول ( )1385محيط شناسي نظامي:
«فضاي عملياتي جنگهاي نسـل ششـم»؛ موسسـهي
آموزشـي و تحقيقاتـي صنايـع دفاعـي ،وزارت دفـاع و
پشـتيباني نيروهـاي مسـلح ،حـوزه علـوم ،تحقيقات و
توسـعه فنـاوري ،مركز علـوم دفاعي.
رهنمایـی ،محمـد تقـی؛ مصطفی ،محمدی ده چشـمه
( )1388تحلیلـی بـر ناپایـداری اجتماعی در بوم شـهر
ایرانـی ،مجله سیاسـی-اقتصادی ،شـماره .260-259
زرگـر ،ابراهيـم؛ مسـگري ،سـارا ( )1387پدافنـد غيـر
عامـل در معماري (راهـکاري جهت کاهش خطرپذيري
در برابـر سـوانح) ،مجموعه مقاالت وب سـايت سـازمان
پدافنـد غيرعامل.
زيـاري ،كرامـت الـه ( )1380برنامـه ريـزي پدافنـد و
پناهـگاه شـهري ،تهـران ،دانشـگاه شـهيد بهشـتي.
سـیاهویی ،حمیدرضـا؛ سـقایی ،الهـام ( )1393نقـش
پدافنـد غیـر عامـل در طراحـی شـهری ،کنفرانس ملی
معمـاری و منظـر شـهری پایدار.
شـكيبامنش ،اميـر؛ هاشـمي فشـاركي ،سـيد جـواد
( )1388مالحظـات پدافنـد غيـر عامـل در تأسيسـات
زيربنايـي شـهري ،مجموعـه مقـاالت اوليـن كنفـراس
مديريـت زيرسـاخت هـا ،پرديس دانشـكده هـاي فني
دانشـگاه تهـران ،آبـان .88
طیـاری ،حمیـد ( )1368دفاع غیر عامل در  31کشـور
جهـان ،انتشـارات وزارت مسـکن و شـهر سـازی دفتـر
سـازه های امن.

طيـاري ،حميـد ( )1368دفـاع غيرعامل در  31كشـور
جهان؛ وزارت مسـكن و شهرسـازي.
عبدالهـي ،مجيـد ( )1382مديريـت بحـران در نواحـي
شـهري؛ انتشارات سـازمان شـهرداريهاي كشور؛ چاپ
دوم.
عليدوسـتي ،سـيروس (« )1384طراحي و تبيين مدل
عوامـل كليدي مؤثر بركاربرد فنـاوري اطالعات در اداره
هاي كل سـازمانهاي دولتي اسـتانهاي صنعتـي ايران»،
رسـاله دكتـراي تخصصـي مديريت ،دانشـكده مديريت
دانشگاه تهران.
غالمرضايـي ،حسـين (« )1385مالحظـات پدافند غير
عامـل در شـبكه هاي گازرسـاني شـهري» ،پايـان نامه
كارشناسـي ارشـد ،دانشـكده پدافند غيرعامل ،دانشگاه
مالك اشـتر.
غالمـی ،مجیـد و همـکارن ( )1389مالحظـات پدافند
غیرعامـل در شهرسـازی ،اولیـن کنفرانـس پدافند غیر
عامـل و سـازه هـای مقاوم.
فـرزام شـاد ،مصطفـي ( )1388مبانـي نظـري معماري
در دفـاع غيرعامـل ،مقـاالت سـايت سـازمان پدافنـد
غيرعامل.
فیـروزی ،محرمعلـی ( )1385چالشـهای جغرافیایـی
امنیتـی تهـران ،نشـریه رشـد آمـوزش جغرافیـا ،دوره
بیسـت و یکـم ،شـماره دوم.
قاضـي زاده ،عليرضـا؛ جليلـي قاضـي زاده ،محمدرضـا؛
قانـع ،علـي اصغـر ( )1387ارزيابـي اجـزاي سـامانة
آبرسـاني از ديـدگاه پدافنـد غيرعامـل ،دومين همايش
ملـي آب و فاضلاب (بـا رويكرد بهـره بـرداري) ،تهران،
مهرمـاه .1387
قـرارگاه پدافنـد هوایی خاتـم االنبیـاء (ص) پدافند غیر
عامـل ،نـام ناشـر :معاونـت پدافنـد غیـر عامـل ،تعـداد
صفحـه ،31 :نشـریه شـماره  ،1تابسـتان .1383
قـرارگاه پدافنـد هوایـی خاتـم االنبیاء (ص) ،آشـنایی با
اقدامـات برخـی از کشـورها ،نام ناشـر :معاونـت پدافند
غیـر عامل ،نشـریه شـماره  .8تابسـتان .1385
قـرارگاه پدافنـد هوايـي خاتـم االنبيـا ( )1383پدافنـد
غيرعامـل ،تهـران ،معاونـت پدافنـد غيرعامـل قـرارگاه
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.)پدافنـد هوايـي خاتـم االنبيـا (ص
) مالحظات معماری و شهرسـازی1390(  طاهره،متقی
 سـومین کنفرانس ملـی عمران،در پدافنـد غیـر عامـل
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