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چکيده
ضرورت مکان یابی تأسيسات شهری در همه ادوار تاریخ الزم بوده است. به 
خصوص در عصر ما این ضرورت مهم تر می  نماید. مکان یابی تأسيسات شهری 
فازی، شاخص  مدل  از جمله  آن  استفاه  مورد  مدل های  و   GIS از  استفاده  با 

همپوشانی و غيره .... می  باشد. 
در این زمينه رعایت الزامات آن با توجه به پدافند غير عامل باید انجام گيرد. 
در این تحقيق در ابتدا، با توجه به حساسيت تأسيسات شهری که از جمله مراکز 
حساس و حياتی شهرها محسوب می  شوند و در صدر حمله دشمن قرار دارند 
که آسيب دیدن آنها باعث فلج شدن شهر و تسيلم آن می شود، مورد بررسی قرار 
گرفته و راهکارهایی برای مکان یابی مناسب این تأسيسات در راستای الزامات 

پدافند غير عامل ارائه شده است.
واژ ه هاي کليدی: پدافند غیرعامل، مکان یابی، تأسیسات شهری

مقدمه
جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است. به طوری که جامعه شناسان 
با  متأسفانه  نموده  اند.  قلمداد  اجتماعی  واقعیت  و  پدیده  عنوان یک  به  را  آن 
پیشرفت های علمی و فنی در صنعت نظامی و گسترش صحنه نبرد به سرتاسر 
کشورهای درگیر، تمام مراکز جمعیتی در آثار ناشی از جنگ قرار گرفته  اند. 
انجام اقدامات پدافند غیرعامل در جنگ  های نامتقارن امروزی در جهت مقابله 
و  زمینی  از حمالت هوایی،  ناشی  تقلیل خسارات  تهاجمات خصمانه و  با 
دریایی کشور مهاجم، موضوعی بنیادی است که وسعت و گسترده آن تمامی 
زیر ساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی، سیاسی، ارتباطی، 

مراکز هدایت و فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را در بر می  گیرد. 
بهینه  و  مناسب  مکان  انتخاب  و  غیرعامل  پدافند  در  مکان یابي  بحث 
منطبق با پارامترهاي مؤثر برآن از نقش و اهمیت بسیار زیادي درکاهش میزان 
آسیب هاي احتمالي ناشي از انجام عملیات آفندي نیروهاي مهاجم برخوردار 
مي باشد. انتخاب محل استقرار پروژه  ها اعم از نظامي و غیرنظامي و بررسي 
مالحظات دفاعي و امنیتي درکنار دیگر مالحظات از قبیل: اقتصادي، فني، 
فرهنگي، اجتماعي و کاربردي حائز اهمیت است. استقرار اهداف و پروژه  ها 
در مکان  هاي مناسب و بهینه شرائط الزم را براي اجرا و هدایت طرح هاي 
نکته  این  به  باید  مي  سازد.  فراهم  و...  فریب  و  اختفاء  و  استتار  با  مرتبط 
توجه داشت که مکان یابی نادرست کاربری  های شهری عالوه بر فلج نمودن 

اقتصاد یک شهر منجر به آمار باالیی از تلفات انسانی می  شود.

بيان مسئله
تجارب 8 سال دفاع مقدس همراه با درس  هایی از جنگ  های ویرانگر 
اخیر با همسایگان جنگ 44 روزه سال 1991 متحدین آمریکا علیه عراق، 
جنگ اول خلیج فارس، جنگ 11هفته  ای سال 1999 ناتو علیه یوگسالوی، 
رژیم  روزه   33 جنگ  و  عراق  علیه  انگلیس  و  آمریکا   2003 سال  جنگ 
اشغالگر قدس علیه لبنان مؤید این نظر است که کشور مهاجم در جهت در 
هم شکستن اراده ملت و توان سیاسی، اقتصادی، و نظامی کشور مورد تهاجم 
با اتخاذ استراتژی انهدام مرکز ثقل شهری )توجه خود را صرف بمباران و 
انهدام تأسیسات شهری و مراکز جمعیتی(، نشانگر آثار مخرب است که در 
جنگ  های احتمالی آینده کلیه مراکز اسکان و فعالیت از جمله زیرساخت های 

حیاتی و حساس و تأسیسات شهری مورد هجوم قرار دارد.
تأسیسات شهری که بخشی از آنها را زیرساخت  های حیاتی و حساس 
و  توزیع  تولید،  مراکز  دیگر  بخش  و  می  شوند  شامل  ملی  سرمایه  و  کشور 
ارائه خدمات شهری مانند مخزن و منبع آب شهر، تأسیسات برق شهر، مرکز 
فضاهای  جمله  از   ... غیره  و  آتشنشانی  اورژانس  گاز،  تأسیسات  مخابرات، 
عمومی در سطح شهر و منطقه هستند، کمتر مورد پژوهش واقع شده  اند. امروزه 
با توجه به تجهیزات جدید و فناوری های نوین که با هزینه گزافی تهیه و مورد 
بهره  برداری تأسیسات شهری قرارمی  گیرند و ارتباط مستقیم با سایر کارکردهای 

شهر دارند، هرگونه اختالل در آنها دیگر کارکردهای شهری را فلج می  نماید.
مکان یابی سایت تأسیسات شهری اقدامی اساسی و پایه است، بررسی و 
ارزیابی نقش الزامات پدافند غیرعامل در مکان یابی مراکز و تأسیسات شهری 
آن  آسیب پذیری  و  شهر  ناپایداری  باعث  آن  در  تأخیر  و  اقدامی ضروری 
می گردد. انتخاب راه حل و دستیابی به الگوی بهینه، بررسی ساز و کارهای 

الزم منطبق برتحوالت فناوری روز را می  طلبد.
پرسش  اصلی تحقيق:

الزامات مکان یابی از نگاه پدافند غیرعامل چیست؟
فرضيه تحقيق:

ریسک  کاهش  باعث  عامل،  غیر  پدافند  دیدگاه  از  مکانیابی  الزامات 
)خطر( و تقلیل خسارت تأسیسات شهری می  گردد.

روش تحقيق:
اطالعات مورد نظر در این تحقیق به صورت کتابخانه  ای و میدانی جمع آوری 
گردیده است. محقق با استفاده از اسناد و مدارک و آرشیوهای کتابخانه  ای اطالعات 
مورد نظر را گردآوری کرده و سپس با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و به 

الزامات مكان يابي تأسيسات شهري از ديدگاه پدافند غيرعامل 
دکتر علي محمدپور                                                                             سعید ضرغامي
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صورت کیفی اطالعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این تحقیق سعی 
شده است از منابع معتبر اطالعات گردآوری گردد تا ارزش علمی کار حفظ شود.

اهميت و ضرورت تحقيق:
شهرها به علت بافت فشرده و جمعیت متراکم و شبکه  های متنوع شهری، 
معموالً در جنگ  ها در برابر تهاجم زمینی و هوایی به عنوان یک مانع محسوب 
می  گردند. از طرفی، خواسته یا ناخواسته، جنگ  ها به سمت شهرها سوق پیدا 
کرده  اند و بعضاً باعث تلفات باالی غیر نظامیان و خسارات زیادی به شهرها 
می  شوند. در حال حاضر نیز، شمار کشورهایی که درگیر جنگ باشند و مناطق 
غیر نظامی آنها با حمله هواپیما و موشک باران نیروهای دشمن مورد تعرض 
قرار نگیرند، معدود هستند. در چنین شرایطی، مردم غیر نظامی مستقیماً وارد 
صحنه جنگ می  شوند و دامنه بحران این بار به صورت مستقیم به محیط غیر 
نظامی کشیده می  شود.هدف از این تحقیق، مکان یابی تأسیسات شهری است 
که با حداقل امکانات، حداکثر پایداری را تأمین نماید. بهره گیری از معیارها 
و روش های پدافند غیرعامل باعث کاهش آسیب پذیری و تقلیل هزینه  های 
هنگفت نگهداری، بازسازی، نوسازی، تجهیزات و نیروی انسانی می  گردد. عدم 
استفاده از روش  های پدافند غیرعامل، موجب افزایش نیاز به دفاع عامل است.

مبانی نظری تحقيق:
ارسطو تمامی اصول ساخت شهرها را در این جمله خالصه کرده است: 
یک شهر باید به گونه  ای ساخته شود که برای شهروندانش امنیت و سعادت 
به  از قدمتی  )شيعه، 1381، ص 24(.پدافند غیر عامل در جهان  تأمین کند  را 
امان  در  برای  اولیه  انسان های  است.  برخوردار  انسان  زندگی  تاریخ  اندازه 
کاستن  تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و همچنین  از  بودن 
پناه  باالی درختان و دیگر مأمن  های طبیعی  به غارها،  نگرانی  های خود  از 
در  بدون  اولیه  آبادی  های  از  بسیاری  چایلد  گوردن  گفته  به  بنا  می  بردند. 
بنابر وجود همین ترتیبات ایمنی، خود دلیل بروز خطر و  و پیکر بوده  اند، 
و  گرداگرد  دیوارهای  که  ترتیب  بدین  است.  بوده  بعد  دوره  های  در  فشار 
پایدار آنها، به عنوان وسایل دفاعی به جای نگهبان مسلح مهاجمان را سر 
جای خود می  نشانده است )مامفورد، 1381(. با شکل گیری تمدن  های اولیه در 
جهان که با وقوع جنگ همراه بود، انسان اصول اولیه پدافند غیرعامل را به 
صورت جوشن و سپر برای حفاظت انفرادی و برج و بارو و قالع محکم 
دادند.  رواج  گسترده  ای  به صورت  گروهی  امنیت  تأمین  برای  را  مرتفع  و 
پیشگیری  برای  ایجاد دروازه های مستحکم  و  اطراف شهرها  وجود خندق 
از حمالت غافلگیرانه دشمن در تمام جهان امری رایج بود. پس از اختراع 
باروت و توسعه استفاده از آن در ساخت جنگ افزارها و ساخت سالح های 
با پرتاب منحنی، موضوع پدافند غیرعامل نیز به تدریج ضمن اتکای اصول 

.)www.fas.org( خود، تغییر یافت
در خالل جنگ جهانی اول آسیب  های ناشی از جنگ و تخریب شهرها و 
کارخانه  ها به موضوع پدافند غیر عامل اهمیت ویژه  ای داد. در جنگ جهانی دوم 
که استفاده از هواپیما و بمباران شهرها و مراکز صنعتی و پس از آن استفاده از 
موشک توسط آلمان نازی شروع شد، خسارت های ناشی از جنگ بخصوص 
آسیب هایی که به مردم و بخش های غیر نظامی وارد شد نسبت به جنگ جهانی 
اول سیر صعودی داشت و این موضوع باعث شد تا کشورها به پدافند غیرعامل 
اهمیت مضاعف بدهند)پدافند غيرعامل، 1384(. اکثر کشورهای جهان با شتاب 

فزاینده  ای به پدافند غیر عامل با هدف پیشگیرانه و بکارگیری روش هایی که 
به کاهش آسیب پذیری بیا نجامد، روی آوردند. در جنگ جهانی دوم، آشنایی 
آلمان با تکنیک  های پدافند غیرعامل و ایجاد پناهگاه در اکثر شهرها و توسعه 

فضاهای چند منظوره بسیاری از تلفات انسانی را کاهش داد.

مدل ها و تکنيک های مورد استفاده در مکان یابی تأسيسات شهری
متداول ترین مدل  های موجود تلفیق نقشه  ها که برای اجرا  GIS  مناسبند، 
عبارتند از: مدل منطق بولین، مدل همپوشانی شاخص، مدل منطق فازی و 

مدل وزن  های نشانگر می  باشد.

مدل منطق بولين
در این مدل ابتدا به ازاء هر عامل، یک نقشه ورودی به صورت باینری 
بر اساس ضوابط و شرایط تهیه می  شود. به این صورت که مقدار یک در هر 
از یک نقشه ورودی نشاندهنده مناسب بودن و مقدار صفر  پیکسل  واحد 

نشان دهنده نامناسب بودن موقعیت مکانی می  باشد.

مدل همپوشانی شاخص
به کارگیری مدل هم پوشانی به دو روش امکان پذیر است. در هر دو 
روش ابتدا به کلیه فاکتور های مؤثر، براساس اهمیت نسبی و نقش آنها در 

مکان یابی و با توجه به نظرات کارشناسی، وزنی اختصاص داده می  شود.

مدل منطق فازی
منطق فازی، در واقع توسعه یافته شده منطق بولین است. در منطق بولین، 
عضویت یک عنصر در یک مجموعه به صورت صفر و یک بیان می  شود؛ یک به 
معنی عضویت و صفر به معنی عدم عضویت در مجموعه می  باشد. در منطق فازی، 
میزان عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقدار در بازه یک ) عضویت کامل( 

تا صفر )عدم عضویت کامل( و تغییرات 9 قسمتی 0/1 تا 0/9 تعریف می  شوند.

مدل وزن های نشانگر
مدل وزن  های نشانگر، یک لگاریتم خطی از مدل بیزین است. در مدل 
بیزین برای ترکیب داده  ها از مفاهیم احتماالت استفاده می  شود. در روش های 
قبل وزن فاکتورها با توجه به دانش کارشناسی تعیین می  شد، در حالی که 
وابستگی  میزان  براساس  مختلف،  عوامل  وزن  نشانگر،  وزن  های  در روش 
بین فاکتورها با استفاده از روش دانش داده  ای )Data Ariven( و به کمک 

داده  های مربوط به نیروگاه  های موجود صورت می  گیرد )سهامی،1386، 76(.
 

مالحظات پدافند غيرعامل در طراحي و برنامه ریزي تأسيسات 
زیربنایي شهري

گاز،  فاضالب،  و  آب رساني  شبکه هاي  زیربنایي،  تأسیسات  از  منظور 
مخابرات و برق می  باشد که در بسیاري از موارد بر اثر حمالت دشمن دچار 
آسیب گردیده و تأثیرات گسترده  ای را بر حوزه شهري و ساکنان آن مي گذارد. 
این تأثیرات خود مي تواند به دو گونه تقسیم گردند. گونه نخست تأثیراتي 
است که از نبود و قطع سیستم  هاي تأسیساتي مذکور پدید می آید؛ به عنوان 

http://www.fas.org
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مثال انهدام شبکه آبرساني در یک حوزه شهري سبب بروز مشکالت عدیده  ي 
ناشي از کمبود آب در منطقه مذکور مي  گردد. اما گونه دوم تأثیرات مي تواند 
از آن  ثانویه بسیاري گردد؛ که  تلفات  سبب وارد آمدن خسارات سنگین و 
جمله مي توان به انهدام شبکه گاز و یا برق و گسترش آتش سوزي، انفجار و 
تلفات و خسارات پیامد آن اشاره نمود. در این رابطه با بهره گیري از راهکارها 

و تمهیدات کلي زیر تا حد زیادي میزان خسارات فوق کاهش می یابد: 
را  ایران  در  شهري  زیربنایي  تأسیسات  شبکه  هاي  اساسي  بسیار  نقصان 
شبکه  یک  قالب  در  آنها  واحد  گزیني  مکان  و  انسجام  عدم  در  می توان 
تأسیساتي واحد دانست. در حقیقت اگر مجاري واحدي براي عبور شبکه هاي 
مختلف شهري احداث گردد نه تنها بسیاري از مشکالت، هزینه ها و زمان 
اجراي پروژه هاي تأسیساتي کاسته مي شود بلکه به هنگام وارد آمدن هر گونه 
خسارت و آسیب به این قبیل شبکه ها، امکان یافتن سریع حوزه آسیب دیده 
و رفع و کنترل آسیب وارده با سهولت بیشتري میسر مي گردد. ذکر این نکته 
نیز ضروري است که با توجه به عمق زیاد حفر شده براي نصب این سیستم 
از تأسیسات و پوشانیده شدن روي مجاري تأسیساتي با خاک احتمال آسیب 

دیدن این شبکه ها در شرایط بحران بسیار بیش از گذشته کاهش مي یابد.
هرچند در مجاري تأسیساتي واحد نیز لزوم رعایت ضوابط و تمهیدات 
ویژه جهت جلوگیري ا ز احتمال آتش سوزي و انفجار و نیز مسدود نمودن 

سریع مسیرهاي آسیب دیده بیش از پیش وجود دارد. 
استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيایي )GIS(: انطباق کامل خطوط 
و مسیرهاي شبکه هاي عبوري تأسیسات زیربنایي به داده هاي مکاني داراي 
جغرافیایی   اطالعات  سیستم هاي  به  را  داده ها  این  ورود  امکان  مختصات، 
فراهم مي نماید و عالوه بر امکان استفاده گسترده این اطالعات در فرآیندهاي 
هنگام  )به  ویژه  شرایط  در  متفاوت،  مدل سازي هاي  و  بحران  ریزي  برنامه 
وقوع حمالت و آسیب شبکه( مهار و کنترل خسارات وارده را تسهیل و 

احتمال خطرهاي ثانویه را به حداقل ممکن کاهش مي بخشد.
رعایت سلسله مراتب عبوري شبکه هاي تأسيساتي از معابر: باید تناسب را 
در سلسله مراتب شبکه  های تأسیساتي با حوزه  های شهري و معابر آنها رعایت 
نمود و از عبور شبکه  های اصلي و مهم از داخل معابر فرعي جلوگیري نمود. 
بدیهي است عرض بیشتر معابر اصلي و گستردگي حوزه هاي مهم به لحاظ 
ابعاد و مقیاس گزینه هاي بیشتري را براي عبور و مکان گزیني شبکه ها در 
اختیار قرار می  دهد. همچنین کنترل و مهار آسیب هاي وارده به سبب سهولت 

تردد اتومبیل هاي آتش نشاني و امداد و نجات و... بهتر صورت مي پذیرد.

تأسيسات آب و فاضالب 
برای  انهدامی معرفی شده توسط سرهنگ جان واردن  استراتژی  های  در 
ارتش آمریکا بعد از جنگ ویتنام، 5 حلقه استراتژیک برای نابودی طرف مخاصمه 
معرفی شده که مهم ترین وظیفه در طرح ریزی یک جنگ، شناسایی مراکز ثقل 
کشور برای تهاجم است که اگر دقیق شناسایی و مورد هدف قرار گیرد، کشور 
مورد تهاجم در اولین روزهای جنگ طعم شکست را خواهد چشید. در این 
حلقه  ها شبکه آبرسانی و مخازن آب در دومین حلقه استراتژیک تعریف شده  اند 
و اشاره دارد به اینکه با قطع آبرسانی به مردم در واقع سیستم گردش خون مردم 
قطع شده است این استراتژی  ها در حمله به عراق و کوزوو مورد استفاده قرار 

گرفته است. )معصوم بيگی، حسين و جليل قاضی زاده، محمدرضا، )1387(،ص2(.
در  آبرساني  تأسیساتي  شبکه هاي  اجراي  و  طراحي  مرسوم  گونه  دو 
قالب شبکه هاي شاخه  ای و شبکه  های حلقوي طبقه بندي می  گردند. از جمله 
مهمترین مزایا و معایب این دو گونه شبکه، می  توان به موارد زیر اشاره نمود: 
در شبکه هاي شاخه  ای همواره جریان آب از طرف مخزن تغذیه به سمت 
پایین دست مي باشد و امکان بازگشت آب در هیچ یک از شاخه ها وجود 
ندارد. اگر در یکي از شاخه لوله هاي میاني به سبب ترکیدگي و انهدام و... 
قسمت  موارد  برخي  در  که  لوله،  آن  پایین دست  آنگاه  آید  بوجود  انقطاع 

عمده اي از شهر را شامل مي شود، باقطعي آن مواجه خواهند شد.
چون انتهاي لوله ها در شبکه شاخه اي بسته مي باشد لذا امکان راکد ماندن 
انتهاي آن خط لوله بوجود آمده و سبب ایجاد مشکالت  آب در طولي از 

بهداشتي مي گردد. 
در شبکه هاي حلقوي، بسته به مقیاس شهري و تقسیمات کالبدي- فضایي 
لحاظ شده، محالت، حوزه هاي شهري، نواحي و یا مناطق شهري از لوپ هاي 
بسته تأسیساتي درون حوزه  عمل یاد شده و متصل با یکدیگر در قالب حلقوي 
برخوردارند. مهمترین مزیت این گروه از شبکه هاي تأسیساتي را مي توان در 
قابليت كنترل و مهار سريع آنها در صورت بروز هر گونه مشكل و وارد آمدن 
هر گونه صدمه بر آنها دانست. بديهي است اين ويژگي در نگاه پدافند غيرعامل 
بسيار مطلوب مي باشد  چراكه مي توان به سرعت از گسترش آتش سوزي و 

انفجارات ثانویه در شرایط پس از حمالت جلوگیري به عمل آورد. 
گونه دوم )سيستم هاي شاخه اي( در صورت وارد آمدن هر گونه آسیبي 
به شبکه، کل شبکه با مشکل مواجه گردیده و عالوه بر قطع آب کل شهر، 

کنترل آب هاي جاري شده بسیار دشوار خواهد بود. 
از کانال هاي فاضالب برنامه ریزي شده و منطبق بر تکنولوژي جدید )براي 
مثال سیستم هاي فاضالب اگو( مي توان در مواقع ویژه و جنگ هاي شهري 
جهت عبور نیروها و غافلگیري دشمن و نیز پناه گرفتن در مواقع حمالت و 

در مواقع حساس استفاده نمود. 
در  آب  مخازن  و  تصفیه خانه  ها  استقرار  با  شهرها  رساني  آب  سیستم 
داخل شهرها صورت مي  گیرد. این تأسیسات بسیار حیاتي و حساس هستند 
تصفیه خانه ها  که  آسیب پذیرند. هرچند  بسیار  نظامي  مقابل حمالت  در  و 
نشانه فیزیکي برجسته اي ندارند اما از آنجایي که مخازن آب به دلیل شرایط 
توپوگرافي بستر شهري و یا تنظیم فشار مناسب براي جریان آب، در ارتفاعي 
باالتر از سطح ساخته مي شوند به عنوان هدف به راحتي قابل شناسایي بوده 
و از جمله کانون هاي آسیب پذیر در بافت هاي شهري به شمار مي آیند. در 
جهت رفع این معضل باید در صورت امکان با بهره گیري از پمپ هاي فشار، 
که هزینه اي مضاعف را به سیستم آبرساني وارد می  نماید نیاز به استفاده از 
منابع و مخازن آب واقع در ارتفاع را تا حد امکان کمتر نمود. اما در شرایطي 
که استفاده از منابع و مخازن یاد شده ضروري مي  نمود مي  توان با مکان گزیني 
صحیح و بهره گیري از شرایط توپوگرافي زمین و ترانشه هاي طبیعي موجود، 
حوزه  اي را براي این منظور انتخاب نمود که کمتر در معرض دید مستقیم 
دشمن قرار گیرد. همچنین استفاده از تکنیک  های استتار و نیز ساخت مخازن 
انحرافي در جهت فریب دشمن از دیگر کارهاي مفید در این خصوص به 
شمار می  آیند )هاشمی فشارکی، جواد و شکيبا منش، امير، )1390(،صص 198- 212(.
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تصفيه خانه  های آب 
و  انداخته  کار  از  را  تصفیه خانه  مي  تواند  فیزیکي  یا حمالت  خرابکاري 
فرآیندهاي تصفیه آب را مختل نماید. گستره  ي حمالت تروریستي به تصفیه 
خانه  ها باعث ورود سموم و عوامل بیماري زاي خطرناک به منابع آب در نقاط 
آسیب پذیر مي شود. استفاده از تکنولوژي شناسایي سریع هشدار دهنده  ي اولیه 
و ارزیابي آلودگي آب، براي حفاظت از مصرف کنندگان ضروري است، تا در 
مواقع لزوم مسئولین ذیربط عملیات سریع مقابله را اجرا کنند. استقرار تصفیه 
خانه هاي آب داخل شهر، در کنار خیابان هاي اصلي به نحوي که از بیرون تصفیه 
خانه قابل دسترس باشد، از جمله محل هاي آسیب پذیر بوده و احتمال عملیات 
خرابکاري وجود دارد، در حالي که مي توان با ایجاد موانع کافي و حصاري از 
فضاي سبز متراکم و فشرده، در حد فاصل تصفیه خانه و خیابان از دسترسي 

.).Dan .J. Kroll. a 2006( دیگران به تصفیه خانه تا حد زیادي ممانعت کرد

تأسيسات گازی
برخی از معابر در شهرها به سبب جهت یابی نادرست اقلیمی همواره 
باعث کانالیزه شدن جریان باد غالب و افزایش سرعت آن به حدود دو برابر 
سرعت عادی می  گردند. از آنجا که میزان و شدت باد عبوری، به گسترش 
ثانویه پس از حمله دامن می  زند لذا  پیامدهای  سریع آتش سوزی و آثار و 
بهتر آن است که حتی االمکان مجاری اصلی و کلیدی تأسیسات گازرسانی 
را از داخل این دسته از معابر عبور داد. مسیرهای اصلی به هیچ عنوان نباید 
برق،  پست  های  نظیر  ساز  خطر  فعالیت های  و  کاربرها  از  خود  مسیر  در 
... گذر  و  کارگاهی خاص  بنزین  ها، حوزه  های  دکل های فشار قوی، پمپ 

نماید. )هاشمی فشارکی، جواد و شکيبا منش، امير، 1390،صص 198- 212(.

تأسيسات الکترونيکی
تأسیسات انرژی الکترونیکی با توجه به نقش اساسی که در استمرار زندگی 
روزانه مردم دارند، می توانند از اهداف اولیه دشمن تلقی گردند. تهدیدهای محتمل 
برای تأسیسات صنعت انرژی الکترونیکی را می  توان به شرح زیر دسته بندی نمود:

- حمله مستقیم دشمن با استفاده از انواع سالح متعارف، از جمله: بمباران 
هوایی، حمالت موشکی، توپخانه  ای و خمپاره  ای و خرابکاری در خطوط 

انتقال تأسیسات و تجهیزات الکتریکی والکترونیکی و ...
جمله  از  متعارف  سالح های  انواع  از  استفاده  با  دشمن  مستقیم  حمله   -

شیمیایی، میکروبی، هسته  ای و نوترونی
- قطع یا نقصان در ارائه خدمات ناشی از قطع جریان برق و آب به دلیل از کار 
افتادن سامانه وزارت نیرو توسط دشمن )مانند حمله با بمب  های گرافیتی و ...(.

- بروز اختالل در سامانه  های کامپیوتری و شبکه  های مخابراتی توسط بمب  های 
الکترو مغناطیسی )هاشمی فشارکی، جواد و شکيبا منش، امير، 1390، صص 198- 212(.

مخابرات
اهمیت بحث تأسیسات مخابراتي ارتباطي از منظر پدافند غیرعامل در قطع 
شدن ارتباطات و اطالع رساني و پیامدهاي منفي ناشي از آن در شرایط آسیب 
دیدن این تأسیسات مي باشد. اگرچه امروزه تنوع و گستردگي سیستم هاي ارتباطي 
با گسترش شبکه تلفن  هاي ثابت و سیار و افزایش فرستنده  هاي رادیو و تلویزیوني 
بسیار بیش از گذشته اي نه چندان دور )در دوره جنگ تحمیلي ایران و عراق( 

مي باشد اما با این وجود مي باید به این نکته نیز توجه نمود که قطع سیستم هاي 
ارتباطي همواره به معني افزایش تلفات و خسارات مالي و انساني مي باشد. همچنین 
قطع سیستم  هاي مخابراتي )نظیر تلفن( در بسیاري از موارد سبب ایجاد ناراحتي ها و 
فشارهاي روحي و رواني بسیاري براي ساکنین مي  گردد. از سوي دیگر انهدام مراکز 
رادیو و تلویزیون و نیز مراکز مخابراتي مي تواند در بسیاري از موارد اطالع رساني، 
اعالم خطر و اعالم دستورات ایمني و آموزش هاي ویژه و... را در مواقع بحران و 
جنگ دشوار سازد. لذا مي  بایستي ضمن رعایت الزامات مکان یابي کاربري  هاي مهم 
و حساس )بسته به اهمیت سلسله مراتبي تأسیسات مخابراتي( براي چنین مراکزي، 
امکان انتقال سیگنال  هاي صوتي و تصویري رادیو و تلویزیون را در قالب مراکز 
جایگزین در شرایط بحراني به صورت گزینه  هاي ثانویه اندیشید )هاشمی فشارکی، 

جواد و شکيبا منش، امير،1390، صص 198- 212(.

راهکارهای پدافندی در تأسيسات الکترونيکی:
- مراکز اصلی توزیع برق در مراکز و حوزه  های شهری پرتراکم قرار نگیرند.

- مسیرهای اصلی زیر زمینی انتقال برق در میانه  های بلوارها، اراضی سبز و 
به دور از پیاده روها قرار گیرند.

- مسیرهای اصلی به هیچ عنوان نباید از مسیر تأسیسات پرخطر نظیر پمپ 
بنزین  ها، مخازن گاز و .. عبور نمایند.

- استفاده از تونل تأسیسات شهری: این نوع تونل  ها عموماً به منظور نصب و 
جایگزینی تأسیسات زیربنایی و زیرزمینی شهرها احداث می  شوند و می  توان 
در حین ساخت ساختمان، یا پس از تکمیل ساختمان، نسبت به نصب لوازم و 
تجهیزات مربوط به تأسیسات زیر بنایی شامل لوله  های آب، کابل برق با ردیف  های 
مختلف ولتاژی و کابل  های تلفن و بسیاری موارد دیگر در داخل این تونل  ها در 

محل  های طراحی شده، اقدام نمود.) ميسمی، حسين و دیگران، 1390، ص50(.

عوامل مؤثر در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی
دسترسي 

محل  ایستگاه هاي  آتش  نشاني  براي  سهولت  ورود به  جریان  ترافیکي ، ضروري 
 است  در کنار یا موازي  با شبکه  معابر شریاني  اصلي  )درجه  1 و 2( تعیین  گردد.

در مکانیابي  باید دقت  شود که  محل  انتخاب  از کمترین  موانع  دسترسي هاي  
موجود و آتي  که  مدت  الزم  براي  رسیدن  به  محل  حادثه  را طوالني  مي کنند، 
کانال ها و سایر  از رودخانه ها،  عبارتند  این موانع   باشد. مهمترین   برخوردار 
کافي   به اندازه   پل   آنها  بر روي   است   این  صورت  الزم   در  که   آبي   راه هاي  
وجود داشته  باشد. تقاطع  خط  راه  آهن ، پل هاي  متحرک ، فضاهاي  باز بسیار 
وسیع  مانند زمین ها و استادیوم هاي  بزرگ  ورزشي  و پارک هاي  وسیع  شهري ، 

تپه هاي  شیب  دار و دره ها از دیگر موانع  هستند.
شعاع  عملکرد مفيد

 فاصله  ميان  ايستگاه هاي  آتش  نشاني  بسته  به  تراكم  جمعيت  و كاربري  
زمين  به  طور قابل  مالحظه اي  تفاوت  مي  كند و شعاع  خدماتي  و عملكرد 
ايستگاه ها اصل   لذا در مكانيابي   با يكديگر فرق  دارد.  نيز  ايستگاه ها  مفيد 
دقيقه   5 تا   3 زماني   فاصله   يعني   زمان «  »حداقل   و  دسترسي«   »حداكثر 
 )زمان  بين  شروع  آتش  سوزي  تا شروع  عمليات  آتش  نشاني ( عامل  تعيين  
حرارت ،  درجه    - زمان   استاندارد  اساس منحني   بر  زيرا  مي باشد  كننده  
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حضور  محل حادثه   در  نتوان   آتش سوزي   وقوع   اول   دقيقه    5 در  چنانچه  
يافت  و به  خاموش  كردن  آن  اقدام  نمود آتش  از كنترل  خارج  مي گردد و 
نشاني   آتش   ايستگاه هاي   لذاتوزيع   داشت   درپي  خواهد  پيامدهاي ناگواري  
مي شود.در  طراحي   مناسب ،  واكنش   زمان   مقدار  احتساب   با  شهر  كل   در 
با مشكالت  خاص   باال و مكان هاي  ويژه   آتش  سوزي   آمار  با  مناطق  ويژه  
مراكز  تجاري ،  مجتمع هاي   بازارها،  انبارها،  محوطه   شيميائي ،  صنايع   نظير 
اقتصادي  شهرها و... ضروري است  براي  مكانيابي  استقرار ايستگاه ها شعاع  

عملكردي  برابر 1/6 كيلومتر منظور گردد.

جهت  توسعه  شهر
در مکانیابي  ایستگاه هاي  جدید، ضروري  است  جهت  توسعه  شهر دقیقًا 
مد نظرقرار گیرد و متناسب  با جمعیت  پذیري  نواحي  توسعه  در 10 تا 20 
سال  آتي  و تراکم هاي  ساختماني  مربوطه ، ایستگاه هاي  آتش نشاني  مکانیابي  
گردد.در نواحي  توسعه  شهر، ضروري  است  ایستگاه ها در محوطه  هاي  باز و 
وسیعي  مکانیابي  و طراحي  گردند تا ضمن  تأمین  امنیت  ایستگاه ها، تسهیالت  
فراهم   آتش   کننده   براي  نگهداري  وسایل  خاموش   و فضاي  الزم   پارکینگ  
در  نباید  توسعه   مناطق   در  جدید  ایستگاه هاي   براي   انتخابي   مکان   گردد. 
نزدیکي  عوامل  محدود کننده  توسعه  شهر از قبیل  باغات ، اراضي  کشاورزان ، 

کوه ها و ارتفاعات  قرار گیرد.

آزمون فرضيه
محور اصلی مبنی بر کاهش حساسیت و اهمیت، کاهش آسیب پذیری، 

استمرار تولید و خدمات رسانی و سهولت بازگشت و بازسازی می  باشد.
سه  در  را  غیرعامل  پدافند  در  شهری  تأسیسات  یابی  مکان  کلی  ابزار 

محور می  توان جستجوکرد:
الف( رعایت مالحظات آمایش سرزمین
ب( رعایت مالحظات امنیتی – دفاعی

پ( رعایت مالحظات کاهش دسترسی عوامل تولید
رعایت این مالحظات، به پایداری تأسیسات شهری برای سالیان متمادی و 
دسترسی به توسعه پایدار و حفظ سرمایه  های ملی کمک مؤثر می  نماید. در این 
رابطه نقش مکان یابی تأسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل برجسته است:

- هماهنگی با ضوابط آمایش سرزمین
- هماهنگی با طرح دفاع عامل

- وجود موانع و حداکثر فاصله بین تأسیسات شهری و سامانه تهدید
- امکان ایجاد پراکندگی در جانمایی تأسیسات شهری

نتيجه گيری
از  حاکی  تحقیق  یافته ه ای  و  شده  انجام  تحلیل  و  تجزیه  مطالعات، 
ضرورت پرداختن به موضوع مکان یابی تأسیسات شهری به منظور کاهش 
فعالیت  و  فضا  و  انسان  بین  رابطه  زیرا  می باشد.  نظامی  تهدیدات  سطوح 
سه مؤلفه اساسی در تدوین طرح های جامع می  باشد؛ که نتیجه آن تثبیت و 
پایداری توسعه و امنیت خواهد بود. حفاظت از تأسیسات شهری از وظایف 
مهم کشور هستند. زیرا عدم تأمین آن، اختالل در روند تولید و محدودیت 

و فشار روانی بر مردم را موجب خواهد شد.

و  غيرعامل  پدافند  مکانيابی،  )تهدیدات  تحقيق  ابعاد  بررسی 
تأسيسات شهری(:

1- تهدید در هر سرزمینی دامن گیر بشر بوده است.
2- شهرها همواره در صدر اهداف مورد توجه مهاجمان نظامی قرار دارند.

3- تهدیدات دامنه  ای گسترده  ای دارند که در مواردی به صورت هم افزایی 
عمل می  کنند.

4- گستره جغرافیای نسبتاً وسیع شهری بستر تهدیدات طبیعی را فراهم می نماید.
5- تأسیسات شهری عناصر اصلی و مؤثر محیط طبیعی زندگی، آسایش و 

آرامش شهر است.
دارای حوزه  تأسیسات شهری  متوجه  اول  تهدیدات شهری در مرحله   -6

عملکرد گسترده است.
تأسیسات  ابنیه  و  انسانی  نیروی  تجهیزات،  سامانه  ها،  به  آسیب رسانی   -7
شهری باعث توقف تولید و خدمات رسانی به شهروندان شده و خسارات 

جبران ناپذیر را در پی دارد.
8- تهدیدات انسان ساخت در حال حاضر بسیار متفاوت با گذشته است و همواره 

باید مورد پایش قرار گیرند تا امکان اتخاذ تدابیر پدافند غیر عامل فراهم گردد.
9- نسل جدید تهدیدات دارای مشخصاتی متناسب با دانش و فناوری روز است.
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