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دفاع و امنيت شهري از منظر پدافند غير عامل 
و خلق فضاهاي دفاع پذير بر پايه شهر امن

(از گذشته تا به امروز)
كيومرث ملكى

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه تبريز  
مهندس فرهاد برندكام 
كارشناس ارشد پدافند غيرعامل

چكيده
براى  شهرها  برنامه ريزى  و  طراحى  هنگام  در  كه  موضوعاتى  مهم ترين  از 
فراهم نمودن ايمنى و امنيت هر چه بيشتر شهروندان و كاهش بحران در شهرها 
بايد مد نظر قرار گيرد، رعايت مالحظات و اصول پدافند غير عامل براى كاستن 
از آثار مخرب بحران ها مى باشد. سرزمين ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايى 
و سياسى خود، همواره در طول تاريخ شاهد بالياى طبيعى و غير طبيعى (جنگ 
و...) بسيارى بوده و خسارات مالى وانسانى فراوانى را متحمل شده است. از اين 
رو جايگاه نظرى و عملى دفاع و پدافند در برابر بحران در اين گستره اهميت 
بسيار مى يابد. با توجه به اين مسائل، كاربرد پدافند غيرعامل و توجه به اصول 
آن در برنامه ريزى شهرى مى تواند تا حد زيادى به كاهش آثار مخرب اين نوع 
بحران ها بيانجامد. يكي از شاخه هاي علمى مهم كه نقش عمده اي در برنامه ريزى 
است.  شهري  برنامه ريزي  اصول  و  ضوابط  از  استفاده  دارد،  عامل  غير  پدافند 
هدف اين مقاله شفاف سازي رابطه بين پدافند غيرعامل با امنيت شهري و نقش 
راهبردى آن در حفظ و امنيت شهروندان و زيرساخت هاى شهرى، با توجه به 
اهميت  كاربرى اراضى شهرى در برنامه ريزى و شهرسازى و نقش آن در ايجاد 

شهرهاى امن و فضاهاى دفاع پذير از گذشته تا به امروز مى باشد.
غيرعامل،  پدافند  دفاع پذير،  فضاهاى  شهرى،  امنيت  كليدى:  واژه هاى 

كاربرى اراضى، شهر امن.

1- مقدمه
شهر  يك  در  امنيت  وضعيت  و  شرايط  از  متأثر  اگرچه  امنيت  احساس 
است اما داراى اهميتى قابل توجه تر است. از امنيت مى توان با توجه و تأكيد 
بر جايگزينى كاربرى ها با نگاه دفاعى و امنيتى در برنامه ريزى كاربرى اراضى 
شهرى (خاكپور، 1386، ص45) و تأكيد بر اصول پدافند غيرعامل در برنامه ريزى 
شهرى و استفاده از ديدگاه ها و مسائلى كه پيشينيان و همچنين كشورهاى 
تا  گرفت  بهره  مى كنند،  استفاده  شهرسازى  در  عامل  غير  پدافند  در  سرآمد 
شهرها بتوانند در زمان وقوع بحران (جنگ و...)، كمترين تلفات و خسارات 
سالحهاى  توسعه  و  گسترش  در  كه  پيشرفتى  اين  با  را  و...،  مالى  و  جانى 
كشورهاى پيشرفته از لحاظ  هسته اى، شيميايى، بمب هاى گرافيتى و...، در 

نظامى بوجود آمده، متحمل شوند. اين مقاله در پى اين است كه اصول پدافند 
غير عامل را در برنامه ريزى شهرى، براى قابل دفاع ساختن و دادن نقش 
تدافعى به شهر، و چگونگى حفاظت و دفاع از انسانها و مكانهاى زندگى 

آنان در گذشته، حال و آينده هر چه بيشتر و بهتر مورد بررسى قرار دهد.

2- هدف و روش پژوهش
هدف اين تحقيق، مطالعه و بررسى عوامل، عناصر و ضوابط پدافند غير 
پذير  دفاع  فضاهاى  ايجاد  و  شهرى  امنيت  و  شهرى  برنامه ريزى  در  عامل 
شهرى بر پايه شهر امن از گذشته تا به امروز مى باشد. به همين منظور از 
روش توصيفى و تحليلى استفاده شده و اطالعات و اسناد با مراجعه به كتب 

و مقاالت موجود جمع آورى شده است.

3- مبانى نظرى پژوهش
3-1- گذرى بر تاريخچه جنگ در ايران و جهان

و  كشاورزان  ميان  در  شده،  سازماندهى  جنگ  آغاز،  در  مى رود  گمان 
دامپروران پديد آمده باشد، و كشورگشايان احتماالً صحرا نشينانى بودند كه 
با دامهايشان به سرزمين هاى ديگر مى كوچيدند و براى چيره شدن بر مردم 
بومى به آنان يورش مى بردند. نام زرد پوستان آسيايى (هونها) كه در سده 
تاتار،  تركان  نام  نيز  و  كردند  و تاز  تاخت  اروپا  بر  ميالدى  پنجم  و  چهارم 
مغوالن، عربان و مجارها در تاريخ اروپا ثبت است و در شمار كشورگشايان 
و حمله كنندگان مذكور آمده است (آشفته تهرانى، 1378، ص33). انسان ها در 
طول 5 هزار ساله تاريخ خود، 14 هزار جنگ به راه انداخته اند كه در اين 
يك  ماه،   4 هر  در  تقريبًا  يعني  است.  شده  كشته  انسان  ميليارد   4 جنگ ها 
جنگ به راه افتاده و در هر جنگ به طور متوّسط 286هزار نفر كشته شده اند 
و  شهرها  مصونيت  4). اگرچه  ص  تا،  بى  پايدار،  ملى  مقاومت  غيرعامل  (پدافند 
بين المللي  قوانين  تمامي  در  جنگ  وقوع  صورت  در  حتي  غيرنظامي  اماكن 
مورد تأييد قرار گرفته است اما در جنگ تحميلى عراق عليه ايران در روز 
ايالم،  كرمانشاه،  استان هاي  مرزي  شهرهاي  از  بسياري   1359 شهريور   31
خوزستان و كردستان همزمان با آغاز تهاجم زميني نيروهاي عراق، بمباران 
هواپيماهاي عراقي  گلوله باران شدند، و 4769 بار شهرهاي ايران توسط  و 
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بمباران يا موشكباران و گلوله باران شدند. از آغاز تا پايان جنگ شهرها بالغ 
بر 127 شهر مورد تهاجم قرار گرفتند كه 63 درصد حمالت هوايي توسط 
هواپيما، 9/4 درصد توسط موشك، 9/31 درصد توسط توپخانه انجام مي شد 

(ماهنامه شاهد جوان, 2008).

3-2- ويژگي جنگ هاي دوره ي جديد
1. تأكيد بر جنگ نرم (اطالعاتي، رواني، الكترونيك و...) و به كارگيري موضعي 

و مقطعي جنگ سخت، كوتاه شدن مدت جنگ (طراحي جنگ برق آسا).
اهداف  نخست  اولويت  كشور در  حساس  زيرساختهاي  انهدام  تأكيد بر   .2
تهاجم و تالش براي قطع ارتباط رهبري و مديريت دفاعي كشور با مردم و 

نيروهاي دفاعي (سليمانى، بى تا، ص14) . 

3-3 - اهداف پدافند غيرعامل 
شناسايى،  سامانه هاى  توانايى  و  قابليت  كاهش  و  ارضى  تماميت  حفظ   .1
و  آزادى  سلب  و  دشمن  آفندى  تسليحات  هدف گيرى  دقت  و  هدف يابى 
ابتكار عمل از دشمن، همچنين ايجاد شرايط سخت و دشوار براى وى در 

صحنه عمليات.
2. توزيع ثروت، جمعيت و سرمايه هاى ملى در كل فضاى سرزمينى كشور از 
طريق اعمال سياست تمركز زدايى، آمايش سرزمينى و پراكندگى زيرساختها 

و مراكز حياتى (صنعتى، نظامى و...) (موحدى نيا، 1388، ص24).
3.  جلوگيري از تخريب تأسيسات كشور و تحميل هزينه بيشتر به دشمن 
از طريق وادار نمودن وى به تلف نمودن منابع محدود خود بر روى اهداف 
كاذب و فريبنده و سلب اصل صرفه جويى قوا از وى (سليمانى، بى تا، ص 15).

3-4- پدافند غيرعامل در گذر زمان
انسان در طول زندگى خويش شهرهاى اوليه را در نقاطى ساخته كه از 
عناصر اصلى ايجاد شده نظير آب كافى، زمين مناسب و نزديكى به راه هاى 
تجارى برخوردار بود، اما بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شد كه اصل 
اصل  آن،  كه  دهد  قرار  توجه  مورد  شهرها  ايجاد  در  نيز  را  ديگرى  مهم 
دفاعى  بود. از اين روى، انتخاب نقاط مرتفع و ايجاد ديوارهاى دفاعى به 
عنوان يك اصل مطرح گرديد (هژبرى نوبرى، 1381، ص41). ديوارهاى دفاعى 
و خاكريزهاى متعلق به آغاز سكونت انسان در ايران هنوز برجاست و شكل 
دوره  هر  در  تدافعى  و  تهاجمى  سالح هاى  پيشرفت  موازات  به  هنوز  آنها 
تاريخى تكامل يافته است (موحدى نيا، 1388، ص45). امروزه نيز طراحى از نظر 
امنيتى چندان تفاوتى با زمانهاى قديم ندارد و هدف اصلى آن، تغييرى نكرده 
تعريف  را  خصوصى  ملك  محدوده  نيز  حصار  نوع  ساده ترين  حتى  است. 
مى كند و با آنكه ممكن است گذشتن از آن ساده باشد، اما به روشنى نشان 
مى دهد كه فرد عبور كننده حقوق اوليه مالك را ناديده گرفته است. طراحى 
چنين موانع حصار مانند در اطراف محوطه ها، با افزايش تهديد مى تواند با 
شدت بيشتر اجرا شود، اما تقريبًا از كليه انواع حصارهاى محيطى مى توان 
عبور نمود. همواره درجه اى از خطر، بدليل محدوديت هاى فيزيكى، مالى 
و يا نگهبانى، در ارتباط با اين موانع دفاعى وجود دارد. هدف در اين جا، 

انتخاب مانعى مناسب در مقابل تهديدى است كه در حد معقول قابل پيش 
بينى باشد (جى هوپر و جى دورگ، 1386، ص2).

3-4-1- نظريه نظامى شهر 
شهرهايى  اروپا  در  است.  آنها  نظامى  نقش  بيانگر  شهرها  اسامى  گاهى 
كه پيشوند و يا پسوندى از كلمات castel، chatillon، ferte، garde، Burg را 
به همراه نام خود دارند، شهرهاى نظامى بوده اند. در ايران نيز شهرهايى كه 
كلمات دژ و دز را در پيش و پس اسامى خود دارند شهرهاى نظامى هستند، 
دزفول، شاهين دژ و سنندج از اين قبيل شهرها هستند. در گذشته مرتفعات 
نظامى  شهر  مركزى  هسته  عنوان  به  سنگى  صخره  آمدگى  پيش  منزوى، 
شهر  دفاع  در  (مئاندر)  پيچ  رود  و  آبى،  موانع  وجود  يا  و  مى شد  برگزيده 
مؤثر بوده است ولى امروزه با اختراع سالح هاى مخرب، مكان جغرافيايى 
شهرهاى نظامى ارزش نظامى پيشين را از دست داده اند، چرا كه اين قبيل 
مكانها براى امروز بيشتر در تيررس دشمن قرار مى گيرد. در اثبات اين مدعا 
بوژوگارنيه يادآور مى شود اگر در جنگ اول جهانى شهر نظامى وردون1 با 
جايگزينى در انتهاى دره موز 2 نقطه اتكا و دفاع براى فرانسويان به شمار 
در  تغيير  و  هواپيما  از  وسيع  استفاده  با  جهانى  دوم  جنگ  هنگام  مى رفت 
تاكتيك هاى نظامى، اين نقطه تبديل به خط دفاعى گرديده كه امروز ديگر 
به اعتبار سابق خود نمانده است. در شرايط كنونى كاربرد موشك هاى قاره 
شهرها،  نظامى  موقعيت  بر  جنگ  در  شيميايى  سالح هاى  از  استفاده  و  پيما 
بويژه زمانى كه فاقد حيات اقتصادى و ادارى باشند، پايان داده است. امروزه 
نقش نظامى شهرها تابع شرايط سياسى است. بنابراين شخصيت جغرافيايى 
شهرهاى نظامى ديرين جز با حفظ آثار شكسته ويران شده قلعه و حصار و 

ارگ ادوار پيشين نمودى ندارد (فريد، 1375، ص248). 

3-4-2- دفاع از شهر و استحكامات در اعصار گذشته
تفكر ساخت و احداث ديوارها و دژهاى دفاعى از قديم االيام به عنوان 
ممانعت  و  دشمن  تهاجم  مسير  در  مانع  ايجاد  هدف  با  دفاعى  اقدام  يك 
مختلف  دولت هاى  توجه  مورد  غافلگيرانه  حمالت  با  شدن  مواجه  از 
با  كماكان  تهاجمى،  روش هاى  و  سالح ها  تكامل  و  تغيير  على رغم  و  بوده 
ديگرى  شكل هاى  به  تهديدات  نوع  با  متناسب  آنها  كاربرى  و  شكل  تغيير 
دفاعى  موانع  و  زيرزمينى،  امن  سازه هاى  منظوره،  چند  پناهگاه هاى  همانند 
دارند.  قرار  خاص  توجه  مورد  كشورها  دفاعى  مالحظات  در  الكترونيكى 
ديوارهاى دفاعى احداث شده در طول تاريخ بشرى  مشهورترين  جمله  از 
ديوار  آتالنتيك،  ديوار  گرگان،  ديوار  ذوالقرنين،  سد  چين،  ديوار  مى توان 
آنتونين، ديوار اورلئان، ديوار صلح بلفاست، ديوار برلين، ديوار ليما، ديوار 
ديوار  لندن،  ديوار  ويتنام،  ديوار  مراكش،  ديوار  زيگفريد،  ديوار  ماژينو، 
كرملين، ديوار بارلو، ديوار اورشليم و... را نام برد (موحدى نيا، 1388، ص47). 
نگاهى به گذشته بسيار دور شهرهاى جهان، تداعى كننده اين واقعيت است 
كه ايرانيان جزء اولين كسانى بودند كه به احداث شهرهايى بزرگ، زيبا و در 

عين حال برخوردار از اسلوبى صحيح مى پرداختند. 
شهرهايى مانند شاهپور، شوش، اكباتان و... كه در سده هاى قبل از ميالد 
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ساخته شده اند، از اين دسته اند (عبدالهى، 1382، ص41). 

3-4-3- ساختار شهر در يونان باستان
و  مشخص  محدوده هاى  با  شهرها)  دولت  شهرى  (مركز  يونان  شهر 
فرم شهرى فشرده و زندگى اجتماعى حداقل به ظاهر منسجم آن، از چنان 
امروزى  شهرساز  ذهن  در  نيز  آن  تصور  حتى  كه  بوده  برخوردار  موقعيتى 
مى شده  تشكيل  اصلى  عناصر  از  باستان  يونان  شهرى  ساختار  گنجد.  نمى 
كه عبارتند از : اكروپليس تپه دفاعى شهر بود كه بعدها به بخش مقدس و 
مذهبى شهر تبديل شد، آگورا محل ديدار مردم با يكديگر بود و ميدان داد و 
ستد و يا مركز فعاليتهاى شهر به صورت محوطه اى باز براى درهم آميختن 

شهروندان عمل مى كرد (بهرامى نژاد، 1382، ص23). 

3-4-5- ساختار شهر در رم باستان
رم اعجاب انگيزترين تركيب شهرى دوره باستان بوده است، روميان به 
منظور اعمال حاكميت و حفظ آن در پهنه چنين امپراتورى، هزاران اردوگاه 
طرحى  براساس  اردوگاه ها  اين  نهادند،  بنا  را  كسترا  بنام  محصور  نظامى 
شطرنجى كه حصار دفاعى مربع شكل پيرامون آن نيز از پيش تعيين شده بود، 
بنا مى شدند. عناصر مهم كالبدى شهر رومى عبارتند از: فروم، معبد اصلى، 
تأتر، حمام رومى، آمفى تأتر، و حصار دفاعى و شهر رومى داراى دو نوع 
مسكن بوده است: دوميوس كه به اسكان تك خانوارى، اختصاص داشت، با 
افزايش جمعيت شهر به ارتفاع ساختمانها افزوده مى شد (منبع پيشين، ص24).

3-4-6- ساختار شهر در قرون وسطى
در شهرهاى اروپايى قرون وسطى، قلعه شاهى و كليساى بزرگ در مركز 
شهر ساخته مى شدند (سعيدنيا، 1383، ص12). برج و باروهاى سنگى كه با دقت 
زياد با فضاى باز گسترده در مقابل خندق ها و پل هاى متحرك در ورودى 
عواملى  دهنده  نشان  نگهبانان  با  بلند  ديوارهاى  و  بودند  شده  ساخته  شهر 
مى گيرند  قرار  توجه  مورد  حمله  برابر  در  دفاع  در  هم  امروزه  كه  هستند، 
(Risk Management Series, P 1-3&1-2 ,2007). عناصر و اجزاى اصلى تشكيل 

دهنده شهر قرون وسطايى بطور كلى عبارتنداز: حصار با برج ها و دروازه هاى 
مربوطه خيابانها و ساير فضاهاى تردد، فضاهاى بازار كه احتماالً بازار و ساير 
خاص  محل  در  معموالً  كه  كليسا  مى گرفت.  بر  در  را  تجارى  ساختمانهاى 
خود قرار داشت و به طور كلى ساختمان ها و باغات خصوصى مربوط به 
شهر. از نظر الگوى فيزيكى خطوط اصلى شهر همگرا بود و در مركز شهر 
با يكديگر تالقى مى نمودند. خط پيرامون شهر نيز معموالً شكل دايره مانند 
داشت، ديوارهاى محافظ اطراف شهر به عنوان برج و استحكامات دفاعى 
عمل مى كردند. دسترسى به شهر تنها از طريق دروازه هاى محدود ممكن بود. 
ديده  شهر  دروازه هاى  كنار  در  خدماتى  فعاليتهاى  و  ها  مسافرخانه  انبارها، 

مى شدند (بهرامى نژاد، 1382، ص24). 

3-4-7- ساختار شهر در دوره رنسانس
اصول  شهرى  تاريخ  در  ديگرى  دوره  هر  از  بيش  رنسانس  دوران  در 

طراحى فضاها و معمارى پيرامون و در برگيرنده اين فضاها پيوسته و مكمل 
هم بودند. طراحان شهرى دوره رنسانس براى نخستين بار در تاريخ امكان 
شهرهاى  يافتند.  را  ديگران  براى  خود  تجارب  و  نظريات  و  گسترده  طرح 
دوران رنسانس فاقد اهداف دفاعى بودند و بيشتر بر جنبه هاى هنرى بصرى 
تأكيد داشتند: خيابانهاى مستقيم، مناطق با شبكه شطرنجى و فضاهاى بسته، 
عناصر اصلى يك شهر دوره رنسانس هستند. هندسى بودن طرح شهر، مناطق 
مسكونى را به صورت منظم در بين خيابانهاى اصلى و فرعى مسدود مى كرد. 
بر خالف دوره قرون وسطى كه شهر رشد افقى داشته، در عهد باروك شهر 
كه محصور در حصار موجود بود بايستى پس از تكميل شدن رشد افقى و 

پر شدن باغچه ها و باغ ها رشد عمودى و ارتفاعى يابد (منبع پيشين، ص25).

3-4-8- بناهاى دفاعى مادها
با آمدن آريايي ها به ايران و تشكيل امپراطورى بزرگ ماد در اين سرزمين 
تحوالت وسيعى در همه زمينه ها بوجود آمد. برخورد مادها با آثار و تمدن 
بناهاى  معمارى و  زمينه  بخصوص در  ملل آن روز،  ديگر  ايالم و آشور و 
دفاعى و استحكامات نظامى و قلعه ها و دژها، به آنان توان روزافزونى بخشيد 
(پازوكى، 1378، ص305). نتيجه اين تماس و برخورد، پيدايش شهر هگمتانه 
به عنوان سمبل همبستگى و اتحاد قومى به صورت دژى مستحكم يكى از 
مهمترين كانونهاى شهرى و مركز حكومت ماد بوده است. در اين ميان شهر 
هگمتانه كه مركزيت اصلى قوم ماد است از اعتبار بيشترى برخوردار بوده 
و عظمت كاخ هگمتانه بيانگر چنين واقعيتى است. طرح و نقشه شهرهاى 
در  حاكم  اجتماعى  شرايط  لحاظ  به  است.  شبيه  يكديگر  به  معموالً  مادى 
دولت  اولين  عنوان  به  را  خود  دوام  و  بقا  مى بايست  ماد  دولت  زمان  آن 
تاريخى ايران غربى و مركزى حفظ نمايد. دشمنان آن به ويژه دولت آشور با 
تهاجم و حمله به اين قوم موجب مى شدند كه آنان مراكز استقرارى خود را 
مستحكم تر بنا نمايند و براى ايجاد دژها و شهرها مكانهايى را برگزينند كه 
متكى به موضع هاى جغرافيايى امن باشد، تا ضمن مقابله با دشمن و حفظ 
امنيت قادر به شكست آنان نيز باشند. ساخت شهر كيش سيم بهترين نمونه 
اين شهرها را ارائه مى دهد. در موقعيت اين شهر گفته شده كه شهر در روى 
يك مكان بلند و مسطح بنا شده بود و داراى استحكامات بوده است. بعضى 

خانه ها شكل برج داشتند(رضوانى، 1382، ص40).

3-4-9- بناهاى دفاعى هخامنشيان
در قرن پنجم پيش از ميالد، برابر با آغاز فرمانروايى هخامنشيان به خاطر 
توسعه شهر، افزايش جمعيت و تغيير تكنيكهاى دفاعى، پيشرفت هاى زيادى 
در نحوه بناى استحكامات شهرها، قلعه ها به چشم مى خورد، آشكارترين اين 
تغييرات تبديل برج هاى نيمه استوانه اى به برجهاى مستطيل شكل و ايجاد 
ديوارهاى كنگره دار است كه كار دفاع بهتر در مقابل دشمنان را فراهم مى 
آورد (پازوكى، 1378، ص306). كورش در برخي از نواحي مرزي براي مراقبت 
شهرهايي  و  مراكز  بيگانگان،  حملة  برابر  در  آن  حفظ  و  كشور  مرزهاي  از 
ص7).   ،1378 انرژى،  و  آب  عمران  شهرساز  و  معمار  مشاور  (مهندسين  افكند  پي 
ويژگى هاى عام شهرهاى هخامنشى، استقرار قصر سلطنتى در مركز شهر بود 
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كه در كنار آن محله هاى دربارى قرار داشتند. پادگان نيز در قصر سلطنتى قرار 
داشت. در شهر ميدانى عمومى بود كه در فاصله اى اندك از دروازه شاهى قرار 
داشت. در اطراف قصر سلطنتى (كهندژ) و محله هاى دربارى و محله هاى 
مسكونى و كوچه هاى شهر قرار داشت و برگرد آن عمومًا حصارى بلند از 
خشت ساخته مى شد (نظريان، 1383، ص 7). نقشه شهر مربعى بوده به طول 
(9كيلومتر در 9كيلومتر) در وسط آن آتش را به عنوان حافظ حقيقى مكان 
مى افروختند و با توجه به تعداد جمعيت در كنار آتش حوضى حفر مى كردند 
و آن را با آب پر مى كردند و سپس آب انبار مى ساختند و پس از آن ساختمان 
آتشكده را آغاز مى كردند. پس از اتمام، اين دو بنا، ساير بناهاى شهر ساخته 
مى شده و سپس به ايجاد باغ و بستان مى پرداختند (مجتهدزاده، 1383، ص18).

3-4-10- بناها در دوره سلوكيان
فرمانروايان سلوكي براي ادارة كشور، شبكه اي از شهرهاي تازه احداث 
در نقاط مهم و در جنب راه ها و جاده هاي حياتي پديد آوردند، از جمله در 
طول جاده بزرگ و مهمي كه سلوكيه را در ساحل دجله به بلخ مرتبط مي 
كرد، شهرهاي متعدد و در طول ساحل خليج فارس در حدود 9 شهر از جمله 
انطاكيه پارس (بوشهر كنوني) را احداث كردند. شهرسازي و شهرنشيني در 
سرزمينهاي  حفظ  ضرورت  نخست،  عمده:  عامل  دو  تأثير  تحت  دوره  اين 
پهناور تحت سلطه و نحوة انتظام و ادارة امور كشوري و لشكري، و دوم، 
توسعة بازرگاني و صنعت، از توسعه و رشد زيادي برخوردار شد (مهندسين 
مشاور معمار و شهرساز عمران آب و انرژى، 1378، ص8). احداث قالع و شهرها 
بشكل مربع مستطيل و بيضى از دوره هخامنشى و سلوكى در ايران معمول 
بوده ولى در عهد اشكانى با توجه به نيازهاى نظامى و اقتصادى ايجاد آن 
روبه افزايش گذاشت و از نظر شهرسازى توسعه و تكامل يافت (كيانى، 1365، 
بزرگ  تجربه  دوره  را  سلوكى  دوره  در  شهرنشينى  اشرف،  احمد  ص112). 
تاريخى و بنيانگذارى شهرهاى خود فرمان به سبك شهرهاى يونانى توسط 
سلوكيان  مى داند.  ايران  در  شهرنشينى  شتابان  رشد  و  سلوكى  فرمانروايان 
ضمن اينكه شهرهاى خود را در مجاورت قالع بنا مى كردند، حصارى نيز 
به دور آن مى كشيدند و در ميان آن اقدام به ساختن بناهاى دولتى و عمومى 
قواعدى  و  اصول  مبناى  بر  و  معين  نقشه اى  طبق  شهرسازى  و  مى كردند 
مشخص صورت مى گرفت كه بيشتر به طرح شطرنجى شباهت داشته است. 
در هسته مركزى شهر قرار داشته مركز ادارى شهرى  دو ميدانى كه معموالً 

و همچنين مركز مبادالت تجارى محسوب مى شد (رضوانى، 1382، ص47).

 3-4-11- بناهاى دفاعى پارتيان
با بررسى و كاوش هاى انجام شده در منطقه دشت گرگان معلوم گرديده 
كه شهرهاى اشكانى در اين منطقه داراى پالن متنوع است. رايج ترين پالن 
كه اشكانيان در ايجاد شهرها و قالع نظامى در اين منطقه از آن استفاده كردند 
شامل:  شهر يا قلعه با نقشه مربع، شهر يا قلعه با نقشه مستطيل، شهر يا قلعه 
با نقشه مدور، شهر يا قلعه با نقشه چند ضلعى نا منظم. فعاليت شهرسازى 
به هنگام حكمرانى مهرداد اول و مهرداد دوم به حد اعالى ترقى رسيد و در 
همين زمان است كه معروفترين ديوار دفاعى جهان در منطقه هيركانيا ساخته 

شد و عالوه بر ايجاد شهرها، قالع و و دژهاى متعدد نظامى نيز با نقشه هاى 
متنوع ايجاد شد (كيانى، 1365، ص106).  به نظر مى رسد پارتيان بانيان بزرگ 
طرح  است.  نشده  شناخته  اندكى  موارد  جز  آنها  بناهاى  از  باشند،  شهرها 
عمومى آنها عبارت است از دايره اى كه مبادى آن از اصول شهرسازى قديم 
در  كه  را  قديم  نظامى  اردوگاه هاى  طرح  نيز  و  شده  اقتباس  غربى  آسياى 
قشون آشورى متداول بوده به خاطر مى آورد. عالوه بر اين تاريخ وضع اين 
شهرهاى نادر مؤيد و مصدق طرح مذكور مى باشد (پازوكى، 1378، ص307). 
شهرهاى دوره اشكانى در آغاز به علت اوضاع سياسى و بحرانى آن دوره 
نظر  مّد  آن  دفاعى  جنبه  كه  مى كرد  پيروى  طرحى  از  و  داشته  نظامى  جنبه 
و  ارگ  كه  بوده  دايره اى  صورت  به  شهرها  اين  عمومى  طرح  است.  بوده 
كاخ سلطنتى در مركز آن قرار داشته و مراكز ادارى، سربازخانه ها، انبارها و 
مأموران  و  منصبان  صاحب  فرمانروا،  نزديكان  اقامتگاه  آن  از  بعد  و  خزاين 
مالكين  خرده  و  پيشه وران  شهرى،  محالت  در  و  روحانيون  مغان،  دولتى، 
است،  داشته  قرار  كشاورزى  اراضى  و  روستاها  آن  دنبال  به  داشتند.  اقامت 
چنين طرحى مقابله با دشمن و دفاع را آسان مى نمود (رضوانى، 1382، ص49).

3-4-12- بناهاى دفاعى ساسانيان
در زمان تمدن ساسانيان هنگام احداث شهرها ضمن تدارك نقشه هاى 
منطقه، از پيش طرح موقعيت دفاعى و حصار اطراف شهر را نيز مورد توجه 
قرار مى دادند. آنان مكان احداث شهرها را جايى انتخاب مى كردند كه حداقل 
يك طرف آن متكى به كوه يا رودخانه و يا مانع طبيعى باشد تا دستيابى به 
شهر مشكل شود (پژوهشكده پدافندغيرعامل، 1388، ص 24). شهرهاى ساسانى 
 ،1383 (مجتهدزاده،  مى شده  تشكيل  ربض  و  شارستان  كهندژ،  بخش  دو  از 
ص55). اولين قسمت و مهمترين بخش شهرسازى كهندژ يا قلعه نام داشت، 
از  پيش  ايران  ادارى-سياسى  شهرهاى  اجزاء  مهمترين  از  يكى  قسمت  اين 
ورود اسالم را تشكيل مى داد، كه داراى برج و بارو بوده و به وسيله خندقى 
احاطه مى شد كه تنها به وسيله دروازه اى به خارج راه داشت. محل احداث 
اين قلعه نظامى كه مظهر و مركز قدرت و تصميم گيرى بوده و با معمارى 
ويژه و خصوصيات منحصر به خود متمايز مى شده، در بهترين و بلندترين 

نقطه قرار داشته است (امينى، 1388، ص22). 
قسمت دوم شهر دوره ساسانى كه پيرامون كهندژ قرار داشته و در واقع 
شهر قلعه اى بوده، همان بخش اصلى شهر است. اين بخش محالت را در 
خود جاى داده و روابط اجتماعى اقتصادى بين مردم ساكن در آن وجود و 
جريان داشت، اين بخش شهرستان يا شارستان نام داشت. دروازه هاى شهر 
نيز به اين قسمت باز مى شد. سومين قسمت شهر دوره ساسانى در بيرون 
از حصارى كه شهرستان را احاطه مى كرد، ربض يا حومه بود. كشتزارها و 
مزارع در اين قسمت قرار داشت اين بخش داراى اهميتى كمتر نسبت به دو 
احداث  براى  ساسانيان  ص223).  دهاقانى، 1373،  بود (مشهدى زاده  قبلى  بخش 
شهرها، نقشه هاى از پيش طرح شده اى را تدارك مى ديده اند و عالوه بر آنچه 
كه جهت ايجاد شهر مورد نظر بود، موقعيت دفاعى و حصار اطراف آنرا نيز 
مد نظر داشتند. مكان احداث شهرها را جايى انتخاب مى كردند كه حداقل 
يك طرف آن متكى به كوه يا رودخانه و يا مانع طبيعى باشد تا بدين وسيله 
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دستيابى به آن مشكل شود (پازوكى، 1378، ص308). 

3-4-13- معمارى و استحكامات شهرها در دوران اسالمى
نخستين شهرهايى كه پس از اسالم احداث شدند، اردوگاه هايى بودند 
كه براى استقرار سپاهيان مسلمان تأسيس شده بود. كوفه و بصره از اين نوع 
شهرها بودند كه در دهه دوم هجرى ساخته شدند. تعدادى از اين شهرها در 
كنار شهرهاى قديمى، نقاط استراتژيك و يا در جوار اماكن متبركه، در راستاى 
اهداف اسالمى بنا گرديدند (نظريان، 1383، ص 22). مسلمانان پس از پيروزى 
بر سرزمين هاى فتح شده، نحوه ساختن برج و بارو را از ديگران آموختند و 
هر شهرى در قلمرو آنها كه بارو نداشت و يا برج و باروى ضعيفى داشت، 
باروهاى جديدى ساختند و باروهاى قديمى را بازسازى كردند. از شهرهاى 
معروف آن زمان مى توان به بغداد و قاهره اشاره كرد كه برج و باروهاى آنها 
همراه با طرح اصلى شهرها ساخته شد. و نيز بصره و شيراز را مى توان اشاره 
كرد كه برج و باروى آنها بعداً به طرح شهر افزوده شده است. حتى برج و 
باروى بخارا نيز توسط مسلمانان ترميم شده (مجتهدزاده، 1383،ص 63). شهرها 
در اين دوره به سه بخش عمده، (ربض، شارستان و ارگ يا حاكم نشين) كه 
در بلندترين نقطه شهر قرار داشت، و محل زندگى حكام و سرداران و...بود، 

تقسيم مى شدند (پازوكى، 1378، ص310). 

3-4-14- بناها و استحكامات از صفويه به بعد
به كارگيرى سالح گرم كه توسط برادران شرلى به ايران آورده شد به 
عنوان عاملى در تحكيم دولت صفوى و از بين بردن قالع خانها و تيولداران 
به  قالع  اهميت  و  ارزش  كه  است  عصر  اين  از  و  مى شد  محسوب  بزرگ 
عنوان تكيه گاه و مأمن، در مقابل دولتهاى مركزى از بين مى رود و انسجام 
ايجاد  عمدتًا  گرم  سالح  به  آنان  كردن  مسلح  و  نظامى  قواى  به  بخشيدن 
صنعتى  انقالب  شروع  با  ص63).   ،1382 (رضوانى،  داشت  دنبال  به  را  امنيت 
كشورها  ساير  در  انقالب  اين  دستاوردهاى  نفوذ  و  اروپايى  كشورهاى  در 
مانند ايران، توسعه شهرها آغاز شد. با گسترش شهرها، به تدريج حصارها 
يا فرو ريخت يا جنبه تاريخى و فرهنگى به خود گرفت. اما مردم شهرها 
پس از مدتى با ناامنى مواجه شدند كه در گذشته سابقه نداشت. اين ناامنى 
عبارت بود از: بزهكارى، حمله به افراد در خيابانها و... كه ارمغان زندگى در 

شهرهاى ديگر بود (تختى، 1385، ص65). 

3-5- معيارهاى بهينه در تعيين مكانهاى مناسب، و كاربردهاى 
شهرى

 الف) سازگارى: منظور از مؤلفه سازگارى قرارگيرى كاربرى هاى سازگار 
در كنار يكديگر و برعكس جداسازى كاربرى هاى ناسازگار از يكديگر است 

(زيارى، 1386، ص29).
 ب) دسترسى: دسترسى به عنوان معيارى درباره اينكه رسيدن به يك مكان 

چقدر آسان است، استفاده مى شود (محمدى ، 2007، ص3).
ج)مطلوبيت: منظور از مطلوبيت حفظ عوامل طبيعى، چشم اندازها، فضاهاى 

باز و غيره است.

 د) ايمنى: هدف از اين كار حفاظت شهر در مقابل خطرهاى احتمالى(خطرهاى 
با  صنعتى  منطقه  قرارگيرى  مانند  طبيعى  غيره  و  زلزله،  سيل،  مانند  طبيعى 
و  تأسيسات  و  پديده ها  از  حفاظت  و  ص94)   ،1386 (پورمحمدى،  مسكونى) 
و...  جنگ  زمان  در  حمله  مقابل  در  شهروندان  از  دفاع  و  شهرى  تجهيزات 
در شهرها است (زيارى، 1386، ص31). همچنين به كمك ساماندهى كالبدى 
فضاها كاربرى هاى شهرى، به كارآيى اقتصادى فعاليتهاى شهرى و لذا تداوم 

حيات آن افزوده مى شود (حميدى، 1376، ص 10). 
تعيين مكان مناسب جهت استقرار كاربرى هاى مختلف شهرى، جزيى از 
فرآيند برنامه ريزى شهرى محسوب مى گردد. مقوالتى نظير ايمنى، سازگارى، 
اقتصادى بودن و...، از جمله مواردى هستند كه بر مكان استقرار فعاليتها در 
مراكز  مكان گزينى  و  مختلف  كاربرى هاى  سازگارى  مى گذارند.  تأثير  شهر 
اقتصادى و نظامى با توجه به اصول پدافند غيرعامل، فاكتور اصلى در استقرار 

كاربرى هاى حياتى و استراتژيك قلمداد شده بود.

برنامه ريزى  بر  تأكيد  با  سايت  طراحى  و  امنيت  آينده   -6-3
پدافند 

بارزترين خطر براى امنيت ملى هركشور، خطر تجاوز نظامى از طريق 
مكانيابى سايتها  اعمال زور است (عزتى، 1373، ص84)، و با توجه به اينكه 
مى باشد،  غيرعامل  پدافند  ويژگى هاى  مهمترين  از  و...،  دفاعى  سازه هاى  و 
مى بخشد  بهبود  را  سازه ها  اين  دفاعى  نقش  موضوع  اين  به  درست  توجه 
و  باشد  آينده  به  نگاه  با  بايد  ما  امنيتى  طراحى هاى  ص36).    ،1388 ، (پيمان 
براى تهديدهاى جديد، تكنولوژى هاى جديد در طراحى ما ارائه شود. بايد 
از طراحى به گونه اى كه همه چيز به شكل سنگر و استحكامات جلوه كند، 
پرهيز نمود. اين دقيقًا انتقادى است كه آمريكا از معمارى دولتى شوروى در 
سالهاى جنگ سرد مى كرد (جى هوپر، 1386، ص8). در هنگام ساخت بناهاى 
جديد، مى توان امنيت سايت را بوسيله عناصر يكپارچه با معمارى ساختمان، 
تقويت نمود. در تسهيالت موجود نيز مى توان با ايجاد تغييرات سازه اى براى 
تقويت بناها، به روش هايى كه براى هر طرح منحصر به فرد باشند، امنيت را 
افزايش داد. البته اين روش ها، در صورتى كه امكان هم داشته باشند، معموالً 
بسيار پرهزينه خواهند بود. معماران منظر و افراد ديگرى كه در برنامه ريزى، 
چون  مسائلى  به  كه  مدتهاست  هستند،  درگير  خارجى  فضاهاى  ساخت  و 
ايمنى و... توجه مى كنند. در ملزومات در نظر گرفته شده براى معماران منظر 
خبره و ديگر طراحان، از شايستگى اين افراد براى طراحى فضاهاى ايمن 
با ساخت و سازماندهى مناسب براى مشتريانشان، اطمينان حاصل مى شود 

(منبع پيشين، ص22).
  

3-7- مالحظات پدافند غيرعامل جهت استقرار كاربرى هاى 
استراتژيك 

سه  به  نظامى  طريق  از  خود  اهداف  به  دستيابى  براى  دشمن  اصوالً 
عمل  شهرها  به  حمله  و  حساس  مراكز  به  حمله  زمينى،  حمالت  روش 
مى نمايد. حمله دشمن معموالً به مراكز حساس اقتصادى است كه اين مراكز 
شامل  را  و..  پااليشگاه ها  استراتژيك،  بنادر  برق،  نيروگاه هاى  كارخانجات، 
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مى شود (زيارى، 1380، ص78). روش هايى كه در پدافند غيرعامل به كار 
مى روند عبارتنداز پراكندگى تأسيسات و ساختمانها؛ استوار كردن تأسيسات 
با ارزش و ساختن پناهگاه. معموالً در گزينش جايگاه تأسيسات، موارد زير 

در نظر گرفته مى شود:
1. بررسى عوامل طبيعى در پدافند غيرعامل؛

2. بررسى مالحظات پدافندى با توجه به موقعيت جغرافيايى ناحيه؛
3. هماهنگى مالحظات پدافندى و طرح توسعه شهر؛

4. كمك رسانى بموقع رويدادهاى ناگوار. 
در  آينده  توسعه  و  آسان  دسترسى  با  حريم  و  ايمنى  همچون  عواملى 
گزينش جايگاه تأسيسات و كاربرى هاى فوق نيز مؤثر هستند (زيارى1385، 
ص 135).  لذا براى حفظ اين تأسيسات و تجهيزات شامل: خطوط لوله هاى 
شهرى، پمپها و... با چالش هاى بزرگى روبرو هستيم زيرا حفاظت فيزيكى 
و  سخت  بسيار  خطرات  ديگر  و  تروريسم  با  رويارويى  در  تجهيزات  اين 
مى باشند  هم  به  پيوسته  ذاتى  بطور  شهرى  ساخت هاى  زيرا  است.  پيچيده 
و حتى در يك رويداد منفرد ممكن است به كل ساختار شهر صدمه وارد 
مى سازد  مشكل  را  شهر  سيستم  نگهدارى  و  تقويت  موضوع  اين  كه  شود، 
(Richard G.Little ,53,2004). تخصيص فضا براى تأسيسات شهرى، يك 

عرصه حياتى مهم براى تصميم گيرى در برنامه ريزى شهرى است. تخصيص 
فضايى كاربرى زمين نقش مهمى در فرايند برنامه ريزى شهرى ايفا مى كند. 
اين فرايند عملكردهاى انسانى و فيزيكى را با هم تركيب مى كند تا آنها را 
به توازن رسانده و بر اساس نياز انسان آنها را اجرا نموده و فعاليت آنها را 
تسهيل كند. فعاليتهاى انسان به شدت به هم وابسته هستند و اين وابستگى 
رابطه پيچيده ميان كاربرى زمين را نشان مى دهد. چنين روابط متقابلى ساختار 
حفاظت   .(Alexander, C 1965,P58)دهد مى  تشكيل  را  شهر  يك  فضايى 
استراتژيك  لحاظ  به  آنها  اهميت  و  كاربرى  نوع  به  وابسته  ساختمانها،  از 
مى باشد، تجمع تأسيسات صنعتى شهر در يك منطقه خاص صنعتى، عمًال 
شهرها،  به  نظامى  حمله  هنگام  زيرا  دارد.  مغايرت  شهر  دفاعى  سياست  با 
تخريب مناطق صنعتى، و مراكز استراتژيك حمل و نقل و ارتباطات، از جمله 
هدفهاى نظامى دشمن به شمار مى روند. بنابراين، همجوارى اين عملكردها 
داشته  فاصله  مسكونى  نواحى  از  بايد  و  بوده،  خطرناك  مسكونى  مناطق  با 

باشند (سعيدنيا، 1383 ، ص 23).

3-7-1- ضوابط انتخاب سايت تأسيسات دفاعى – اقتصادى 
(كارخانجات، پتروشيمى، پادگانها و...) : 

اصلى،  جاده هاى  بزرگراه ها،  مثل  نشانه ها  كنار  در  تأسيسات  ايجاد  از   .1
مذكور  تأسيسات  به  هواپيماها  تقرب  سهولت  باعث  كه  و...،  رودخانه ها 

مى گردند اجتناب شود.
2. تأسيسات در پناه كوه ها، داخل دره ها، و جاهايى كه به راحتى در معرض 
ديد دشمن قرار نگيرند، و نزديك شدن به سوى آنها به سهولت ميسر نباشد، 

ايجاد شوند (ملكى ،1390، ص1348).
3. توجه به عوامل زيربنايى و دسترسى ها، شامل شبكه راه ها، فرودگاه ها، 
خطوط راه آهن و.. از اهميت بسيار زيادى در مكان يابى برخوردار است، و 

تأسيسات به گونه اى ايجاد شوند كه همرنگى و هماهنگى با محيط طبيعى 
از  و  باشند،  داشته  را  و...)  شهرى  روستايى،  جنگلى،  كويرى،  (كوهستانى، 

عوارض طبيعى استفاده شود.
برق،  نيروگاه هاى  نظير  شهرى  تجهيزات  و  تأسيسات  مكانيابى  در   .4
تصفيه خانه هاى آب و... داشتن فاصله مناسب از مناطق مسكونى و جمعيتى 
و ديگر كاربرى هاى پر خطر (پادگانها و مراكز حساس نظامى، صنايع، انبارها 
و...) از ضروريات است. با توجه به مطالب فوق احداث مجموعه هاى دفاعى 
كور  استقرار  به  نسبت  را  دشمن  ديد  باشد:  زير  شرايط  كننده  برآورده  بايد 
نمايد (استتار، اختفاء، پوشش)، در صورت رؤيت، تشخيص درست آن براى 
هدف  براحتى  درست،  تشخيص  صورت  در  (فريب)،  باشد  مشكل  دشمن 
گرفتن،  قرار  هدف  صورت  در  (پراكندگى)،  نگيرد  قرار  دشمن  سالح هاى 

آسيب نديده يا كمتر آسيب ببينند (استحكام) (پيمان ،1388، ص36). 

3-7-2- ضوابط پدافندى كاربرى هاى مسكونى
 آنچه مسلم است اين است كه براى مقابله با بحران ها و حفظ امنيت 
مطلوبى  حد  از  جمعيت  توزيع  و  پراكنش  بايد  شهرى،  مراكز  در  انسانها 
كمترين آسيب مالى و جانى را  برخوردار باشد تا بتواند در مواقع بحرانى 
متحمل شود، لذا بايد تمهيداتى در مكانيابى كاربرى هاى مسكونى در محيط 

شهرى براى مقابله با اين مخاطرات ارائه گردد:
شهر  حساس  نقاط  نقشه  بايد  شهرى  اراضى  كاربرى  نقشه  تهيه  از  قبل   .1
نقاط  اين  در  مسكونى  كاربرى  جانمايى  از  و  شناسايى،  تهديدات  لحاظ  از 
جلوگيرى گردد، همچنين در صدور پروانه هاى ساختمانى مد نظر باشد كه، 
در ساختمان هاى باالى 4 واحد ساختن پناهگاه اجبارى باشد البته ساختن 
و  معمارى  (شورايعالى  گيرد  صورت  دولت  مالى  همكارى  با  بايد  پناهگاه 

شهرسازى، 1388، ص11).
2. بايد در مكانيابى مجتمع هاى مسكونى دسترسى آسان در مواقع بحران به 
ساختن  از  و  داشته،  وجود   ،... و  آتش نشانى  درمانى،  خدمات  كاربرى هاى 

ساختمان هاى تزيينى با مصالح خطرناك (شيشه) جلوگيرى به عمل آيد.
هدف گيرى  امكان  محدوده  يك  در  فعاليت ها  و  سرمايه ها  افراد،  تمركز   .3
محيط را افزايش مى دهد و همچنين همجوارى ساختمانها و تمركز آنها در 
يك محوطه فشرده سبب افزايش خطرپذيرى و تأثيرات جانبى آنها مى گردد؛ 

پس بايد در مكانيابى مسكونى اين نكات مدنظر قرار گيرد.
4. طراحى كلى محيط مسكونى بهتر است كه به صورت غيرمتمركز و منظم 
ايمن  فاصله  حداقل  مى شود  توصيه  و  يابد،  افزايش  ايمنى  ضريب  تا  باشد 
مسيرهاى دسترسى از ساختمان هاى مسكونى براى كاهش خطر ريزش آوار 

برابر با يك سوم ارتفاع ساختمان باشد (قائدرحمتى، 1390، ص 591).

3-7-3- ضوابط پدافندى مكانيابى آتش نشانى
از كاربرى هاى مهم و حياتى كه بايد در مكانيابى آن حساسيت نشان داد و 
در مواقع بحرانى كارايى فوق العاده اى دارند آتش نشانى است. الزم به ذكر است 

كه آتش نشانى  زيرمجموعه تأسيسات و تجهيزات شهرى محسوب مى گردد.
گردد،  تأسيس  آتش نشانى  ايستگاه  يك  نفر  هزار  هر 50  ازاى  به  تقريبًا   .1
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اين  دهد،  پوشش  را  كيلومتر   5/1 بايد  نشانى  آتش  ايستگاه  هر  همچنين 
مساحت برابر با 7 كيلومتر مربع مى باشد (مهندسين مشاور عرصه، 1375، ص1)، 
به  نگرش  با  نشانى  آتش  ايستگاه  هر  پوشش  زير  منطقه  مى توان  همچنين 
برد آن (فاصله دو ايستگاه طى پنج دقيقه) تعيين شود. همينطور بايد فضاى 
واگذارى به اداره مركزى و هر يك از ايستگاه هاى آتش نشانى برابر معيارهاى 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى پيش بينى شود، و تأسيساتى كه آتش 
سوزى، زيان فراوانى به آنها مى رساند بايد سيستم آتش رسانى ويژه اى در 

سازمان خود پيش بينى كنند (زيارى، 1385، ص 137).
در  باشد،  اصلى  معابر  حاشيه  در  بايد  آتش نشانى  ايستگاه هاى  استقرار   .2
صورت استقرار در كنار معابر محله اى بايد در مكانى كه امكان ارتباط با معبر 
اصلى وجود دارد قرار گيرد، و استقرار در زمينهاى دوبر كه بر دو معبر اصلى 

دسترسى داشته باشد ارجحيت دارد (تقوايى، 1387، ص99).
توجه  مورد  كه  استراتژيك  تأسيسات  كنار  در  نشانى  آتش  مكانيابى  از   .3
دشمن در مواقع جنگ مى باشد، خوددارى گردد، و ايستگاه هاى آتش نشانى 
در كنار كاربرى هاى تجارى و ...، بعلت وجود مواد اشتعال زا مكانيابى گردد 

كه تقريبًا با فاصله 5 دقيقه به اين كاربرى ها دسترسى پيدا كند.
4. آتش نشانى بايد جايى مكانيابى گردد كه محل خروجى آن تقاطع باشد، 
همچنين يك طرفه بودن خيابانهاى شهر باعث عدم كارايى ايستگاه هاى آتش 
مخاطرات  برابر  در  بايد  نشانى  آتش  ايستگاه  ساختمان  و  مى گردد،  نشانى 

كامًال ايمن باشد (قائد رحمتى، 1390، ص 593). 

3-7-4- ضوابط پدافندى كاربرى بهداشتى درمانى
از  بحران  بروز  اثر  در  ما  كشور  جمعيت  از  تعدادى  چندگاهى  از  هر   
بين رفته و صدمات اقتصادى و جانى را متحمل مى شوند، براى اين منظور 
جانمايى و مكان بهينه براى كاربرى درمانى و جلوگيرى از همجوار شدن آن 

با ديگر كاربرى هاى متعارض و متضاد و رعايت فاصله مناسب از اينگونه 
كاربرى ها مى تواند جدايى از اينكه به حفظ و دوام كاربرى كمك نمايد، در 
و  جمعيت  به  آسيب رسانى  از  و  ارائه  را  بهترى  خدمات رسانى  جنگ  زمان 
ديگر كاربرى ها تا حد قابل مالحظه اى بكاهد. مكان بيمارستان بايد با توجه 

به اصول و معيارهاى پدافند شهرى طراحى شود:
1. برخوردارى از فضاى امن و تجهيزات كافى جهت افزايش ظرفيت پذيرش 
دوبرابر شرايط عادى همچنين ساخت  اورژانس حداقل  بيماران در شرايط 

انبارهاى امن براى دارو و تجهيزات اورژانسى. 
2. بايد در يك فضاى وسيع مكانيابى گردد و فضاهاى باز اطراف بيمارستان 
براى استفاده در مواقع بحرانى آماده سازى شده باشند. همچنين چادر امدادى 
براى بسترى كردن اضطرارى بيماران همواره موجود باشد، و با يك طراحى 
بيمارستان  بعنوان  بحرانى  مواقع  در  شهرى  باز  فضاهاى  از  مى توان  دقيق 

استفاده كرد.
وسايل  افراد و  كه  باشد  نحوى  به  بايد  بيمارستان  به  منتهى  معبر  3. عرض 
تخليه  بيمارستان دسترسى پيدا كنند و امكان  بتوانند به  سهولت  امدادى به 
سريع در موارد اضطرارى شامل راه خروجى هاى مناسب و دسترسى خوانا و 
سريع كليه بخش هاى بيمارستان به راه خروجى و...،(حسينى، 1386، ص57).

3-7-5- ضوابط پدافندى پناهگاه هاى شهرى
 در تعريف پناهگاه گفته مى شود پناهگاه به مكانى اطالق مى گردد كه به 
خاطر طراحى تخصصى و كاربرى خاص در مقابل انواع تهديدات، نسبت 
به ساختمانهاى متعارف از درجه حفاظت و ضريب ايمنى باالترى برخوردار 
باشد و امنيت جانى و روانى بيشترى براى افراد فراهم نمايد (تحقيقات مسكن 

و شهرسازى، 1388، ص38). 
1. رعايت فاصله محل احداث پناهگاه با تانكرها و مخازن سوخت، فاضالب، 

جدول 1 - انواع پناهگاه در شوروى سابق
مالحظات مشخصات نوع

تونلهاى عميق در زير زمين-تونلهاى كوهستانى*در دامنه تپه ها*اين نوع 
پناهگاه ها در درجه اول براى حفاظت مقامات دولتى و حزبى و ارتشى 

و دفاع غير نظامى اختصاص دارد

نزديك به نقطه انفجار اتمى*منطقه حساس*قدرت مقاومت آن 20 اتمسفر اضافه 
فشار است، براى اقامت طوالنى در نظر گرفته شده است.

1-پناهگاه سنگين خيلى عميق

اين پناهگاه ها براى حفاظت مؤسسات صنعتى و كارگران آنها و در 
صورت لزوم حفاظت مردم پيش بينى شده است.

اين نوع پناهگاه در زير زمين ساخته شده و قدرت مقاومت در مقابل 10 تا15 
اتمسفر اضافه فشار را دارد و براى اقامت طوالنى 150 تا چندين صد نفر در نظر 

گرفته شده است.

2-پناهگاه منفرد دور از منطقه حساس

خطوط مترو در مسكو از 70 تا 75 كيلومتر طول دارند و از 1 تا 2 ميليون 
نفر مى توانند در آنجا پناهنده شوند( در حدود 20 تا 40 درصد 

جمعيت). طبق برنامه اى كه در دست اجراست 55 كيلومتر به طول 
متروى مسكو افزوده خواهد شد.

در شهرهاى مسكو و لنينگراد خطوط مترو رسمًا به عنوان پناهگاه تعيين و ترتيبات 
الزم داده شده، ايستگاه ها حداقل در عمق 30 مترى زمين قرار دارند و مجهز به 

درهاى خروجى ضد تند باد انفجار هستند.

3-خطوط راه آهن زير زمينى(مترو)

اين پناهگاه ها داراى درهاى خروجى با دودكش الستيكى است. سيستم 
تهويه مكانيكى يا دستى دارد. داراى درب خروجى اضطرارى است و 
گاهى با زير زمين منزل مجاور مربوط است. تداركات خواربار پيش 

بينى نشده است و پناهندگان بايد غذاى خود را همراه بياورند.

اين پناهگاه ها كامًال در زير سطح زمين قرار دارند و از لحاظ حفاظت در مقابل 
موج انفجار اتمى تا حدى ترتيبات الزم داده شده است. سقف اين پناهگاه ها يا از 

داالن هاى بتنى است كه ميله هاى فوالدى آن را نگه مى دارند و يا از بتن مسلح 
است (برحسب نوع مصالح ساختمانى و طرز قرار گرفتن آنها)و گنجايش 100 تا 

150 نفر را دارد.

4.پناهگاه زيرزمينى در آپارتمانها و پناهگاه 
هاى عمومى(پناهگاه سردابى)

طبق آزمايش هاى انجام شده مى توان در ظرف 24 ساعت در نقاطى كه 
قبًال تعيين شده از اين نوع پناهگاه ها ايجاد كرد. در مورد تعيين محل 
مناسب و همچنين حفر و مرتب ساختن اين قبيل پناهگاه ها بايستي 

تمرينات كافى به عمل آيد

از گودال هايى كه در زير خاك حفر مى شود يا از غارهاى دامنه كوه ها و تپه ها 
استفاده مى شود.هر نوع مصالح ساختمانى كه در دسترس باشد استفاده مى شود.

( حتمًا بايد از يك متر كمتر پوشش با خاك نداشته باشد). براى اقامت خيلى كوتاه 
در نظر گرفته شده است. گنجايش 100 تا 250 نفر را دارد.

5-پناهگاه هاى ساده و موقت(ضد ريزش 
هاى اتمى)

مأخذ: پورمحمدى و همكاران، 1390، ص 657
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چاه هاى آب، انبارهاى شيميايى و چاه هاى موجود الزامى است. اين فاصله 
با توجه به مقياس خطرات احتمالى حاصل از موارد مذكور تعيين مى گردد.

2. محل احداث پناهگاه عمومى بايد براساس فاصله مناسب جهت دسترسى 
سريع افراد تعيين گردد، در صورت امكان بهتر است محل پناهگاه در زيرزمين 
و به شكل مدفون در نظر گرفته شود. ايجاد پناهگاه ها در كنار تأسيسات و 
بزرگ   مجتمع هاى  و  شهرها  داخل  و  صنعتى  و  ادارى  نظامى،  سازمان هاى 
مسكونى و پناهگاه هاى خانوادگى نقش بسيار ارزشمندى در كاهش ميزان تلفات 

انسانى حاصل از آثار سالح هاى دشمن خواهد داشت (پيمان، 1388، ص10).
3. پناهگاه ها بايد بتوانند در مقابل اثرات ناشى از جنگ افزارهاى متعدد، از 
قبيل انفجار، تركش و هرگونه آلودگى ناشى از احتراق و اشتعال مواد منفجره، 
مقاوم باشند. از اين رو رعايت ويژگى هايى از قبيل استحكام سازه در برابر 
انفجار، ممانعت از ورود هواى آلوده و دارا بودن تجهيزات فيلتراسيون در 
اين گونه ابنيه توصيه مى گردد. متعاقبًا ضرورت وجود سيستم هاى تأمين هوا 
و خروج هوا در طراحى نيز بديهى به نظر مى رسد. موقعيت مكانى پناهگاه 
بايد به گونه اى باشد كه امكان انتقال سريع پرسنل و تجهيزات به داخل آنها 
ميسر باشد، براى نيل به اين هدف مى توان راه هاى دسترسى زير زمينى بين 

پناهگاه ها و ابنيه استفاده كننده از آن ايجاد نمود (موحدى نيا، 1388، ص62).
4. مسير ورودى به پناهگاه بايد از امنيت بااليى برخوردار باشد و بصورتى 
از  دور  بايد  پناهگاه  نگردد.  مسدود  حساس  مواقع  در  كه  گردد  طراحى 
در  و  گيرد،  قرار  تأسيساتى  فضاى  مانند  ساختمان  آسيب پذير  بخش هاى 
ساخت آن بايد با سازمانهاى شهرى (آب و فاضالب و...) هماهنگى به عمل 
آيد (مركز تحقيقات مسكن و شهرسازى، 1388، ص39). در شوروى سابق پناهگاه ها 

به پنج نوع تقسيم بندى مى شدند:

3-7-6- ضوابط و مالحظات مربوط به ايجاد انبارها
1. تهيه انبار تأسيسات سوختى ضد بمب بندرت اقتصادى مى باشد، اما با همان 
هزينه مى توان انبار خيلى بزرگترى، با ظرفيت بيشتر توسط تانكرهاى سبك 
چون  نمود.  تهيه  باشند  شده  جاسازى  پراكنده  صورت  به  زيرزمين  در  كه 
مقدار سوخت ذخيره شده در تانكرها مختلف است و از طرفى اصابت بمب 
به آسانى باعث آتش سوزى نمى شود، بنابراين اين گونه تأسيسات نيازى به 
حفاظ ضد بمب ندارند، و سيستم لوله ها و تجهيزات پمپ بايد طورى قرار 
گيرند كه وسايل نقليه حامل سوخت نتوانند به محوطه تانكرها نزديك، و 
باعث آشكار شدن محل اختفاء آنها شوند (وزارت مسكن و شهرسازى دفتر سازه هاى 

امن، 1367، ص10).
شهرها  در  حياتى  مراكز  با  فاصله  بايد  سوختى،  انبارهاى  مكانيابى  در   .2
مراكز  به  شده  انتخاب  مكان هاى  نزديكى  كه  است  درست  گردد،  رعايت 
حريم  شناخت  ليكن  است،  مطلوب  آنان  نيازمندى هاى  به  توجه  با  شهرى 
امنيتى نيز حائز اهميت بوده و بايد بررسى شود. شناخت اين حريم مستلزم 
شناخت وضعيت انتظامى منطقه است. حتى االمكان اصل دور بودن از مراكز 
توليد محصوالت خطرزا (مواد شيميايى، و...) رعايت گردد (پيمان و غضنفرى 
نيا، 1388، ص38). جايگاه انبارهاى سوخت بايد در خارج از محوطه منطقه 
مسكونى به شكلى مناسب و نيز با توجه به بادهاى غالب شهر مكان يابى 

مناسب  محل هاى  در  بايد  نفتى  فرآورده هاى  فروش  جايگاه  همچنين  شود، 
فضاى كافى براى خودروها پيش بينى گردد و حريم جايگاه و نكات ايمنى 

مربوط به آنها نيز در نظر گرفته شود (زيارى، 1385، ص 137). 
ساختمانها و تأسيسات انبار مهمات به دليل عهده دار بودن وظيفه  3. اصوالً 
پشتيبانى از جنگ و دفاع بايد در برابر اصابت سالح هاى دشمن مقاوم ساخته 
مختلفى  حفاظتى  درجه  از  مى توانند  انبارها  اين  اهميت،  به  بسته  شوند. 
كليه  دارد.  آنها  وظائف  نوع  به  مستقيم  بستگى  اين  و  باشند  برخوردار 
اصابت  برابر  در  بايد  نيز  تأسيسات  اين  با  رابطه  در  خدماتى  ساختمان هاى 

سالح هاى دشمن مقاوم ساخته شوند(پيمان، 1388، ص14). 

3-8- مالحظات استقرار كاربرى حمل و نقل و  ارتباطى از 
گذشته تا به امروز

 شكل گيرى معابر در شهرهاى قديم ايران را مى توان به دو دسته، معابر 
وجود  به  خودرو  يا  طبيعى  صورت  به  كه  معابرى  و  شده  طراحى  پيش  از 
وجود  كمتر  ايران  در  شده  طراحى  پيش  از  معابر  نمود.  تقسيم  مى آمدند، 
بود.  هندسى  نظمى  داراى  و  مستقيم  شكل  به  معابر  نوع  اين  مسير  داشت. 
مانند خيابان چهار باغ اصفهان. دسته ديگر شامل معابرى مى شد كه به مرور 
زمان و به صورت طبيعى بدون هيچ گونه طراحى از قبل شكل گرفته بودند. 
در اين شكل گيرى هيچ نظم و ترتيبى ديده نمى شد و شبكه ارتباطى شهر را 
مجموعه اى معبر مارپيچى شكل تشكيل مى داد. شكل گيرى معابر به عواملى 
ضرورت  اقليمى،  شرايط  محرميت،  حفظ  آبيارى،  كانالهاى  از  پيروى  چون 
داشت.شكل گيرى  بستگى  جامعه  اجتماعى  و  فرهنگى  ويژگى هاى  و  دفاع، 
معابر براساس ضرورت دفاع: هرج و مرج معابر و پيچ و خمى كه در استقرار 
تعرض،  از  حدى  تا  را  خود  مجاور  سكنه  مى توانست  داشت،  وجود  آنها 

تجاوز، قتل و غارت مهاجمين حفظ نمايد. 
پيچ و خم معابر نقش بازدارنده اى را در تعقيب و گريز ايفا مى كرد و 
مى آمد.  شمار  به  مهاجمين  تيراندازى  و  هدف گيرى  براى  مانعى  همچنين 
قسمتى از  فوقانى  ساباطهايى (پوشش  احداث  اهالى با  معابر  اين  بيشتر  در 
را  سواره  مهاجمين  داشت،  قرار  زمين  سطح  از  كمى  ارتفاع  در  كه  معبر) 
باالجبار  و  شده  پياده  خود  مركب  از  معبر  از  عبور  براى  تا  مى كرد  وادار 
آنها  حمالت  و  حركات  كه  مى گرديد  باعث  مانع  اين  نمايند.  حركت  پياده 
به كندى صورت گيرد (قريب، 1374، ص206). ولى امروز عالوه بر دسترسى 
كافى به اين گونه مجراهاى ارتباطى نوع دسترسى، در زمان وقوع بحران و 
امداد و نجات فوق العاده تأثيرگذار است. شبكه دسترسى در شهرهاى كهن 
كه مناسب وسائط حمل و نقل غير موتورى هستند و براى تردد پياده شكل 
گرفته اند، پاسخگوى حركت سواره، تراكم و سرعت وسائط نقليه امروزى يا 
به بيان ديگر ترافيك شهرى زمان حال نيستند. شبكه هاى موجود دسترسى 
علت  به  شده اند  ساخته  اتومبيل  حركت  براى  كه  نيز  كنونى  شهرهاى  در 
گره گاه هاى متعدد (تقاطع)، ميدان ها و اتصاالت نادرست، از روانى ترافيك 

بى بهره اند (سعيدنيا، 1381، ص7). 
افزايش تعداد دسترسى ها در ظرفيت راه هاى شهرى، اثرى تعيين كننده 
مى گذارد. هرچه تعداد دسترسى ها بيشتر باشد، از ظرفيت كاسته مى شود. در 
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گذشته، مهمترين عامل كاهش ظرفيت راه هاى شريانى اطراف شهرها همين 
افزايش تعداد دسترسى ها بوده است. 

3-9- ضوابط و اصول استقرار كاربرى فضاهاى باز
دارد.  بستگى  كافى  دسترسى هاى  به  گيرى،  پناه  امكان  و  گريز  1.قابليت 
نحوه مجاورت قطعات تفكيكى با گذر، همجوارى فضاى باز و ساخته شده 
هر قطعه با گذر و نيز درجه محوريت معابر بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
الگوى فضاهاى باز در كل سطح بافت بخش هاى مسكونى، عامل ديگرى در 
افزايش كارايى بافت هنگام سوانح طبيعى است. موقعيت و سطح قرار گيرى 
فضاهاى باز و همجوارى با ساختارها يا عوارض طبيعى با توجه به وسعت 

آن مى تواند موجب آسيب فضاهاى باز شود (عزيزى، 1387، ص27).
2. فضاهاى باز نقش مهمى در كاهش وسعت ميزان عمل و نتايج اكثريت 
حوادث طبيعى و مصنوعى دارند. فضاهاى باز مى توانند در مواقع اضطرارى 
به عنوان يك منطقه در دسترس با امكان فرار و استقرار و پناه گرفتن در آن 
مطرح باشند. بدين ترتيب طراحى مناسب فضاهاى باز داخل بافتهاى شهرى 
يكى از مهمترين حربه ها جهت مقابله با خطر محسوب مى گردد. سودمندى 
فضاهاى باز در محدوده شهرى بستگى به تعداد اين فضاها، توزيع يكسان 
در تمام منطقه شهرى و همچنين تداوم سيستم مناطق سبز دارد (زبردست، 

1384، ص8). 
يا  و  جلوگيرى  در  ساختمان،  خارج  باز  فضاهاى  سازندگان  و  طراحان   .3
كاهش آسيب هاى ناشى از ديگر انواع تهديدها، نمى توانند نقش مؤثرى داشته 
براى  و  مى شوند  آغاز  ساختمان  يك  داخل  در  معموالً  تهديدها  اين  باشند. 
مقابله با آنها به عمليات تخصصى امنيتى و معمارى و فناورى هايى نياز است 
كه با آنچه در يك طرح امنيتى سايت براى خارج ساختمان پيش بينى شده 
است، تفاوت دارند. بسيارى از تهديدها در خارج از ساختمان آغاز مى شوند 
و در اينجاست كه طراح سايت قادر است در عين حال كه فضاهاى عمومى 
با كيفيت مناسب خلق مى كند، صدمات ناشى از اين جرائم را كاهش دهد و 

يا جلوى رخداد آنها را بگيرد (جى هوپر، 1386، ص22).

3-10- مالحظات پدافندى در رابطه با ارتفاعات (توپوگرافى) 
در گذر زمان

در گذشته بر عامل توپوگرافى زياد تأكيد شده است (بجز دوران رنسانس 
كه بيشتر اصول هنرى و زيبا شناسى در شهرسازى بكار رفته و كمتر اصول 
گرفتن  قرار  و  ارتفاع  عامل  كه  چند  هر  است).  گرفته  قرار  نظر  مد  دفاعى 
بر بلندى تا حد معينى مطلوب است، اما امروزه انتخاب ارتفاع زياد براى 
استقرار كاربرى هاى استراتژيك يا ايجاد شهرهاى نظامى مناسب و مطلوب 
نمى باشد. اهميت عامل توپوگرافى مربوط به زمانى بود كه تكنولوژى جنگى 
پيشرفتى، چندان نداشت : الف) در دوران هاى قديم در باالى كوه ها قالع 
و استحكامات دفاعى خود را مى ساختند و بعدها به فكر ايجاد اين مراكز و 
حتى مراكز حياتى ديگر خود در دامنه كوهها پرداختند كه اين مورد نيز تا 
زمان جنگ جهانى اول اهميت داشت كه يداهللا فريد در كتاب شهرشناسى 
استتار  به  دادن  اهميت  ب)  ص248).  است (فريد، 1375،  كرده  اشاره اى  بدان 

مراكز استراتژيك در داخل شهرها و مكانيابى كاربرى هاى شهرى نمى تواند 
به صورتى شايسته و بايسته جوابگو باشد. از اين مورد مى توان در سطحى 
وسيع از عامل توپوگرافى براى مكانيابى و استتار صنايع نظامى و استراتژيك 
كشورى، و دور از مراكز شهرى و جمعيتى استفاده كرد. در مورد پراكندگى 
دوره  پدافند  كتاب  در  نيز  دره ها  و  كوه ها  پناه  در  آنها  استتار  و  مهم  مراكز 
استقرار  همچنين  ص9).  پايدار،  ملى  مقاومت  يا  غيرعامل  (پدافند  ابتدايى 
اينكه در  واقع شود يا  اينكه در خود شهر  ارتفاعات بسته به  كاربرى ها در 
ايجاد  از  بايستى  حتى االمكان  باشد.  متفاوت  بايد  شود  مستقر  شهر  اطراف 
زيرا  كرد.  اجتناب  هموار  نسبتًا  يا  مسطح  دشت هاى  در  حياتى  تأسيسات 
تأسيسات احداث شده در چنين محل هايى را نمى توان از ديد دشمن مخفى 
نگه داشت. از سوى ديگر، دشمن در حمله به آنها نيز با مشكل عوارض 
مواجه نمى شود و مى تواند ضمن پرواز در ارتفاع كم و قرار نگرفتن در ديد 
رادارها، با اوج گيرى به موقع هدف را مورد اصابت قرار بدهد، و مجدداً در 

ارتفاع پايين از صحنه دور شود (پيمان، 1388، ص38).

3-11- پدافند غيرعامل و نقش كاربرى هاى چند منظوره
چند عملكردي بودن فضاها در شرايط بحرانى (جنگ، زلزله، سيل و...) 
بهره برداري هاي  جهت  را  فضاها  آمادگي  طرح،  بودن  اقتصادي  بر  عالوه 
مختلف منطبق با شرايط فراهم مي نمايد (زرگر،بيتا، ص10). به عنوان مثال در 
امكانات  شهر مسكو طراحي فضاها و اماكن داخلي سامانه قطار شهري و 
لحاظ شده در آن به گونه اي است  كه عالوه بر نقش جابه جايي در زمان هاي 
عادي، قادر به اسكان و تأمين مايحتاج ضروري بيش از دو ميليون نفر از 
شهروندان براي مدت زمان تقريبي يك ماه است. به خاطر همين اقدامات 
ارزنده، در جهان از روس ها به عنوان استادان پدافند غير عامل و طراحان 
مي  ياد  تأسيسات  و  اماكن  فضاها،  سازه ها،  انواع  چندگانه  و  منظوره  چند 
شود (زيارى، 1380، ص87). در زالند نو، دستور كار مديريت اضطرارى دفاع 
شهرى كه در سال 2002 تدوين شده است، دامنه وسيعى از پيشنهادات و 
خدمات را در بخش دفاع غيرعامل،  جهت ارزيابى و كنترل مديريت بحران 
و هدايت و كنترل منابع در دسترس  به هنگام وقوع حوادث در سطح كشور 
 (The Civil Defence Emergency Management act ,2002) است  نموده  ارائه 
در اياالت متحده بخصوص بعد از حمله تروريستى در 11 سپتامبر 2001، 
همچنين  است.  يافته  افزايش  سرزمين  امنيت  بر  تمركز  و  سرمايه گذارى 
كشور  كه  داد  نشان  كاترينا  توفان  نتيجه  در  انهدام  مقياس  قبل،  سال  چند 
از  ناشى  آسيب هاى  معرض  در  همواره  انسانى،  منشاء  با  حوادث  بر  عالوه 
 Civil Defence and Home Land Security Ashort of National)بالياى قرار دارد
كه  است  ضرورى  فوق  موارد  به  عنايت  با   .(  Prepardness Efforts,  2006

برنامه ريزى ها و نظارت و اجراى طرحها، با ديد و فكر پدافندى در مواجه 
با بحران ها طراحى و ساخته شوند، و توجه به كاربرى هاى چند منظوره در 
طرح هاى جامع و عمران شهرى مد نظر قرار گيرد تا بتواند راهبردى براى 
كمك به كنترل و كاهش آثار بحران در شهرها و مراكز جمعيتى و بحران زا 
يا  باز  فضاى  مجموعه  يك  احداث  و  ايجاد  براى  برنامه ريزى  مانند  باشد. 
يك استاديوم، كه اين مجموعه طورى طراحى و مكانيابى شود (تمام اصول 
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ممكنه براى يك باند پرواز و فرود هواپيما و بالگرد در آن مد نظر باشد) 
كه عالوه بر استفاده از آن در زمان حال براى امور تفريحى- توريستى و...، 
به  كمك  براى  مناسب  پاسخگوى  و...،  زلزله  بحران  وقوع  زمان  در  بتواند 
مديريت بحران باشد. يا فضاهاى سبز و بوستانها طورى طراحى و احداث 
اسكان  مركز  و  اردوگاه  بعنوان  بحران  زمان  در  فضاها  اينگونه  از  كه  شوند 
موقت استفاده الزم بعمل آيد، و اين مهم جز با همكارى مديران سازمان هاى 
مربوطه، و لزوم گنجاندن و توجه به اين كاربرى هاى چند منظوره و چند 
مناطق  و  شهرها  در  و...،  عمرانى  طرح هاى  و  برنامه ريزى ها  در  عملكردى 

مختلف ميسر نمى شود.

3-12- عوامل مؤثر بر آسيب پذيرى شهرها
3-12-1- آسيب پذيرى ناشى از عوامل و عوارض  طبيعى (زمين 

ساخت): گسل فعال – آتشفشان - بهمن - سونامى - طوفان و...
3-12-2- آسيب پذيرى ناشى از عوامل انسان ساخت (شهرسازى): 

3-12-2-1- افزايش تراكم در مناطق آسيب پذير
 تراكم جمعيت به دنبال خود تراكم ساختمانى باال و كمبود فضاهاى باز 
در زمان ازدحام، مختل شدن شرايط امدادرسانى و... را در پى خواهد داشت. 
هنگام  به  بيشتر  خسارت هاى  معناى  به  شهر  در  جمعيتى  تراكم  همچنين 
وقوع بحران است، و بسته شدن معابر و كاهش امكان گريز از موقعيت هاى 
خطرناك و دسترسى به مناطق امن و نيز مشكل شدن نجات مجروحان در 

اثر مسدود شدن راه هاى ارتباطى است (عزيزى، 1387، ص27).
باز  فضاى  خطر:  پر  نواحى  در  كافى  باز  فضاهاى  نبود  و  كمبود  ب. 
مورد  شهرى  فضاى  در  دهنده  تعميم  و  كننده  متعادل  فضاى  يك  عنوان  به 
حال،  عين  در  است.  سبز  فضاى  براى  مكملى  كه  مى گيرد  قرار  استفاده 
فضاى باز به عنوان تعديل تراكم ساختمانى و انسانى از اهميت محسوسى 
برخوردار است. وجه مشترك فضاى باز به صورت فضاى ارتباط دهنده بين 
نمايان  شهر  درون  خاص  استخوان بندى  صورت  به  كه  مختلف  فعاليتهاى 
مى شود، بخشى از ساختار يا فرم شهرى را مشخص مى سازد (نوذرى، 1383، 
شهرى  بافتهاى  داخل  باز  فضاهاى  مناسب  طراحى  ترتيب  بدين   .(49 ص 
يكى از مهم ترين حربه ها جهت مقابله با خطر محسوب مى گردد. سودمندى 
فضاهاى باز در محدوده شهرى بستگى به مقدار و ميزان اين فضاها، توزيع 
يكسان در تمام منطقه شهرى و همچنين تداوم سيستم مناطق سبز دارد. در 
مجموع مى توان اينگونه عنوان كرد كه هرچه پراكندگى فضاهاى باز و توزيع 
آنها در سطح شهر  مناسب تر باشد، مقابله با بحران بهتر انجام خواهد گرفت.

3-12-2-2- نقصان در شبكه ارتباطى
آن  ويژگى هاى  مهمترين  از  مى توان  را  شهر  يك  ارتباطى  شبكه هاى 
دانست كه بازتاب كالبدى مفهوم نياز به دسترسى مى باشند. گوتنبرگ ساختار 
شهرى و رشد را در مفهوم دسترسى جستجو مى كند و معتقد است كه جوامع 
تالش مى كنند، تا بر فاصله غلبه كنند (زبردست ، 1384، ص8). زيرا برقرارى 
كيفيت  و  مطلوبيت  افزايش  باعث  جامعه  عادى  شرايط  در  بهينه  دسترسى 
سطح زندگى مى شود. همچنين پس از وقوع بحران حفظ دسترسى و جريان 

آمد و شد در معابر شهرى باعث نجات و تداوم حيات انسانى مى گردد. 
3-12-2-3- توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر

نامناسب  طراحى  ريزى،  برنامه  ضعف  دليل  به  شهرى  مناطق  در   
و  تعمير  به  بى توجهى  پروژه ها،  صحيح  اجراى  در  بى دقتى  ساختمانها، 
نگهدارى و اسكان در اراضى در معرض خطر به صورت عوامل مهمى در 

بروز حوادث درآمده اند(رضويان، 1381، ص32).

3-12-2-4- همجوارى و ساخت و ساز در جوار كاربرى هاى 
و  حساس  كاربرى هاى  تجميع  و  ناسازگار  و  رسان  آسيب 

حياتى شهر در يك منطقه و محدوده بخصوص در شهرها.

3-12-2-5- بافت و شكل نامناسب شهر
 الزمه شناخت بافت شهرى بعنوان يك سيستم، شناسايى سازمان فضايى 
است،  داده  شكل  را  مجموعه  اين  سازمان  كدام  اينكه  و  مطالعه  مورد  شهر 
نظر  از  خاص  شرايطى  داراى  هركدام  شهرى،  مسكونى  بافتهاى  مى باشد. 
سانحه  وقوع  هنگام  در  شهرى  بافت  نوع  هر  واكنش  هستند.  آسيب پذيرى 
مراحل  در  سپس  و  داشته  آسيب پذيرى  نظر  نقطه  از  را  متفاوتى  درجات 
امكانات  در  ساكنين،  پناه گيرى  و  گريز  قابليت هاى  در  بحران  وقوع  از  بعد 
موقت،  اسكان  حتى  و  بازسازى  و  پاك سازى  چگونگى  در  رسانى،  كمك 
دخالت مستقيم دارد. دامنه تأثير اين ويژگى نه تنها در طراحى ساختمان، بلكه 
در طراحى شهرى ومديريت بحران نيز گسترده شده وحائزاهميت مى باشد 

(قربانى، 1385، ص1204).

3-13- امنيت و توسعه پايدار شهرى 
انسان معاصر در مقايسه با اسالفش، چنين به نظر مى رسد كه در وضعيت 
در  گسترده اى  امكانات  و  پيشرفته  ابزارهاى  دارد.  قرار  ترى  مناسب  امنيتى 
اختيار انسان امروزى است كه تا پيش از اين، نمى توان از آن سراغ گرفت 
برمحور  شهرى  زندگى  اساس  كه  گفت  مى توان  ص105).   ،1383 (افتخارى، 
ارسطو  نظر  به  ص 169).  (ربانى، 1385،  دارد  قرار  آسايش  و  امنيت  اصل  دو 
شهر مى بايد امنيت و شادمانى را بر انسان ارزانى دارد (نوربرى شولتز، 1381، 
ص100). ضرورت پرداختن به موضوع امنيت شهرى از آنجايى مهم مى نمايد، 
كه وابستگى متقابل ميان امنيت و توسعه اجتناب ناپذير است. امنيت زمينه ساز 
و بستر توسعه اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى است و بعالوه از اين 
در  انسان  زندگى  كيفيت  شهرى  پايدار  توسعه  در  مى پذيرد.  تأثير  عناصر 
فضاى شهرى محور قرار مى گيرد به طورى كه تداوم زندگى شهروندان توأم 
با بالندگى و رفاه اجتماعى باشد و به پايدارى محيط شهرى آسيب نرسد. 
نقطه قوت نظريه توسعه پايدار توجه به ارتباط و برقرارى رابطه ميان عناصر 
حفظ  موجب  مى تواند  كه  است  معقول  و  منطقى  شكل  به  توسعه  اجزاء  و 
در  امنيتى  ناپايدارى هاى  بروز  به  زيادى  نظريه پردازان  شود.  توسعه  بقاى  و 
تأكيد  با  نورنژاد  كرده اند.  توجه  پايدار  توسعه  مؤلفه هاى  تحقق  عدم  نتيجه 
بر رابطه امنيت و توسعه، شرايط الزم براى توسعه پايدار شهرى را شامل 
برقرارى امنيت داخلى، برقرارى آزادى و سياست خارجى مناسب مى داند و 
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معتقد است امنيت، فرهنگ توسعه است (رهنمايى، 1385، ص180). چشم انداز 
پايدارى آن است كه زندگى هر شهروند در زمان حال يا آينده كيفيت مناسبى 
داشته باشد (الرينى، 1385، ص28). با توجه به اين كه در نبرد آينده احتمال 
حمله دشمن بيشتر به مراكز صنعتى و تجمعى و... وجود دارد، تمامى سازه ها 
و ساختمانهاى مهم كشور دفاعى-نظامى تلقى مى شوند. براين اساس، الزم 
است در حد امكان مالحظات پدافند غيرعامل درباره همه آنها رعايت گردد 

(پيمان، 1388، ص10). 

مأخذ: (اعظمى و خيالى، 1388، ص46).

نگاره 1: چرخه پايداري مبتني بر توسعه، امنيت و دفاع

3-14- شهر امن  و  فضاهاى قابل دفاع 
براى  كه  مى شد  ساخته  حصارى  شهرها  گرداگرد  گذشته  اعصار  در 
تدريج  به  شهرها،  گسترش  با  بود.  بيگانگان  تهاجم  خطر  از  شهر  حفاظت 
حصارها يا فرو ريخت يا جنبه تاريخى و فرهنگى به خود گرفت. بنابراين 
در اثر  اين پيشرفتهاى علمى و فناورى دامنه تهديدهاى بالقوه، گسترده تر 
تروريسم  امروزه  شد.  افزوده  تروريستى  سالح هاى  پيچيدگى  بر  و  شده 
بالقوه  تهديدهاى  فهرست  به  نيز  كامپيوترى  و  راديولوژيكى  بيولوژيكى، 
اضافه شده اند. از سوى ديگر، همين پيشرفت ها باعث ايجاد امكانات بهتر به 
منظور ساخت محيط براى مبارزه با تهديدات جديد شده اند. افراد مدافع و 
تروريست هر دو دائمًا در تالشند تا يك قدم از ديگرى جلو باشند و برترى 
تاكتيكى بدست آورند (جى هوپر، 1386، ص3). تهاجمى يا تدافعى، روانشناسى 
گسترش قلمرو، اعمال كنترل بر مكان و پذيرش مسئوليت در قبال آن، از 
(پدافند  دفاع،  قابل  فضاى  مدرن  نظريه  در  قلمرو  به  مربوط  بديهى  مفاهيم 
كه  طراحى  اقدامات  از  استفاده  با  قديمى تر  دوران هاى  در  و  است  پذير) 
آشكارا در راستاى اين منظور بودند، تسهيل شده بود (ريچارد اشنايدر، 1387، 
سازمان  و  جامع  جانبه،  چند  بايد  تروريستى   تهديدات  به  پاسخ  ص 103). 
يافته باشد تا بتواند با مسئله اى با اين گستردگى روبرو شود. در نتيجه معمار 
منظر، بايد تهديد مورد انتظار را براساس تحليل تهديد، محل و عوامل در 
فوق العاده  اهميتى  از  مسئله  اين  كه  نمايد  شناسايى  خوبى  به  آن،  با  ارتباط 
زياد برخوردار است. يك طرح امنيتى خوب، بايد براساس مجموعه داده هاى 
دقيق كه مربوط به وضعيت خاص هر مكان است، قرار داشته باشد و نبايد 
يك نسخه عمومى در همه مكان ها براى براى طراحى امنيتى به طراح تحميل 
شود. به عالوه معماران منظر بايد به طور فعال با ديگر افراد حرفه اى درگير 
در طراحى امنيتى همكارى نمايند و استراتژى ها و مواد موجود براى خلق 

طرح هايى كه امنيت مشترى و برنامه ريزى شده را تأمين مى كنند را به كار 
است،  حمله  موارد  از  نيمى  از  بيش  موجب  كه  عمده اى  تهديد  اما  گيرند. 
مربوط به وسايل نقليه حامل بمب مى شود كه براى آن نواحى ممنوع در نظر 
گرفته شده اند. آسانترين راه براى ايجاد آسيب هاى گسترده، تلفات جانى و 
خرابى ساختمان ها در سطح وسيع مى باشد. تأكيد بر ايجاد موانع امن، يكى 
از اقدامات اصلى الزم براى افزايش امنيت در يك هدف بالقوه خواهد بود 

(جى هوپر،1386، ص9).

4- نتيجه گيرى 
ديوارهاى  صورت  به  گذشته  ادوار  در  شهرها  پدافند  براى  برنامه ريزى 
بلند، قلعه ها و اردوگاه هاى نظامى متناسب با شرايط تسليحات آن دوره وجود 
مهندسى  ورود  و  نظامى  تكنولوژى  ساختار  تحوالت  از  بعد  است.  داشته 
روش  امر را  اين  مسئله  اين  گرديد.  دگرگون  پدافند شهرى  نگاه به  رزمى، 
امنيت  تأمين  براى  پناهگاهى  نظامى  قالع  و  پادگان ها  قديم  در  كه  مى سازد 
بوده و به همين لحاظ سكونت، در اين نواحى بنا به داليل گفته شده انجام 
مى شده، اما امروز با توجه به پيشرفت تكنولوژى و...، ايجاد سكونتگاه هاى 
انسانى در كنار اينگونه مراكز نظامى و انتظامى امنيت اينگونه مراكز سكونتى 
را با خطرات فراوانى مواجه خواهد نمود. بنابراين بايد در سطوح راهبردي 
طرح ريزي هايي صورت گيرد كه مراكز ثقل، حياتي و حساس مورد اثابت 
قرار نگيرند و اگر هم مورد تهاجم قرار گرفتند حداقل خسارات و تلفات 
بر آنها وارد شود. با توجه به اين كه از نظر نظامي و تاريخي ما با الزامات و 
ويژگي هاي دفاع مؤثر در جنگ هاي دوران كنوني آشنا شده و آمادگي فكري 
و ذهني الزم را در اين رابطه به دست آورده ايم، به ويژه آنكه جنگ هاى 
كنونى صدها برابر خطرناكتر و زيان بارتر از جنگ هاى سده ها و حتى دهه هاى 
و  فضايى  افزارهاى  بوسيله  گيرى  هدف  اكنون  حال  هر  به  است؛  گذشته 
ماهواره اى انجام مى گيرد. از اين روى است كه مى بينيم توانمندى هاى فضايى 
در برابر ناتوانمندى  هاى فضايى تجلى مى يابند و شكاف ژرف بين توانمندى 
فضايى و توانمندى غيرفضايى نمود پيدا مى كند. كشورهايى كه از توانمندى 
برخوردار نيستند، تالش مى كنند به هر شيوه كه امكان دارد ناتوانى خود را در 
اين زمينه ها از ميان ببرند و اگر امكان قدرت فضايى ندارند به توانمندى هاى 
ديگر دست يابند. مثًال خود را به جنگ افزارهاى اتمى بيارايند و از اينگونه 
جنگ افزارها بهره گيرند. عراق، هندوستان، پاكستان و... در شمار اين دسته 
از كشورها بشمار مى آيند (آشفته تهرانى، 1378، ص46). با پيشرفت تكنولوژى 
در ساخت سالح  ها و شيوه  هاى مبارزه و شروع جنگ هاى مدرن كه كشورهاى 
توسعه يافته سرآمد اين نوع جنگ ها مى باشند، و نمونه كامل آن در تجارب 
حاصله از جنگ هاى گذشته خصوصًا هشت سال دفاع مقدس، جنگ سال 
2003 آمريكا و انگليس عليه عراق و جنگ 33 روزه اسراييل عليه حزب 
اهللا، مؤيد اين نظر است كه كشور مهاجم جهت در هم شكستن اراده ملت و 
توان اقتصادى، نظامى و سياسى كشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژى انهدام 
حساس  و  حياتى  مراكز  انهدام  و  بمباران  صرف  را  خود  توجه  ثقل،  مراكز 
مى نمايد (رمضاني، 1387، ص2). با نظر به اين امر مى توان بخشي از الزامات 
ضرورت  الف)   : در  را  دوره  اين  جنگ هاي  در  مؤثر  دفاع  ويژگي هاي  و 
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برنامه ريزي و آغاز طرح هاي جامع دفاع قبل از شروع درگيري هاي آشكار 
حساس  و  حياتي  نقاط  از  دفاع  بر  تمركز  ب)  نرم؛  جنگ  مقابل  در  (دفاع 
كشور و رعايت و كاربرد مالحظات پدافند غيرعامل در كاربرى هاى حساس 
و استراتژيك (مراكز نظامى و اقتصادى، بيمارستانها و مراكز درمانى، شبكه 
معابر، پناهگاه ها، مراكز امداد و نجات و...؛ ج) تأكيد ويژه بر دفاع غيرعامل 

به عنوان يكي از محورهاي اساسي دفاع همه جانبه، دانست.
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