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 )10-2 (بند رعاملیغ پدافند يهانهیگز اساس بر شبکه تیوضع لیتحل
 غیرعامل افنددپ اصلی اهداف و ضرورت نیهمچن و غیرعامل پدافند از تعریفی مطالعات، از بند این در

 هرش ونقلحمل مطالعات در غیرعامل پدافند مطالعه به ،آن به مربوط اساسی مفاهیم به توجه با و شودیم ارائه

 پردازیم.می شیراز

 رعاملیغ پدافند معرفی
 م.باشی داشته مربوط اصول و آن از معرفی است الزم ابتدا غیرعامل پدافند مفهوم با آشنایی منظوربه

 رعاملیغ پدافند فیتعر

 مرکزمت بیشتر که است برخوردار مشترکی وجوه از عمدتاً مختلف مراکز سوي از غیرعامل پدافند تعریف

اختالف وجودبااین .تهدیدهاست و حمالت برابر در پذیريآسیب کاهش و حمالت بازدارندگی افزایش وجه بر

 دفاعی اقدامات از ايمجموعه معناي به غیرعامل پدافند تعاریف، این از یکی در دارد، وجود تعریف در هم هایی

 شمند غافلگیرانه تهاجم مقابل در فنی تجهیزات و امکانات کمترین با توانمی هاآن کمک به که شده اطالق

 و پرهزینه بسیار را غیرعامل پدافند اقدامات که دارد وجود هم دیگري تعاریف کهدرحالی کرد. مقاومت

 اقدامات مجموعه نیز غیرعامل پدافند اصول .ردیگیم نظر در گسترده ابعاد با تجهیزات و امکانات دربرگیرنده

 و ساراتخ تقلیل قبیل از غیرعامل پدافند اهداف به توانمی يریکارگبه صورت در که است زیربنایی و اساسی

 آفندي تسلیحات گیريهدف دقت و یابیهدف اهداف، شناسایی هايسامانه توانایی قابلیت کاهش صدمات،

 اندبارتع غیرعامل پدافند عمده اصول از برخی .رسید بازدارندگی افزایش و آن به بیشتر هزینه تحمیل و دشمن

  :از

 ضا،ف در فعالیت و جمعیت استقرار بهینه مقیاس تعیین کشور، جغرافیاي در ایمن هايعرصه انتخاب «

 وجیهت و پراکندگی از بهینه مقیاس انتخاب جغرافیا، و تهدیدات با متناسب عملکردها توزیع در پراکندگی

 پشتیبانی هايسامانه سازيموازي غیرعامل، پدافند در ابتکار و سازيارزان و سازيکوچک پروژه، اقتصادي

 »حیاتی هايسازه سازيایمن و استحکامات سازي،مقاوم وابسته،

 نبوده افراز جنگ کارگیريبه مستلزم که شودیم اطالق یاقدامات مجموعه به رعاملیغ پدافند طوکلی،به

 ینظامریغ و ینظام حساس و یاتیح تأسیسات و زاتیتجه به یمال خسارات شدن وارد از توانیم آن ياجرا با و

 رعاملیغ پدافند داد. کاهش ممکن حداقل به را تلفات و خسارات نیا زانیم ای و نموده يریجلوگ یانسان تلفات و
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 دشمن ییایدر و ییهوا ،ینیزم حمالت از یناش يهاخسارت ریگچشم کاهش لیدل به و عامل دفاع مکمل

 .کندیم فایا یدفاع هیبن ارتقاء و بقاء حفظ، در یمهم نقش

 پدافند یبررس جانبه، همه دفاع در ویژهبه و هابحران ها،جنگ در یبانیپشت و آمادگی نقش و یگستردگ

 ،سازيرهیذخ ،ونقلحمل اقالم، تأمین لیقب از یمهم هايتیفعال است. کرده ايژهیو تیاهم يدارا ار رعاملیغ

 قبل، مراحل هیکل و صلح زمان در تواندیم و... ماتخد ،یابیمکان ق،یحر اطفاء و یمنیا رات،یتعم ،بنديبسته

 تدایتهد نیا اثر کاهش و یآمادگ حفظ ،يریشگیپ در ییبسزا تأثیر دشمن، حمالت و هابحران از بعد و نیح

 پدافند هايروش است. کردیرو نیا از نمادي ها،فرصت به هاچالش و داتیتهد از ياریبس لیتبد باشد. داشته

 .کندیم دایپ تیموضوع آن با و بوده یبانیپشت و یکیلجست اقدامات از متأثر نوعیبه رعاملیغ

-1973( ویتنام جنگ در خود تاریخی شکست تحمل از پس آمریکا، نظامی و سیاسی نظرانصاحب

 هايشیوه به دستیابی و یادشده جنگ در خود شکست بررسی جهت در مستمري تحقیقات و مطالعات )1964

 تئوري »هوایی نبرد« کتاب در1988 سال در واردن سرهنگ زمینه همین در .کردند هوایی هايجنگ مؤثر

 ریزيبرنامه در وظیفه ترینمهم که مبناست این بر تئوري این اساس .نمود منتشر و معرفی را خود حلقه پنج

 مورد و شناسایی الزم دقت با مراکز این چنانچه و است تهاجم مورد کشور ثقل مراکز شناسایی جنگ، یک

 تسلیم مدت ترینکوتاه در و خوردهشکست جنگ، آغاز روزهاي اولین در تهاجم مورد کشور گیرد، قرار هدف

 شود.می

 :از اندعبارت واردن حلقه پنج اجزاي

 مجلس، :همچون سیاسی نظام کالن هايگیريتصمیم امنیتی مراکز شامل :ملی) (رهبري اول حلقه

 مسلح، نیروهاي کل ستاد فرماندهی، عمده هايقرارگاه ها،وزارتخانه صداوسیما، جمهوري، ریاست

 مخابرات.

 مخازن سنگین، صنایع ،هاشگاهیپاال برق، يهاروگاهین :همچون مراکزي کلیدي): (محصوالت دوم حلقه

 رسانیآب شبکه و دارویی و غذایی مواد عمده انبارهاي مهم، دپوهاي دفاعی، صنایع سوخت،

 ،هاپل سدها، بندرها، مترو، و آهنراه ها،فرودگاه :مانند حلقه این تأسیسات ):هارساختیز( سوم حلقه

 شهري مخابرات شبکه عمده، يهااتوبان

 روستاها، شهرها، شهرها،کالن :همچون مراکزي شامل ملی): اراده و مردمی (جمعیت چهارم حلقه

 جمعیتی مراکز و هاومیاستاد

 هايدستگاه يهاتیسا و مواضع راداري، خبر اعالن هايدستگاه :عملیاتی) (نیروهاي پنجم حلقه
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 ياهگاهیپا زمین، به زمین موشکی يهاگاهیپا هوایی، يهاگاهیپا هوایی، پدافند موشکی، و ايتوپخانه

 .تاکتیکی هايقرارگاه مقدم خطوط عملیاتی هايیگان یدکی، قطعات انبارهاي و تعمیراتی مراکز دریایی،

 رعاملیغ پدافند ضرورت

 خسارات لیتقل و دشمن تهاجمات با مقابله جهت در يامروز هايجنگ در غیرعامل دفاع اقدامات انجام

 یتمام آن گستره و وسعت که است يادیبن موضوع مهاجم، ییایدر و ییهوا ،ینیزم حمالت از یناش

 ها،روگاهین ها،شگاهیپاال :رینظ کشور غیرنظامی و ینظام مهم و حساس ،یاتیح مراکز ،يدیکل يهارساختیز

يگیرتصمیم و تیهدا و ینظام یفرمانده عمده مراکز و هاقرارگاه ،یصنعت بزرگ يهامجتمع ها،فرودگاه بنادر،

 يهاتیاس ،ییهوا يهاگاهیپا ،ینظام عیصنا ک،یاستراتژ يهاپل ،یارتباط و یمخابرات یاصل مراکز ،یاسیس يها

 و یتیجمع مراکز ،یداروئ و ییغذا مواد عمده يانبارها ،یونیزیتلو و ییویراد يهاستگاهیا و مراکز ،یموشک

 هايجنگ از حاصله تجارب .ردیگبرمی در را غیره و یبانیپشت و يآماد عمده يمقرها ،یکیتاکت يهاقرارگاه

 اول (جنگ عراق هیعل نیمتحد 1991 سال در روزه 43 جنگ مقدس، دفاع سال هشت خصوصبه گذشته

 و عراق هیعل سیانگل و کایآمر 2003 جنگ ،يوگسالوی هیعل ناتو 1999 سال ياهفته 11 جنگ فارس)، جیخل

 ملت اراده شکستن هم در جهت مهاجم کشور که است نظر نیا مؤید لبنان هیعل لیاسرائ ریاخ روزه 33 جنگ

 )Center of Gravity( ثقل مراکز انهدام ياستراتژ اتخاذ با تهاجم مورد کشور ینظام و ياقتصاد ،یاسیس توان و

 سوابق و آمار به یقیتحق ینگرش .دینمایم مهم و حساس ،یاتیح مراکز انهدام و بمباران صرف را خود توجه

 يآفند مدرن حاتیتسل نیب يفناور شکاف وجود علل به که است موضوع نیا مؤید گذشته هايجنگ شده ثبت

 نیا شدن رانهیغافلگ ک،یالکترون جنگ ابربر در سامانه يریپذبیآس ،يخود يپدافند حاتیتسل و دشمن

 يافزارهاجنگ برد ماوراء از موشک پرتاب ک،یبالست و کروز يهاموشک و یتهاجم يماهایهواپ برابر در هاسامانه

 دفاع اقدامات ضعف ای و نبود صورت در را موجود حساس و یاتیح اهداف موشک، ضد سالح فقدان ،ییهوا

 دشمن يآفند حاتیتسل و ورحمله يماهایهواپ عیسر و موفق گیريهدف يراب آسان يهاهدف به غیرعامل

 حفظ جهت اند،دهیچش را جنگ از یناش خسارات و یخراب طعم که ییکشورها امروزه نمود. خواهند لیتبد

 ییواال گاهیجا خود یدفاع اهبردر در و اندنموده غیرعامل دفاع به ياژهیو توجه خود منابع و یمل يهاهیسرما

 اند.شده قائل آن يبرا

 رعاملیغ پدافند اصول

 به توانمی کارگیريبه صورت در که است بنایی زیر و بنیادي اقدامات مجموعه غیرعامل، دفاع اصول
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 و شناسایی هايسامانه توانایی و قابلیت کاهش صدمات، و خسارت کاهش قبیل، از غیرعامل پدافند اهداف

 این .ودش نائل وي به بیشتر هزینه تحمیل و دشمن آفندي تسلیحات گیريهدف دقت و یابیهدف آشکارساز،

 از: اندعبارت اصول

  یابیمکان -

  استتار -

  اختفا -

  پوشش -

 فریب -

  پراکندگی -

 جاییجابه و تفرقه -

 استحکامات و سازيمقاوم -

 خبر اعالم -

 از: اندعبارت غیرعامل دفاع در بنیادي عامل سه

 یابیمکان -الف

  استتار انضباط -ب

 استتار ایجاد و احداث -ج
 

 نمودن مخفی و پنهان کهيطوربه است استقرار محل و نقطه ترینمطلوب و بهترین انتخاب ،یابیمکان

 خوبیبه ابییمکان اگر بنابراین، .سازد پذیرامکان وجه بهترین به را هافعالیت و تجهیزات و وسایل انسانی، نیروي

 ضرورت این یا و کندنمی پیدا ضرورتی اختفا و استتار جهت مصنوعی ابزار از استفاده و کارگیريبه شود، انجام

 کاهش در غیرعامل پدافند اقدام ترینمهم توانمی را مطلوب یابیمکان یافت. خواهد تقلیل ممکن حداقل به

 تأسیس و احداث طراحی، پروژه صفر مرحله در اگر زیرا نمود محسوب حساس و حیاتی مراکز پذیريآسیب

 ی،طبیع عوارض از استفاده حداکثر قبیل از امنیتی و دفاعی ربطذي معیارهاي و عوامل حساس و حیاتی مراکز

 ارتنظ رعایت، ... و غیره و اولیه سازيمقاوم سازي، حجیم و انبوه از پرهیز پراکندگی، رعایت سرزمینی، شیآما

 آمد. خواهد عمل به جلوگیري برهزینه و پیچیده نوعاً بعدي مشکالت از بسیاري بروز از ،ودش کنترل و
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 و هانیروگاه و ارتباطی اقتصادي، (نظامی، حساس مراکز بعضی اولیه صحیح یابیمکان به اجمال نگاهی

 دارد: بر در را ذیل فواید صحیح یابیمکان که است نظر این مؤید ،...)

 دهدمی تقلیل توجهیقابل حد تا را پذیريآسیب -

 دینمایم ایجاد مناسبی پدافندي وضعیت -

 کندمی سلب وي از را عمل ابتکار و نموده مواجه محدودیت و مشکل با حمله در را دشمن -

 دهدمی تقلیل را پدافندي تسلیحات به نیاز -

 دارد. دنبال به ملی هايسرمایه حفظ در را توجهیقابل جوییصرفه -

 باطانض دقیق و قاطع و شدید رعایت آن، در موفقیت و استتار به یابیدست اساسی شرط و اصل دومین

 را طقهمن یک طبیعی ظاهر که است کارهایی از اجتناب استتار، انضباط .است گروهی و فردي صورتبه استتار

 ایدب لذا .سازدمی آشکار دشمن براي شوند دیده حتی کهاین بدون را تجهیزات و هاعده موقعیت یا داده تغییر

 یطبیع و ظاهري شکل تغییر و تجهیزات و محل موضع، شدن نمایان و مشخص موجب که فعالیتی هرگونه از

 وقعمبه اجراي هم اصل سومین نمود. اجتناب گردد،می مکان یک در فعالیتی حضور شدن آشکار یا و محل یک

 است. تهدیدات پذیريآسیب کاهش جهت استتار

 غیرعامل پدافند منظر از تهدیدات

 دایجا که خطري نوع و تهدیدکننده عوامل بایستمی اول وهله در ،پذیرآسیب عناصر شناخت منظوربه

 منشأ ايدار که هستند مخاطراتی از وسیعی طیف دربرگیرنده خود، نوبهبه تهدیدات کرد. شناسایی را کنندمی

 ،يرشهکالن مدیریت و شهروندان به بسیاري معنوي و مادي خسارات بالفعل، صورتبه تواندیم و بوده مختلفی

 1-4 شکل .گذاردمی نمایش به را يبنددسته این مشروح، طوربه زیر، نمودار نماید. تحمیل ملی یا ايمنطقه

 دهد.می نشان را غیرعامل پدافند منظر از تهدیدات انواع
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 رعاملیغ پدافند نگاه از داتیتهد انواع -1-4 شکل

 

 با سوزخانمان هايجنگ و مخاصمات قحطی، شامل سیاسی هايبحران صورتبه توانندمی تهدیدات

 کی شناختی،روان تغییر یک اند.گوناگون بسیار سیاسی، هايبحران عوامل و علل .کنند بروز خارجی دشمن

 زبرو روزافزون احتمال ها،دولت فروپاشی کودتا، جنگ، شروع دیپلماتیک، هايتنش افزایش ناگهانی، حمله

 بستبن و ناکامی سیاسی، نخبگان ترور اجتماعی، هايخیزش آمیز،خشونت تظاهرات شورش، و ناآرامی

 ومیق برخوردهاي جامعه، مختلف اقشار مشروع تقاضاهاي به گوییپاسخ عدم محیطی،زیست فجایع اقتصادي،

 مندقاعده غیر هايچالش نظام، یک مقبولیت و مشروعیت هايهاله فروپاشی دانشجویی، جنبش نژادي،

 لیتقاب ،هابحران این باشند. کنندهویران و بمخر بزرگ، بحرانی منشأ توانندمی یک هر و... سیاسی هايجناح

 هايتوانمندي و داده قرار جدي و دشوار هايآزمون معرض در را مدیریتی و سیاسی هايسامانه کارآمدي و

 دهد.می قرار آزمایش مورد را مدیران و رهبران اجرایی و گیريتصمیم شناختی،روان

 مأواي و مأمن را اجتماعی سیاسی نظام از خاص ايالیه و سطح است ممکن بحران ملی، تحلیل سطح در

 .شود ظاهر و... نظامی اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي:بحران صورتبه و داده قرار خود رشد و تولد

 نمود: بنديدسته ذیل صورتبه توانمی را هابحران منظر، این از
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 ظهور گیرندگانتصمیم و مدیران رفتار و ذهن در که شودمی اطالق بحرانی به اول: سطح هايبحران -

 یشدت داراي کند،می عمل پایین به باال از و بوده درونی منشأ داراي معموالً  اول، سطح بحران کند.می

 بحران گذارد.می جاي بر پایدار و عمیق تأثیري و شودمی شامل را زیادي گستره و است دارادامه و باال

 گیرد.برمی در را نظام یک سمپاتیک هايالیه تریندرونی اول سطح

 دهد.می قرار هجوم مورد را نظام یک هايالیه تمام که شودمی اطالق بحرانی به دوم: سطح هايبحران  -

 و افتدمی اتفاق سرعتبه و نموده سلب مدیران از را ریزيبرنامه و اقدام هرگونه امکان بحران نوع این

 نماید.می سلب را اقدامی هرگونه قدرت
 
 بحران کنترل در مهارت عدم صورت در و بوده ارتباط در هم با کامالً دوم و اول سطح بحران شک بدون

 مستقیم ايرابطه سطح، هر در پایداري و مقاومت میزان و نمایدمی رسوخ دوم سطح به بحران اول، سطح در

 اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اشکال در معموالً هابحران اما دارد. دیگر سطوح در مقاومت میزان با

 کند.می بروز قومی نظامی،

 مخاطره به را جامعه معمول نظم ها،سامانی به نا از تعدادي که شودمی ایجاد زمانی اجتماعی، بحران

 و داده دست از اجتماعی نظم حفظ در را خود توانایی جامعه که است آن يدهندهنشان بحران نوع این اندازد.

 زمانی است. حاکم نظام مشروعیت بحران سیاسی، بحران ندارد. را جامعه توسعه به مربوط مسائل حل توانایی

 ود،شمی ناکارآمدي دچار سیاسی سیستم و دهندمی دست از را خود مقبولیت کشور یک سیاسی مدیران که

 نییع ؛دهندمی نشان را خود کودتا شکل به عمده طوربه نظامی، هايبحران افتد.می اتفاق سیاسی هايبحران

 جود.مو نظام داخل از نظامی گروه یا سیاسی گروه یک توسط قطعی و سریع صورتبه قدرت گرفتن دست در

 هرگونه شامل خرد، سطح در هايبحران شوند.می تقسیم نیز »کالن« و »خرد« سطح دو به هابحران

 همان که کالن سطح در هايبحران ولی شودمی اطالق فرعی هاينظام و هانظام خرده سطح در نظمیبی

 )دوسویه( تعاملی روابط شدت افزایش يوسیلهبه که شودمی اطالق وضعیتی تغییر به است، ملی فرا هايبحران

 را رقیبان میان موجود روابط ستیزشی، هايتعامل این شود.می ایجاد بیشتر یا و متخاصم دو میان مخرب

 کند.می تبدیل فرعی نظام یک و جهانی نظام موجود ساختار به را چالش یک و نموده ثباتبی

 نظیر متنوعی و متعدد دالیل به بنا و بوده بحران و توجه مرکز همواره جهان در که مناطقی از یکی

 .است خاورمیانه منطقه نموده، جلب خود سمت به را قدرتمند کشورهاي نظر و... انرژي منطقه، ژئوپلیتیک
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 هايبحران یا و است گریبان به دست هابحران این با خود یا بالطبع و بوده خاورمیانه کشورهاي جز نیز ایران

 ايهدیدگاه و هاسیاست نوع دلیل همین به و دهدمی قرار تأثیر تحت نیز را کشور این منطقه، در ایجادشده

 هب توجه با و داده قرار مدنظر را منطقه مسائل همواره باید مدیران و بوده شرایط این از متأثر کشور مدیران

 د.ننمای معین و تعریف را خود فراملی سیاسی هايبرنامه شودمی حادث منطقه این در که اتفاقاتی

 یجهان جنگ تا است. گذرانده سر از را متفاوتی هايوضعیت گذشته هايدهه در خاورمیانه امنیتی محیط

 تربیش آن در که شدهمی اداره بریتانیایی نظام چارچوب در متوالی هايدهه براي منطقه آن، از پس حتی و دوم

 کردند.می عمل لندن وسیلهبه شدهتنظیم قواعد چارچوب در بازیگران

 روسیه یا سابق يشورو ریجماه اتحاد و گرفت را انگلیس جاي آمریکا دوم، جهانی جنگ پایان از بعد

 در ولی داشت، وجود خاورمیانه در جنگ و بحران هاسال این تمام در اگرچه یافت. بیشتري نقش نیز فعلی

 میانهخاور در آمریکا دوقطبی، نظام پایان با رفت.نمی فراتر خاصی سطح از دوقطبی، نظام کالن قواعد چارچوب

 شد متحول کامالً ،2001 سپتامبر 11 از پس وضع این اما ؛کرد ایجاد قطبیتک نظام نوعی و شد غالب بازیگر

 وضعیت این و گرفت قرار جدید المللیبین امنیتی کار دستور آماج مستقیم طوربه خاورمیانه بار اولین براي و

 کند.می ایجاب منطقه کشورهاي در را نوینی امنیتی و دفاعی هايسیاست اتخاذ جدید

 شهري توسعه هايطرح در غیرعامل پدافند راهبردهاي و اهداف تعیین

 نظام قبیل از شهري مدیریت مهم موضوعات براي آن در که هستند هاییظرفیت شهري توسعه هايطرح

 در شهر امنیت و دفاعی مباحث که دهدمی نشان هاطرح این مرور شود،می ریزيبرنامه ونقلحمل و هاکاربري

 توسعه هايطرح در غیرعامل پدافند مطلوب جایگاه که دهدمی نشان تحقیقات ندارد. ايمالحظهقابل سهم آن

 پدافند راهبردهاي و اهداف است، موضوع دو این میان سیاستی -ايبرنامه و نهادي سازيیکپارچه در شهري

 هايطرح در غیرعامل پدافند پیشرو کلیدي موضوع ده چهارچوب در نیز شهري توسعه هايطرح در غیرعامل

 طقمن از تبعیت محور، تهدید طراحی غیرعامل، پدافند به کردن نگاه ايشبکه رویکرد ازجمله شهري توسعه

  .اندشده تدوین و بازشناسی ...و حفاظتی هايطرح در اقتصادي

 وعیموض متنوع ابعاد بررسی به که بوده شهر یک هماهنگ و پایدار توسعه براي راهبردي سند جامع، طرح

 عمومی خدمات و تسهیالت ونقل،حمل اقتصاد، بین مهم روابط جامع طرح .پردازدیم شهر آن توسعه و حفاظت

 سازدیم مشخص شهر مقیاس در را دیگر هايمؤلفه برخی و اراضی کاربري طبیعی، سوانح زیست،محیط مسکن،

 افق در توسعه و حفاظت منظوربه راهبردهایی و اهداف ها،حوزه این در تحلیل و شناخت مطالعات مبناي بر و
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 کلیدي و برتر سند درنتیجه .کندمی تدوین شهر هاينیازمندي و توسعه الگوهاي (بلندمدت)، طرح زمانی

 و است شهر آن جامع طرح شهر، مقیاس در کشور شهري ریزيبرنامه نظام در حاضر حال در شهر توسعه

 دافندپ .شودمی گرفته نظر در امکان حد تا سند این در شهر توسعه و رشد بر تأثیرگذار مطرح و مهم موضوعات

 ارترینپاید و مؤثرترین از ییک عنوانبه نیز شهر مهم و حساس حیاتی، مراکز با ارتباط در خصوصبه و غیرعامل

 است دیگري کلیدي موضوعات از یکی داخلی و خارجی غیرنظامی و نظامی تهدیدات مقابل در دفاع هايروش

 .شود مندبهره مشخص راهبردهاي و اهداف روشن، جایگاه از شهر) جامع (طرح شهر بلندمدت طرح در باید که

 شهري مدیریت و غیرعامل پدافند

 قرار ایران در شهري مدیران عمل مالك قانونی ازنظر که فضایی -کالبدي راهبردي برنامه حاضر حال در

 راهبردي برنامه اجراي و طراحی اساس بر شهري مدیریت و است تفصیلی هايطرح و جامع طرح گیرد،می

 ابعاد شهري توسعه هايطرح و شهري مدیریت .بردمی شیپبه مختلف ابعاد در را شهري توسعه یکپارچه،

 یهال همچون عنوانی با دفاعی ریزيبرنامه شهري، توسعه هايطرح در کمتر تاکنون وجودبااین دارند مختلفی

 مدیران و ریزانبرنامه میان که دهدمی نشان امر این و است شده تعریف شهري توسعه يهاطرح در دفاعی

 دو این انمی افزاییهم تا است نشده برقرار مناسبی پیوند غیرعامل پدافند متخصصین و ریزانبرنامه با شهري

 پدافند موضوع در که متغیرهایی ترینمهم ازجمله .باشد داشته نمود شهري توسعه هايطرح در تخصص

 :از اندعبارت است مطرح شهري توسعه هايطرح در غیرعامل

 دشمن، تهاجم نوع و میزان آن، انواع و تهدیدات -1

 غیرعامل دفاع کردن بهینه چگونگی و دفاع براي کردن هزینه روش و حفاظت میزان  -2

  جامع. رویکرد با هايمیانرشت روش به دفاعی طراحی و ریزيبرنامه چگونگی  -3

یم چشم به کمتر تفصیلی و جامع هايطرح نظیر شهري توسعه هايطرح در موضوعات این ،وجودبااین

 نتایج به غیرعامل پدافند متخصصین با همکاري و تعامل در توانندمی شهري مدیران و ریزانبرنامه .خورد

 :از عبارتند مشترك نتایج این که برسند شهري هايزمینه در مشترك

 شهري؛ مناطق پذیريآسیب کاهش -

 شهرها؛ به دشمن حمالت بازدارندگی افزایش -

 .شهرها در فعالیت و جمعیتی سازيمتعادل و تمرکززدایی -
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 شهري ونقلحمل حوزه در غیرعامل پدافند و دفاعی مالحظات

 قرار مدنظر شهري ونقلحمل حوزه در باید که غیرعامل پدافند و دفاعی مالحظات برخی بخش این در

 هانآ از بخشی و نبوده ونقلحمل جامع مطالعات کاري مقیاس در موارد این تمام البته شود.می معرفی بگیرد

 یرد.گ قرار مدنظر شهرسازي مطالعات و ونقلحمل تفصیلی مطالعات شهر، هر غیرعامل پدافند مطالعات در باید

 است. شده بررسی شیراز شهر براي ونقلحمل جامع طرح با مرتبط موارد بعدي بندهاي در

 معابر شبکه مراتب سلسله

 .پیاده و دوچرخه موتوري، نقلیه وسایل مرور و عبور براي است ايمجموعه ،ارتباطی شبکه طورکلیبه

 .دارند ديکلی نقش تهدیدات، از ناشی پذیريآسیب کاهش در معابر شبکه که است طبیعی تعریف، این با

 براي الزم بستر مصدومان، به امدادرسانی تسهیل و خطرناك هايموقعیت از گریز امکان بر عالوه معابر

 تلفات تعداد زدهبحران مناطق اغلب در .نمایندمی فراهم نیز را بازسازي و نجات و امداد مختلف هايعملیات

 بنابراین، .گرددمیبر معابر شبکه شدن مسدود یا قفل به دهعم مشکل بلکه ،نیست سانحه خود از ناشی الزاماً

 واقعم در جمعیت سریع تخلیه امکان باید آن طراحی و نفوذپذیري میزان شهري، معابر شبکه مراتب سلسله

 .نماید تسهیل را بحرانی

 یترافیک گره نقاط حداقل بحران، بروز زمان در که باشد ايگونهبه باید شهريدرون هايراه شبکه طراحی

 قاطعت تعداد که الگوهایی گفت توانمی روازاین پذیرد. صورت سرعت حداکثر با تخلیه فرایند تا آید پدید

 يهانمونه از دارند. اضطراري تخلیه زمان در را عملکرد ترینضعیف شطرنجی الگوي مانند دارند، بیشتري

 مرکز زا شعاعی صورتبه اصلی معابر که صورت این به کرد اشاره شعاعی یا اقماري الگوي به توانمی ترمطلوب

 شوند.یم متصل یکدیگر به کمربندي صورتبه معابر این فواصلی در و یافته امتداد مستقیم طوربه خارج، به

 اضطراري يتخلیه

 را آمیزفاجعه حادثه یک وقوع یا تهدید علت به خطرناك هايمحل از افراد اضطراري و شتابان حرکت

 ای بمب تهدید دلیلبه ساختمان تخلیه شامل آن هاينمونه گویند.می اضطراري تخلیه یا سریع تخلیه

 .است بمباران یا شدید طوفان دلیل به شهر یا منطقه یک تخلیه نیز و سوزيآتش

 عملیات انجام منظوربه تخلیه طرح یک وجود یا تهیه هستند، حوادث خطر معرض در که مناطقی در

 سازيشبیه راستا، این در است. ضروري ناگهانی ترس و اضطراب ایجاد از اجتناب و کارآمد صورتبه تخلیه
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 رد آمادگی ارتقاي منظوربه مکمل اقدامات اضطراري، هايطرح روزرسانیبه و تحلیل تخلیه، یندآفر و عملیات

 .دشونمی محسوب اضطراري شرایط برابر

 ياضطرار يهیتخل مراحل -2-2-1

 است: زیر شرح به مرحله 8 بر مشتمل اضطراري يتخلیه مراحل

 عمومی؛ آموزش -1

 خطر؛ و تهدید تشخیص -2

 مناسب؛ اقدام انتخاب و گیريتصمیم -3

 خطر؛ اعالم و هشدار -4

 الزم؛ تمهیدات انجام و واکنش -5

 امن؛ مناطق یا پناهگاه سمت به حرکت -6

 ونقل؛حمل -7

 موقت. اسکان -8

 ياضطرار يهیتخل مختلف سطوح -2-2-2

 باشد: موردنیاز عمده سطح دو در است ممکن اضطراري يتخلیه طورکلیبه

 است ممکن صورت این در تر؛امن مناطق به تهدید مورد مناطق از شهر درون در جمعیت يتخلیه -1

 هايساختمان و...)، ورزش و بازي هايزمین ها،(پارك عمومی باز فضاهاي سويبه شدهتخلیه جمعیت

 و عمومی نیمه (عمومی، هاپناهگاه سويبه و آن) مانند و سینما هايسالن ها،(ورزشگاه تجمع مرکز

 از بعد شرایط در جمعیت يتخلیه نوع این کنند. حرکت عمودي) يتخلیه صورتبه و خصوصی

 لدلی به و نظامی هايحمله وقوع از قبل یا شهري) مناطق در (زلزله ویرانگر طبیعی بالیاي رویداد

 ايهحمله حین و قبل اضطراري (شرایط تهدید مورد شهرهاي موقعبه يتخلیه براي کافی زمان نبود

 است. الزم موشکی) یا هوایی

 سطحی غیرموتوري و موتوري ينقلیه وسایل از: عبارتند موردنیاز ابزارهاي ترینمهم حالت این در

 طشرای يخاتمه صورت در البته مترو). و (مونوریل زیرسطحی و تراموا) و اتوبوس ون، ماشین، (موتور،

 است. پذیرامکان نیز دوچرخه و پیاده حرکات بحران، حین اضطراري

 ندعبارت دیدهآسیب سطوح یا تهدید مورد مناطق اضطراري يتخلیه براي موردنیاز فضاهاي ترینمهم
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 شهري.درون هايدسترسی و هاراه يشبکه از

 شدت حالت این در شهر. از بیرون ترامن مناطق به شهري مناطق از جمعیت اضطراري يتخلیه -2

 و مقاومت فاقد یا نداشته وجود تهدید مورد شهرهاي سطح در امن فضاهاي که است حدي به حادثه

 جنگ زمان در لندن به آلمان موشکی هاي(حمله مهاجم ارتش زمینی نیروي پیشروي و ایمنی

 يتخلیه از ايشیوه چنین م) 2003 سال در آمریکایی نیروهاي سوي از بغداد اشغال یا دوم جهانی

 است. الزم شهر اضطراري

 هايدسترسی يشبکه از: عبارتند تهدید مورد شهرهاي يتخلیه موردنیاز فضاهاي ترینمهم همچنین

 بندرها. و هافرودگاه زمینی، مسافربري هايپایانه شهري،برون هايراه شبکه شهري،درون

 است: قرار این از شود گرفته نظر در تخلیه مسیرهاي طراحی براي باید که معیارهایی

 از برخی در کند.می تعیین بحران مختلف شرایط را تخلیه زمان ظرفیت: حداکثر و زمان حداقل -1

 یهتخل مسیر و است کم بسیار زمان دیگر برخی در و دارد وجود افراد تخلیه براي کافی زمان هابحران

 شود. انجام ممکن زمان حداقل در افراد تخلیه که شود طراحی طوري باید

 ترافیکی هايگره داراي تخلیه مسیر کهصورتی در ترافیکی: هايگره و برخورد ایجاد امکان حداقل -2

 را وبمعی خودروهاي کشیدن کنار براي ظرفیت اینکه یا برد باال را تصادفات ضریب اینکه یا باشد

 رانندگان بر مضاعف روانی فشار ایجاد با و گرفته قرار تأثیر تحت شدتبه تخلیه سرعت باشد، نداشته

 قبیل این که باشد ايگونهبه باید مسیر طراحی بنابراین دهد؛می افزایش را هاگره و تصادف خطر

 در خصوصبه معابر شبکه بودن شطرنجی به توجه با شهرکرد، مورد در برساند. حداقل به را مشکالت

 هطرفیکگیرد.( انجام تخلیه جهت ریزيبرنامه قبل از باید باال، تقاطعات وجود و شهر مرکزي نقاط

 برخورد) نقاط کاهش و اصلی معابر تخلیه جهت تراهمیتکم معابر کردن مسدود یا و کردن

 دنش مواجه صورت در که باشد ايگونهبه باید مسیر طراحی عملکردي: تداوم و پذیريترمیم قابلیت -3

 وانتمی نمونه عنوانبه نمود. حفظ آن عملکرد و ترمیم سرعتبه را آن بتوان موشک) (برخورد بحران با

 ت.گرف نظر در احتمالی مواقع براي جایگزین کناره مسیرهاي است شده تعبیه پل که هاییمکان در

 را خود کارایی و باشد داشته را احتمالی خطرهاي با شدن مواجه آمادگی باید تخلیه مسیر هرحالبه

 است. غیرهمسطح تقاطع و پل فاقد حاضر حال در شهرکرد ندهد. دست از حالتی هر در

 بیشتري هزینه غیرعامل پدافند اهداف راستاي در آن براي که طرحی هر اقتصادي: توجیه داشتن -4

 نزما در تخلیه مسیر عنوانبه که راهی ساخت و طراحی باشد. داشته اقتصادي توجیه باید شود،می
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 نههزی این داشت. خواهد بر در بیشتري هايهزینه قطع طوربه گیرد، قرار استفاده مورد بتواند بحران

 باشد. توجیه قابل طرح، ...) و هاانسان (جان غیرمادي و مادي فواید ارزش مقابل در باید بیشتر

-توسعه ایطشر براي که باشد طوري باید شدهطراحی مسیر آینده: در یافتگیتوسعه شرایط براي پویایی -5

 طوري نباید طراحی نماید. حفظ را خود کارکرد همواره جمعیتی مناطق آینده هايطرح در یافتگی

 یافتههتوسع شرایط مقابل در را خود ظرفیت و شده فرعی شریانی به تبدیل راه مدتی از پس که باشد

 بدهد. دست از آینده در

 جادای براي بحران مدیران به که شود طراحی طوري باید راه امدادرسانی: و پشتیبانی برقراري امکان -6

 نای کند. کمک بحران زمان در موردنیاز تجهیزات و ملزومات لوازم، تأمین براي پشتیبانی امکانات

 ملزومات و موقت اسکان اولیه نیازهاي تأمین دیدگان، آسیب به امدادرسانی نیازهاي انواع شامل موارد

 در ...) و درمانی امکانات و (سوخت رسانیخدمات امکانات همچنین جنگ؛ وقوع صورت در دفاعی

 است. مسیر طول

 شهر یارتباط هايراه شبکه مجاورت در نجات و امداد هايرساختیز استقرار

 راکزم به سریع دسترسی بحران، زمان در مردم به دهیسرویس براي ضروري و الزم هايبینیپیش از یکی

 مامیت در مراکز این باید بنابراین است؛ مناسب دسترسی زمان و فاصله با موجود، امدادرسانی و ایمنی تأمین

 رایطی،ش چنین در شود. ایجاد دسترسی زمان و دسترسی فاصله دهی،سرویس ظرفیت فاکتور سه اساس بر شهر

 باشد. داشته شهر اصلی هايراه شبکه به را دسترسی ترینمطلوب که باشد نحوي به باید مراکز این جانمایی

 یدرمان مراکز به یدسترس -2-3-1

 تهداش قرار طرفهیک باریک هايخیابان یا فرسوده هايبافت در نباید درمانی مراکز اصلی هايدسترسی

 امکان و معمولی خودروهاي مسیر از آمبوالنس براي بیمارستان به منتهی مسیر تفکیک امکان همچنین باشند.

 اورژانس)، و اصلی (ورودي زمین اصلی ضلع مجاور گذر باشد. فراهم دوباره بازگشت و بیماران سریع تخلیه

 غیره)، و کارکنان پارکینگ پشتیبانی، و تدارکات (ورودي زمین فرعی بر گذر باشد. داشته عرض متر 24 حداقل

 باشد. داشته عرض متر 15 حداقل

 البته باشد. فراهم غرب) و شرق جنوب، (شمال، مختلف جهت دو حداقل از دسترسی امکان همچنین،

 شود. انجام وآمدرفت جهت یک از تنها عادي شرایط در است ممکن
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 نشانیآتش هايایستگاه به دسترسی -2-3-2

 بسیار ار دشمن هايحمله از ناشی احتمالی هايخسارت پیامد تواندمی نشانیآتش هايایستگاه به نزدیکی

 شود. يریزطرح موضوع این به توجه با نشانیآتش هايایستگاه دسترسی شعاع است الزم بنابراین دهد؛ کاهش

 یادآوري هب الزم است. برخوردار خاصی اهمیت از نشانیآتش هايایستگاه به دسترسی شعاع تعیین اساس این بر

 نشانیآتش هايایستگاه دهیسرویس براي را کیلومتر 5 شعاع جهانی، استانداردهاي و منابع اغلب که است

 اند.گرفته نظر در دقیقه 5 الی 3 را سوزيآتش مکان به رسیدن زمان و کنندمی پیشنهاد

 اصلی شریانی معابر شبکه موازي یا کنار در ترافیکی جریان به ورود سهولت براي ایستگاه محل همچنین،

 که کوچک هايمیدان و هاچهارراه مجاور یا نبش امکان، حد در و شود تعیین متر 24 عرض به )2 و 1 (درجه

 اییهخیابان یا طرفهیک هايخیابان در همچنین شوند؛می حرکت کندي سبب و کندمی ایجاد ترافیکی گره

 نشوند. انتخاب کنند،می عبور آن از کندرو و سنگین نقلیه وسایل که

 بحران مدیریت و پشتیبانی هايپایگاه به دسترسی -2-3-3

 کاهش و اقدامات سازيبهینه در مؤثر عوامل کلیه از گسترده گیريبهره براي بحران جامع مدیریت

 جستجو امداد، عملیات است. آمده پدید آن با محور برنامه و هوشمندانه مقابله و هابحران از ناشی هايخسارت

 سرعتی با و آغاز از بعد کوتاهی زمان در است الزم که است اضطراري واکنش ارکان ترینمهم از یکی نجات و

 ست.ا ضروري نیز، خصوص این در موقع،به و مناسب دسترسی براي ریزيبرنامه بنابراین شود؛ دنبال مناسب

 در د.باشن عریض باید نیز مراکز این به منتهی روهايپیاده مراکز، این به منتهی هايخیابان بر عالوه روازاین

 اي،منطقه مراکز براي و متر 16 محلی، مراکز به منتهی هايخیابان براي پیشنهادي عرض حداقل راستا این

 شود.می پیشنهاد متر 24

 باز فضاهاي به دسترسی -2-3-4

 توانمی حادثه وقوع هنگام در باشد. مهم بحران وقوع هنگام در تواندمی باز هايزمین به دسترسی

 لیاتعم انجام براي فضاها گونهاین داد. انتقال باز فضاهاي این به جانی تلفات از جلوگیري براي را شهروندان

 به دسترسی منظوربه دارد. کاربرد تهدید دائم یا موقت اتمام از پس افراد ایمن تجمع نیز و درمان و امداد

 گیرند. قرار توجه مورد باید بالگرد فرود محل و مترو طریق از دسترسی شهر، باز فضاهاي
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 شهر میحر در شهرينیب معابر یکینزد و مجاورت در نجات و امداد هايتیسا استقرار

 کالبدي بازتاب که دانست شهر یک هايویژگی ترینمهم از توانمی را شهر ارتباطی هايشبکه و هاراه

 گرا زیرا شود؛می دوچندان دسترسی اهمیت بحرانی و غیرعادي شرایط در هستند. "دسترسی به نیاز" مفهوم

 شرایط رد شود، زندگی سطح کیفیت و مطلوبیت افزایش باعث جامعه عادي شرایط در بهینه دسترسی برقراري

 اومتد و نجات باعث شهريبین معابر در آمدوشد جریان و دسترسی و حفظ خطر، وضعیت اعالم از پس بحرانی

 عبور و بود خواهد فراهم امن مناطق به دسترسی و خطرناك هايموقعیت از گریز امکان و شده انسانی حیات

 گرفت. خواهد صورت راحتیبه امدادي نقلیه وسایط مرور و

 هرش حریم در و شهريبین معابر نزدیکی در نجات و امداد هايسایت استقرار که است داده نشان تجربه

 نجاما براي تواندمی امر این نماید. شایانی کمک بالیا، و حوادث قربانی افراد به دهیسرویس امر به تواندمی

 ايجاده حوادث اکثر دیگر، طرف از باشد. داشته کاربرد صلح و جنگ زمان در ايجاده نجات و امداد عملیات

 حریم در نجات و امداد هايسایت استقرار براي مکان بینیپیش رو،ازاین پیوندد،می وقوع به محدوده این در

 هداشت وجود دسترسی امکان جاده طرف دو هر از کهطوريبه گیرد، صورت شهريبین معابر نزدیکی در و شهر

 مورد جاده، طرف یک در یابیمکان داشت، وجود ایمن و سطحهم غیر یدسترس امکان چنانچه البته باشد.

 است. قبول

 شهر هايساختمان ارتفاع حداکثر

 اتعملی بر دیدهآسیب نقاط به دسترسی قطع زیرا برخوردارند، بحران مدیریت در ايویژه اهمیت از هاراه

 لحظات ترینحیاتی در را یادشده عملیات توقف و گذاردمی منفی تأثیري هافعالیت سایر و نجات جستجو، امداد،

 مسیرهاي کامل انسداد موجب نباید آوار ریزش شرایطی هیچ در داشت. خواهد دنبال به حادثه وقوع از پس

 است. آن بین باز فضاي به توده ارتفاع نسبت تابع محدوده این شود. دسترسی

 محاسبات، در تا است الزم شهري، هايشریان انسداد و آوار ریزش از ناشی خطرهاي شدن برطرف براي

 نباشد. دسترسی مقابل در مانعی خطر، هنگام در تا گرفته قرار مدنظر مقوله این

 میزان اینکه به توجه با ساختمان، ملی مقررات یکم و بیست مبحث در شده انجام مطالعات اساس بر

 است، الزم همچنین شود؛می گرفته نظر در ساختمان ارتفاع 3/1 با برابر آوار ریزش اثر در شدهاشغال سطح

 زمان در امدادرسانی و مرور و عبور بحث براي را گذر عرض از متر 3 حداقل بودن، محصور میزان بر عالوه

 گرفت. نظر در حادثه
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 زیر فرمول طریق از آوار توسط مسیر انسداد از جلوگیري منظوربه مسیر عرض محاسبه اساس این بر

 پذیرد:می انجام

𝑎𝑎 ≥
max(𝑏𝑏, 𝑐𝑐)

3
+ 3(𝑚𝑚) 

 است. معبر محصورکننده بدنه ارتفاع دهندهنشان c و b و معبر عرض معرف a فرمول، این در
 

 
 

 دنبای شهر هايساختمان ارتفاع حداکثر امدادرسانی، مسیر در آوار ریزش خطر کاهش منظوربه نتیجه در

 باشد. دسترسی معبر عرض برابر سه از بیشتر

 چندمنظوره هايکاربري

 مترو -2-6-1

 ونلت یکدیگر بین قیمتی اشیا و پول از حفاظت براي انگلیسی بانک دو میالدي 16 قرن در بار اولین

 کی حرکت این از بتواند که بود راهکاري دنبال به بعد هايدهه در انگلیس دولت و کردند احداث زیرزمینی

 نزدیک غرب در شهري قطارهاي اولین حرکت از گرفت. شکل مترو ایجاد فکر ترتیب بدین کند. عمومی استفاده

 آنتنیو هايطرح در توانمی را کنونی زیرزمینی فضاهاي و متروها طراحی اولیه ایده اما گذرد؛می قرن یک به

 اب شهر معماري، طراحی نمایشگاه در وي هايطرح در یافت. بیستم قرن دوم دهه ایتالیایی معمار الیا، سانت

 تصویر متروها و هااتوبوس خودروها، تردد براي زیرزمینی هايراه از ايشبکه روي بلندمرتبه، هايخراشآسمان

 امروزه بود وي ذهن در آنچه اما نگرفت، قرار توجه مورد هاسال آن در هرچند جسورانه هايطرح این بود. شده

 است. یافته تبلور کامالً

 این است. شده احداث و طراحی 1967 سال در نیز شمالی) کره کشور (پایتخت یانگپیونگ شهري قطار

 به سامانه این چندمنظوره هايویژگی از برخی و شده احداث زمین متري 100 عمق در متوسط طوربه سامانه



   
 

 

 

 17 صفحه شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

هاي پدافند تحلیل وضعیت شبکه بر اساس گزینه -2-10
 اضطراري)غیرعامل (تخلیه و اسکان 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  17 1
 

 است: زیر شرح

 طوالنی؛ زمان مدت براي شهروندان از نفر میلیون یک از بیش استقرار و اسکان قابلیت -

 تهدید؛ وقوع هنگام به شهروندان ضروري مایحتاج نگهداري و ذخیره منظوربه انبارهایی احداث -

 صفر نقطه در که ايگونهبه یادشده سامانه احداث در استحکامات و سازيمقاوم اصول به توجه -

 یند؛بمین آسیبی چیه مترو سازه ايهسته انفجار

 با فضاهایی و کوهستان شهر، استادیوم مهم، و حساس مراکز به متعدد هايدسترسی وجود -

 گیاهی. پوشش

 دو ابطهر این در گیرند. قرار استفاده مورد پناهگاه عنوانبه توانندمی نیز خود تهویه نوع به بسته متروها

 رود.می یا رفته کار به متروها در تهویه سیستم نوع

 عنوانهب که قطار حرکت وسیلهبه هوا و شودنمی گرفته نظر در تونل براي تهویه سیستم قدیمی، روش در

 نزمی سطح با که بزرگ هايتهویه منافذ راه از فشار با و شده هدایت تونل داخل به نماید،می عمل پیستون

 گرفته نظر در سوزي،آتش مواقع در دود، خروج براي نیز کمی تهویه حالت در شودمی خارج دارند، ارتباط

 رومت (سیستم منافذ این استحکام مخارج که زیادند قدرآن و بزرگ چنان تهویه منافذ حالت این در شود.می

 تمسیس به مجهز زیرزمینی پیشرفته متروهاي جدید، روش در نمایند.می غیراقتصادي را نیویورك) در موجود

 به سبتن متروها شکل ايلوله مسیر شوند. تجهیز انفجار ضد هايدریچه با آسانیبه توانندمی و مطبوعند تهویه

 فضاي زا استفاده رواین از شده، انفجار از ناشی فشار برابر در اضافی مقاومت ایجاد سبب روزمینی، هايایستگاه

 به لشک ايلوله مسیر این از مقطعی سطح نمایند.می پذیرامکان را بزرگ هايپناهگاه براي ها،ایستگاه بین

 است. مناسب فوري پناهگاه استفاده براي مربع فوت 16 مساحت

 رارق توجه مورد زیرزمینی قطارهاي سیستم دومنظوره طراحی هنگام در باید نیز زیرزمینی هايآب سطح

 ايشهره برخی جدید متروهاي در زیرزمینی، هايآب سطح بودن باال از ناشی مشکالت دلیل به که چرا گیرد.

 روند.می کار به انفجار ضد هايپناهگاه عنوانبه هاایستگاه فقط روتردام، مانند اروپا

 آن در هک است استکهلم زیرزمینی مترو طرح پیوسته،همبه انفجار ضد هايپناهگاه طرح براي دیگر نمونه

 استفاده مورد دیگر زیرزمینی هايتوقفگاه به رسیدن براي عبور راه عنوانبه توانندمی زیرزمینی مترو هايتونل

 شوند. تبدیل psi150 مقاومت با پناهگاه به نیز اضطراري مواقع در و واقع

 یرزمینیز مترو اي،هسته هايبارش پناهگاه تبدیل قابلیت با پیشرفته زیرزمینی آهنراه براي دیگر نمونه
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 هب احتماالً پناهگاه بالقوه ظرفیت اما هستند؛ تکمیل مرحله در هنوز طرح این هاينقشه است. واشنگتن

 رسد.می نفر 000/370

 را بزرگی هايمجموعه مرتبط خدماتی و تجاري مکمل هايکاربري با جهان، سراسر در مترو هايایستگاه

 به را مردم که محیطی اينشانه همچون کوچک، هاییبخش و زیرزمین هاآن عمده بخش که دهندمی تشکیل

 در توانمی را پناهگاه عنوانبه مترو از چندمنظوره استفاده مزایاي دارد. قرار زمین روي کند،می دعوت درون

 برشمرد: زیر موارد قالب

 زیرزمین در آن اصلی فضاهاي همراه به ایستگاه قرارگیري .1

 شد. خواهد خطرها برابر در مترو ایستگاه از محافظت موجب زیرزمین در عمیقی سطح در قرارگیري

 در دانند.می ترابري و راه ترینایمن را شهري قطارهاي ونقلحمل نظرانصاحب از بسیاري کهنحويبه

 از زیادي تعداد پذیرش قابلیت ایمن هاییپناهگاه عنوانبه مترو هايایستگاه جنگ بحرانی شرایط

 داشت. خواهند را شهروندان
 

 بحران هايزمان در افراد جابجایی در تسریع و عمومی ونقلحمل هايسیستم دیگر به نزدیکی .2

 رد دیگر سوي از و بخشدمی تسهیل را هادسترسی سویی از عمومی ونقلحمل هايسیستم به نزدیکی

 توانندیم مترو هايایستگاه کند.می میسر را تسلیحات و وسایل مواد، جاییجابه ونقل،حمل بحرانی شرایط

 اب باشند، مجروحان و مصدومان از نگهداري و پناهگاه عنوانبه مکانی اینکه بر عالوه بحرانی شرایط در

 دهند. انجام را امدادرسانی و دیدگان آسیب انتقال وظیفه یکپارچه و سریع ونقلحمل سیستم
 

 پذیريآسیب کاهش جمعیت، ازدحام و حضور استقرار، موقعیت .3

 این در امدادي هايکمک و غذایی مواد به کافی و موقعبه دستیابی و عمومی خدمات مراکز به نزدیکی

 کنار در زیاد جمعیت وجود دیگر، سوي از باشد. مؤثر هاآسیب کاهش در زیادي حد تا تواندمی شرایط

 لداخ به مسافران سریع جذب و پذیرش باعث اضطراري شرایط در که است عاملی خود مترو هايایستگاه

 شود.می هاآن جان حفظ و گرفتن پناه ایستگاه،

 رد شهري مهم هايزیرساخت به نزدیکی که دهدمی نشان زیرزمینی هايایستگاه از استفاده هايتجربه

 هايگالري از استفاده است. غیرعامل پدافند اهداف با همسویی در مهم مزایاي از دیگر یکی بحران مواقع

 فادهاست و شوندمی ختم شهري مهم تأسیسات به که شیمیایی هايحمله با مقابله هايسیستم به مجهز
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 در هک است مترو زیرزمینی فضاهاي هايقابلیت دیگر از سریع امدادرسانی براي زیرزمینی فضاهاي این از

 گیرد.می قرار توجه مورد بحران مواقع
 

 مکمل تأسیسات و زیاد عمق در پایدار سازه .4

 که تهاسآن استحکام و پایداري غیرعامل، پدافند در زیرزمینی هايایستگاه مهم هايویژگی از دیگر یکی

 عمق در قرارگیري روند. شمار به بحران در شهري عمومی نقاط ترینامن از یکی عنوانبه شده موجب

 ار هاایستگاه قطار)، حرکت از ناشی رانش و فشار با مقابله (براي مستحکم هايسازه از استفاده و خاك

 در انگیپیونگ مترو یا روسیه در مسکو مترو به توانمی نمونه عنوانبه کند.می امن مناطقی به تبدیل

 کرد. اشاره شمالی کره

 شهري ايجاده هايتونل -2-6-2

 گونهاین شهرهاست. در ايجاده هايتونل زیرزمینی، فضاهاي از چندمنظوره استفاده موارد از گرید یکی

 است. شدهاشاره هاآن ترینمهم به 1-2 جدول در که هستند هاییویژگی داراي فضاها
 

 شهري هايتونل هايویژگی -1-2 جدول

 اولیه هايهزینه
 زمین تهیه هزینه جوییصرفه

 ساخت عملیات بر هوایی و آب شرایط تأثیر عدم
 رطوبت و دما ثابت یبیتقر شرایط دلیل به انرژي مصرف میزان بودن پایین برداريبهره هزینه

 معماري
 نیست نمایان سطح در هوایی هايپل مثل تأسیسات نازیباي نماي

 نیست نما طراحی به نیازي

 ایمنی

 موشکی و هوایی هايحمله برابر در نسبی ایمنی
  دسترسی هايراه بودن محدود دلیلبه خرابکاري و سرقت مقابل در امنیت

 ... و صاعقه طوفان، مانند طبیعی خطرهاي برابر در ایمنی
 کنترل سهولت و دسترسی هايراه بودن محدود دلیلبه سوزيآتش سرایت مقابل در ایمنی

 محیط از نسبی انزواي
 بیرون

 رطوبت و دما تقریبی بودن ثابت
 ساخت در محدودیت عدم نتیجه در و برعکس بیرون، محیط به فضا داخل از صوت انتقال عدم

 یکدیگر نزدیکی در گوناگون تأسیسات

 طبقاتی هايپارکینگ -2-6-3

 یطبقات هايپارکینگ گرفته، قرار غیرعامل پدافند طراحان توجه مورد که اماکنی و هاسازه از یکی امروزه

 شهري هايبخش سایر با سازه این ارتباط و طبقاتی هايپارکینگ طراحی در ترکیبی هايطرح از استفاده است.

 است. نموده معطوف خود به پناهگاه عنوانبه مناسب هايکاربري از یکی عنوانبه را سازه این قابلیت
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 بحران زمان در پناهگاه کارکرد با چندمنظوره طبقاتی هايپارکینگ طراحی در که مواردي ترینمهم از

 از: عبارتند کرد توجه هاآن به باید

 عمیق و متر 20-30 عمق با عمیق نیمه زیرزمینی، صورتبه طبقاتی هايپارکینگ احداث و طراحی -

 متر؛ 30 از بیش عمق با

 هايپارکینگ احداث روش ترین(متداول پرجمعیت مراکز نزدیکی در طبقاتی هايپارکینگ احداث -

 است)؛ شهري قطار هايسامانه نزدیکی در هاآن احداث طبقاتی،

 طبقاتی؛ هايپارکینگ به دسترسی مسیرهاي با بزرگ هايفروشگاه اتصال -

 با طبقاتی هايپارکینگ احداث به عمومی خدمات اماکن و هافروشگاه زیرین هايبخش اختصاص -

 پناهگاه. کاربري

 عمومی هايفروشگاه -2-6-4

 انآن امنیت و ایمنی تأمین براي مناسب مکانی شهروندان، به خدمات ارائه بر عالوه عمومی هايفروشگاه

 افندپد اصول اساس بر هافروشگاه چندگانه کاربري و ویژگی نوع، محل، تعیین بنابراین شده، محسوب نیز

 در شهروندان هاينیازمندي براساس پدافندي و مهندسی هايگروه شهري، بحران مدیریت با باید غیرعامل

 هايسازه زیرین طبقات در بزرگ هايفروشگاه گسترش امروزه پذیرد. صورت بحران و عادي هايحالت

 رو،مت طبقاتی، هاي(پارکینگ شهري هايبخش سایر با ارتباط امکان با زیرزمینی هايبخش و بلندمرتبه

 به تهدید، هنگام در افراد امنیت و ایمنی افزایش بر عالوه ...) و آموزشی مراکز ها،استادیوم مهم، زیرگذرهاي

 هايفروشگاه از استفاده طرح شود.می منجر نیز شهرها سطح در جمعیت ازدحام و ترافیک شدید کاهش

 الدي)می نوزدهم (قرن روسیه در بار اولین چندمنظوره هايکاربري و غیرعامل پدافند اصول مبناي بر زیرزمینی

 ت.اس مترو ایستگاه چندید با زیرزمینی فروشگاه ترینبزرگ احداث شاهد مسکو شهر امروزه و درآمد اجرا به

 به اتصال قابل زیرزمینی فروشگاه 80 از بیش احداث و گسترش به اقدام اخیر هايسال در نیز آلمان

 پناهگاهی، (استفاده چندمنظوره کاربري اصل هاآن تمامی در که نموده برلین شهر در مترو هايایستگاه

 شده رعایت کامل صورتبه دیگر) مشابه موارد و متعدد دسترسی مسیرهاي عمومی، مایحتاج سازيذخیره

 و وسیع زیرزمینی تفریحی و تجاري مراکز احداث و ساخت همگام به گفت توانمی بنديجمع عنوانبه است.

 روريض زیر هاينکته به توجه ...) و مترو طبقاتی، هاي(پارکینگ شهري تأسیسات سایر با مرتبط پرازدحام

 است:
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 و خطوط زیرزمینی، هايبزرگراه مانند ونقلحمل مسیرهاي به زیرزمینی هايفروشگاه اتصال -

 آن؛ نظایر و طبقاتی هايپارکینگ مترو، هايایستگاه

 بحران؛ مواقع در اماکن این پناهگاهی ظرفیت به توجه -

 مهم. و حساس نقاط براي پراکندگی و استحکامات ایجاد سازي،مقاوم اصول به توجه -

 شیراز شهر پایه سال معابر شبکه مراتب سلسله بررسی
 طورهمان است. شده داده نمایش 1401 سال در شیراز شهر معابر عملکردي مراتب سلسله 1-3 شکل در

 صورتبه و شهر اطراف محدوده در بیشتر شیراز شهر وستهیپهمبه بزرگراهی شبکه شودمی مشاهده که

 هرش بزرگراهی کمربندي البته کند.می فراهم را شهريبرون معابر به دسترسی امکان که دارد وجود کمربندي

 خلیهت فرآیند در تواندمی امر همین که ندارد را مناسب و الزم اتصال و نبوده کامل شهر شرقی بخش در شیراز

 کند. ایجاد مشکل محدوده این در حاضر افراد
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 1401 سال در شیراز شهر عملکردي مراتب سلسله -1-3 شکل
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 میقدی ساختار به توجه با که است شهر مرکزي مناطق به مربوط شیراز شهر ترافیکی هايگره عمده اما

 کلش در دارد. فرعی شریانی یا کنندهجمع عملکردي رده با معابر و زیاد تقاطعات تعداد شطرنجی) عمدتاً( آن

 معابر 3-3 شکل در است. شده ارائه آن دارچراغ تقاطعات موقعیت و محدوده این معابر عملکردي رده 3-2

 مرکزي محدوده معابر شودمی مشاهده که طورهمان است. شده ارائه شیراز شهر دارچراغ تقاطعات تأثیر تحت

 معابر شطرنجی به شبیه ساختار به توجه با و دارند دارچراغ تقاطعات از زیادي بسیار تأثیرپذیري شیراز شهر

 خلیهت امکان بحرانی مواقع در شودمی سبب امر همین که است زیاد بسیار تقاطعات تراکم و تعداد محدوده این

 بگیرد. صورت کندي با معابر این

 هک فرعی شریانی یا هستند کنندهجمع یا نیز محدوده این معابر عمده که است حالی در وضعیت این

 سزاییب تأثیر تخلیه جریان کندي بر که است هاآن در حرکت پایین سرعت و معابر محدودتر عرض دهندهنشان

 گذارد.می
 

 
 1401 سال در شیراز شهر مرکزي محدوده تقاطعات موقعیت و عملکردي مراتب سلسله -2-3 شکل
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 شیراز شهر در دارچراغ تقاطعات از متأثر معابر -3-3 شکل

 اضطراري تخلیه شرایط در شیراز شهر معابر شبکه وضعیت بررسی
 تهیه یسناریوی است الزم ابتدا شهر اضطراري تخلیه هنگام در شهر معابر شبکه وضعیت بررسی منظوربه

 معابر بکهش بر و تهیه سناریو این با متناسب تقاضاي ماتریس آن از پس شود. انجام الزم بررسی اساس این بر و

 دهسنجی شبکه وضعیت و اضطراري تخلیه تقریبی زمان مدت انتها در و شودمی داده تخصیص شیراز شهر

 شود.می

 اضطراري تخلیه سناریوي

 یک قالب در شهر اضطراري تخلیه با مرتبط موارد سایر و هدف جامعه زمان، مدت هدف، بخش این در

 شود.می تعیین سناریو

  شهري محدوده از خارج به شهر جمعیت از سوم یک اضطراري تخلیه هدف: -

 مدت با و مختلف گزینه 5 ،معابر سرویس سطح در تخلیه زمان مدت اثر بررسی منظوربه زمان: مدت -

  شد. گرفته نظر در ساعت 5 تا 1 از تخلیه زمان
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 شهر از وسیله هر در نفر 4 سرنشین ضریب با شخصی نقلیه وسیله از استفاده با افراد نقلیه: وسیله -

 شوند.می خارج

 هگرفت قرار مدنظر تخلیه عملیات انجام منظوربه شیراز شهر خروجی معابر تمام شهر: خروجی معابر -

 فاوتمت معابر جذابیت میزان شهر خروجی معابر عملکردي رده و ظرفیت میزان به توجه با البته است.

 است. شده گرفته نظر در

 اضطراري تخلیه تقاضاي ماتریس تشکیل

 جمعیت سوم یک اضطراري تخلیه نحوه بررسی بخش این هدف شد، مطرح قبل بخش در که طورهمان

 به ناحیه هر جمعیت سوم یک و شده حفظ نسبت همین ناحیه هر در شد فرض دلیل همین به است. شهر

  کنند.می حرکت خروجی مبادي سمت

 معبر آن جذابیت و ظرفیت و خروجی معبر تریننزدیک تا فاصله عامل دو نیز سفر مقصد خصوص در

 به مربوط سفر تمایل خطوط 1-4 شکل در آمد. دست به سفر ماتریس اساس این بر و گرفت قرار مدنظر

 است. شده داده نمایش اضطراري تخلیه عملیات

 از استفاده با هدف جامعه سفرهاي کلیه که است این بر فرض شد مطرح قبل بخش در که طورهمان

 همگی خانواده یک اعضاي شد فرض اضطراري تخلیه خاص شرایط به توجه با شود.می انجام شخصی خودروي

 خانوار دبع متوسط به نزدیک سرنشین ضریب متوسط دلیل همین به و دارند قرار خودروي یک در یکدیگر با

 شد. گرفته نظر در 3,5 حدود و
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 شهر اضطراري تخلیه به مربوط سفرهاي تمایل خطوط -1-4 شکل
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 اضطراري تخلیه ماتریس تخصیص

 به که دش گرفته نظر در مختلف گزینه پنج معابر سرویس سطح در تخلیه زمان مدت اثر بررسی منظوربه

 وسایل توزیع است این بر فرض ،ساعت 1 از بیش هايگزینه همه در باشد. ساعت 5 تا 1 از زمان مدت ترتیب

 باشد ساعت 5 تخلیه براي مدنظر زمانی بازه اگر یعنی بود خواهد یکنواخت صورتبه مختلف ساعات بین نقلیه

 2-4 شکل در .کنندمی آغاز را خود سفر ... و دوم ساعت در پنجم یک اول، ساعت 1 در وسایل پنجم یک

 است. شده ارائه هادروازه از یک هر از شدهتخلیه کل احجام شماتیک طوربه
 

 
 اضطراري تخلیه سناریو در شیراز شهر دروازه هر از خروجی احجام -2-4 شکل

 

 ارائه اضطراري تخلیه هايگزینه از یک هر در شیراز شهر معابر سرویس سطح 7-4 شکل تا 3-4 شکل در

 سطح کنند آغاز را خود سفر ساعت یک در وسایل تمام کهدرصورتی شودمی مشاهده که طورهمان است. شده

 لوسای چه هر و گیردمی قرار بحرانی فوق بازه در و آمده پایین شدتبه شهر ورودي جاده و شهر معابر سرویس

 ظرفیت ظرمن از البته شد. خواهد ترسریع اضطراري تخلیه فرآیند شوند توزیع ترطوالنی زمانی هايبازه در نقلیه

 یمناسب وضعیت شهريبرون معابر اما دارند قرار مناسب سطح در شهر هايبزرگراه از بخشی و شهر داخل معابر

 ندارند.

 همحاسب گزینه از یک هر در اضطراري تخلیه واقعی زمان مدت تخصیص نتایج به توجه با 1-4 جدول در

 بوده مدنظر شهر از ساعته یک تخلیه هدف چند هر اول گزینه در شودمی مشاهده که طورهمان است. شده

 تصاعدي صورتبه زمان این مرور و عبور شدنقفل و معابر ظرفیت عدم و تردد باالي حجم به توجه با اما
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 توزیع مختلف ساعات بین سفرها شروع زمان چه هر اما کشد.می طول روز یک از بیش و کرده پیدا افزایش

 آخر گزینه در کهيطوربه بود خواهد ترکینزد آن واقعی زمان و تخلیه براي شده گرفته نظر در زمان شود

 شد. خواهد یکدیگر به نزدیک تقریباً
 

 اضطراري تخلیه هايگزینه از یک هر در تخلیه زمان متوسط -1-4 جدول
 (ساعت) تخلیه زمان متوسط  شهر از خروج سفر شروع زمانی بازه

ساعت یک روز 1 از بیش   
ساعت دو  16.75 
ساعت سه  8.65 

ساعت چهار  6.12 
ساعت پنج  5.16 

 

 
 ساعته 1 تخلیه سناریوي در معابر سرویس سطح -3-4 شکل
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 ساعته 2 تخلیه سناریوي در معابر سرویس سطح -4-4 شکل

 
 ساعته 3 تخلیه سناریوي در معابر سرویس سطح -5-4 شکل
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 بنديجمع
 قلونحمل بخش در که ضوابطی و گرفته قرار بررسی مورد غیرعامل پدافند مفاهیم ابتدا گزارش این در

 در با بعد گام در شد. مشخص دارد قرار ونقلحمل جامع مطالعات مقیاس در که مواردي و معرفی دارد وجود

 تخلیه وضعیت در معابر شبکه شرایط مربوطه، هايماتریس محاسبه و اضطراري تخلیه سناریوي یک نظرگیري

 شد. بررسی شرایط این در شیراز شهر پایه شبکه وضعیت و گرفت قرار بررسی مورد اضطراري
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