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چکیده
ح های جامع و تفصیلی شهری، حیات شهرها را در مواقع بحران نظامی  نبود تمهیدات دفاع غیرعامل در اصول و ضوابط شهرسازی و نیز طر
ح توسعه و عمران (جامع) شهر سنندج  ح جامع شهرهای مختلف ایران از جمله طر در موضع تهدید جدی قرار داده است. متأسفانه مطالعه ی طر
ح ها سرفصل خاصی با محتوای دفاع غیرعامل تعریف نشده و درصورت مفهوم سازی به مرحله ی  مصوب 1385 به وضوح نشان می دهند در این طر
کم توجهی به مباحث  ح های جامع شهری نیز به چشم می آید. نظر به  کار تهیه ی طر اجرا نرسیده اند. این خأل، در قرارداد تیپ 12 به   مثابه ی دستور 
کشور، هدف اصلی در این مقاله تبیین الگویی برای ورود مفاهیم دفاع  دفاع غیرعامل شهری در اسناد توسعه ی شهری و نظام برنامه ریزی شهری در 
کاهش آسیب پذیری شهری حین بحران های نظامی و تروریستی است. این الگو از طریق مستندسازی  غیرعامل شهری به اسناد توسعه ی شهری و 
راهبردی،  تحلیل  شهری،  آسیب پذیری های  و  تهدیدها  سناریونگاری  شهری،  بی دفاع  عناصر  شناسایی  و  شهری  غیرعامل  دفاع  شاخص های 
ح توسعه و عمران شهر سنندج به مثابه ی نمونه معرفی  ح خدمات طر استخراج و طبقه بندی موضوعی راهبردهای دفاع غیرعامل و نهایتًا اصالح شر
کتابخانه ای و برداشت های میدانی  که با تکیه بر مستندسازی  گرفته شده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است  کار  می شود. روش تحقیق به 
ح توسعه و عمران شهری وجود  که امکان ورود مفهوم دفاع غیرعامل به تمامی فصول طر به تحلیل محتوا می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد 
گرفته شد، الگوی ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری به اسناد توسعه ی شهری با رویکرد کاهش  دارد. با توجه به روندی که در این پژوهش در پیش 

گردید.  آسیب پذیری شهری حین بحران های نظامی پیشنهاد 
ح های توسعه و عمران شهری، شهر سنندج کلیدی: الگوی دفاع غیرعامل شهری، شاخص های دفاع غیرعامل شهری، طر واژه های 

The Pattern of Defining the Indicators of Civil 
Defense for Reducing Urban Vulnerability 
Case Study of Sanandaj City
Mehdi Razpour1*,Mojtaba Araghizadeh2 ,Mehran Alalhesabi3

Abstract

The absence of preparations of civil defense in principles of urban planning and master & detailed plans have faced 
the life of cities with serious threats in militant crisis. Unfortunately, it is clear that there is not any significant con-

sideration in these plans related to the definition of civil defense and if they exist, they have not employed in the ex-
ecutive process. This challenge also exists in agreement TYPE 12 as agenda for preparing the master plans of Iranian 
cities. The main goal of this research is explaining a model for application of civil defense in the cities master plans. 
This model produced and introduced as documentation of civil defense elements and identifying the urban defense-
less elements, scenario making of urban threats and vulnerabilities, strategic analysis, exporting and classification of 
thematic strategies of civil defense and ultimately modifying agenda of Sanandaj city master plan as the basic sample. 
The research methodology of paper is a descriptive and analytical method that analyzes the content relying on library 
documentation and field study. The extracted strategies of the paper show that civil defense definition can be used in all 
headings of cities master plan. At the end of the paper, a model was presented to show how civil defense can be used in 
urban development plans in order to reduce urban vulnerability.
Keywords: Civil defense model, Civil Defense Indicators, Urban Development Plans (master plans), Sanandaj city.
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ح مسئله مقدمه و طر
به  جنگ  زمـــان  در  ســرمــایــه  تجمع  مــرکــز  بــه مــثــابــه ی  شهرها 
آن هــا  بــه  حمله  کــه  می شوند  تبدیل  دشــمــن  بـــرای  عــمــده  هــدفــی 
اجرایی،  الزامات  به  بی توجهی  مــی آورد.  پدید  را  فراوانی  خسارات 
علت  که  غیرعامل  پدافند  مالحظات  و  شهرسازی  ضوابط  و  اصول 
اصلی آن سرعت باالی ساخت و سازها برای پاسخ گویی به فزونی 
که درون شهرها، توده ها  گردیده است  جمعیت شهرها بوده، باعث 
(بلوک های ساختمانی) و فضاهای باز (فضای بین بلوک ها شامل 
پارک ها و ...) بدون هیچ معیاری نسبت به یکدیگر و  خیابان ها، 
که این امر سبب بروز  کنار هم شکل بگیرند  بدون ارتباط با هم، در 
است.  شده  دشمن  گهانی  نا حمالت  زمان  در  عدیده ای  مشکالت 
ح های توسعه  رعایت اصول پدافند غیرعامل در هنگام تهیه ی طر
و عمران شهری و در نتیجه برنامه ریزی شهری و طراحی بهینه ی 
گهانی  که تمامًا اهداف بدون دفاع در حمالت نا فضاهای باز شهری 
بوده اند، این امکان را مهیا می سازد که عالوه بر کاهش تلفات جانی 
بازسازی،  امدادرسانی،  برای  قوتی  نقطه ی  به شهروندان،  مالی  و 
تمهیدات  وجــود  عــدم  آیــد.  وجــود  به  شهر  در   ... و  موقت  اسکان 
ح های  طر نیز  و  شهرسازی  ضوابط  و  اصــول  در  غیرعامل  پدافند 
جامع و تفصیلی شهری، حیات شهرها را در مواقع جنگ در موضع 
ح های جامع  تهدید جدی قرار داده است. متأسفانه مطالعه ی طر
مصوب  سنندج  شهر  جامع  ح  طر جمله  از  ایــران  مختلف  شهرهای 
ک عمل عوامل  ح ها که مال 1385 به وضوح نشان می دهد در این طر
و  سرفصل  هستند،  شهر  ساخت  اجرایی  عوامل  و  شهری  مدیریت 
نشده  تعریف  غیرعامل  پدافند  مفهوم  خصوص  در  خاصی  عنوان 
خأل،  این  نرسیده اند.  اجرا  مرحله ی  به  شده اند  تعریف  گر  ا و  است 
جامع  ح های  طر تهیه ی  کار  دستور  به  مثابه ی   12 تیپ  قــرارداد  در 
ح نیز به چشم می آید.  شهری و مرجع اصلی بندهای مطالعاتی طر
عالوه بر این، بحث تخصصی آسیب پذیری، هنوز در مقیاس تک 
باقی مانده و در عرصه های  بنا و مباحث ساخت و ساز و معماری 
شایسته،  جایگاه  جــامــع  ح  طــر تهیه ی  و  شــهــرســازی  روی  پیش 
قانونی و تخصصی خود را نیافته است. شهر سنندج، مرکز سیاسی 
کردستان، با فرهنگ، زبان و دین خاص، از موقعیت  استان مرزی 
جنگ  زمان  در  است.  برخوردار  کشور  غرب  در  ویژه ای  استراتژیک 
که  گرفت  قرار  هوایی  حمله ی  مورد  بار   61 سنندج  شهر  تحمیلی، 
طی آن فضاهای شهری، تأسیسات و زیرساخت های شهری بارها و 
بارها تخریب شدند. نبود مالحظات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی 
ح جامع شهر سنندج تهدیدی جدی در رابطه با حیات پایدار  و طر

شهر تلقی می گردد. 
ح های توسعه  نادیده انگاشتن مفاهیم پدافند غیرعامل در طر
قلب  در  کشور  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  شهری،  عمران  و 
منطقه ی  غرب آسیا، از جمله مسائل اساسی در زمینه ی توسعه و 
امنیت کشور است. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با مطالعاتی 
و  توسعه  ح های  در طر پدافند غیرعامل  در خصوص مالحظات  که 
پدافند  مالحظات  قانونی  الزامات  می گیرد،  صورت  شهری  عمران 
ح های توسعه و عمران شهری به صورتی  غیرعامل در مطالعات طر
غیرعامل  پدافند  مفاهیم  ورود  زمینه ی  و  گــردد  تدوین  نــوآورانــه 

توسعه ی  ح های  طر در  مطالعاتی  جدید  سرفصل های  به صورت 
شهری فراهم آید. این تحقیق در راستای تدوین مالحظات پدافند 
اینکه  بررسی  با  دارد  سعی  سنندج  شهر  جامع  ح  طر در  عامل  غیر 
شود،  وارد  می تواند  مطالعات  از  حــوزه ای  چه  در  غیرعامل  پدافند 
تهدیدات  برابر  در  را  سنندج  شهر  غیرعامل  دفاع  افزایش  چگونگی 
جنگی و بحران های نظامی مورد مطالعه قرار دهد و نهایتًا مشخص 
که مفهوم پدافند غیرعامل تحت چه عناوین و سرفصل هایی  کند 
در  و  کند  پیدا  راه  سنندج  شهر  جامع  ح  طــر مطالعات  به  می تواند 
ح  ح جامع شهر، امکان طر صورت ورود بحث های پدافندی در طر

چه راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی وجود دارد.

مبانی نظری و پیشینه ی قانونی 

بحران و مدیریت بحران
و  طبیعی  عــوامــل  نتیجه ی  در  ــه  ک اســـت  پــیــامــدی  ــحــران  ب
لغزش  ســونــامــی،  آتــشــفــشــان،  ــه،  ــزل زل انــفــجــار،  شــامــل  غیر طبیعی 
و مواد  گازها  آتش سوزی های مهیب، نشت  زمین، سیل، طوفان، 
گیردار،  وا بیماری های  هجوم  فناوری،  کارمدی های  نا ک،  خطرنا
اورژانــس،  خدمات  کاربری های  عدم  یا  کارآمدی ها  نا اپیدمی ها، 
حمالت احتمالی یا واقعی یا چیزی شبیه جنگ و ... به وجود آمده 
کرده  تحمیل  انسانی  جامعه ی  به  را  مشقتی  و  سختی  و  اســت، 
است، که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی 
برنامه ریزی،  هنر  و  علم  بحران  مدیریت   .]1[ است  فوق العاده  و 
ســازمــان دهــی، هــدایــت و رهــبــری بــه صـــورت یــکــپــارچــه، جــامــع و 
که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تالش می کند،  هماهنگ است 
مختلف  مراحل  اساس  بر  را  مختلف  بحران های  از  ناشی  خطرات 
طی  که  اســت  فرایندی  بحران  مدیریت   .]1[ کند  کنترل  بحران 
مقتضیات  به  توجه  با  سازمان  اهداف  به  دستیابی  برای  مدیر  آن 
پیش آمده ی زمانی و مکانی به پایش و ساماندهی اوضاع می پردازد. 
هر چقدر در ایجاد موانع پیش گیری از بحران ها و پایش بر آن توفیق 
نیز موفق تر خواهد  بحران  به همان نسبت مدیریت  حاصل شود، 
استفاده  مــورد  می تواند  بحران  مدیریت  در  که  مهمی  ابــزار  بــود. 
را  اجرا است. مدیریت بحران  قابل  و  پویا  برنامه ریزی  بگیرد،  قرار 
ع بحران، برخورد و  از وقو فرایند پیش بینی و پیش گیری  می توان 
کرد ]2[. یک  مداخله در بحران و سالم سازی بعد از بحران تعریف 
ع بحران ارتباط  قسمت از بحران به پیش بینی و پیش گیری از وقو
ع مورد بحث  ح می شوند، که موضو ع بحران مطر دارد که قبل از وقو
در این نوشتار است، و قسمتی از آن به بحران های جاری و حل و 
ع بحران اهمیت  که در هنگام وقو مداخله ی بحران مرتبط می شود 
برنامه های  و  بحران  ع  وقــو از  بعد  به  نیز  آن  از  بخشی  و  می یابد 

سالم سازی و اقدامات اصالحی، مرتبط است.
تعریف پدافند غیرعامل

»آفند«  و  »پد«  جزء  دو  از  »پدافند«  واژه ی  واژه شناسی،  نظر  از 
»پــد«  ــا  ی ــاد«  ــ »پ فــارســی  ادب  و  فــرهــنــگ  در  ــت.  اسـ شـــده  تشکیل 
بوده  دنبال«  و  پی  متضاد،  »ضــد،  معانی  به  که  است  پیشوندی 
می کند.  معکوس  را  آن  معنای  بگیرد،  قرار  واژه ای  از  قبل  هرگاه  و 
واژه آفند نیز به مفهوم »جنگ، جدال، پیکار و دشمنی« است]3[. 
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دفاع  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  مختلف  متون  و  منابع  اساس  بر 
کاهش  برای  که  امریکا، دفاع غیرعامل به مفهوم تمهیداتی است 
احــتــمــال آســیــب پــذیــری و بــه حــداقــل رســانــدن خــســارات نــاشــی از 
نظامی  تمهیدات  از  بهره گیری  بــدون  مهاجم،  نیروهای  حمالت 
مورد استفاده قرار می گیرند. در دفاع غیرعامل، سربازان و نیروهای 
عملیات  انجام  اولیه،  خطر  اعــالم  نظیر  تمهیداتی  از  باید  جنگی 
و  ــاص  خ ــراد  افـ از  حفاظت  کــنــدگــی،  پــرا سیاست  اعــمــال  امنیتی، 
اثرات  با  مقابله  برای  ویژه  کمک های پزشکی  انجام  عموم مردم، 
میکروبی  هسته ای،  (سالح های  جمعی  کشتار  سالح های  مرگبار 
اطالع رسانی،  و  اخبار  انتشار  نیروها،  تــوان  بازیابی  شیمیایی)،  و 
در  مؤثر  فرایندهای  و  کتیک  ها  تا تکنیک ها،  و  کارکنان  آمــوزش 
همه ی   .]4[ نمایند  استفاده  حمالت،  از  ناشی  آسیب های  کاهش 
اصول و اقدامات احتیاطی غیر از استفاده از جنگ افزار و تسلیحات 
به  مالی  خسارات  شدن  وارد  از  آن هــا،  از  بهره گیری  و  رعایت  با  که 
تجهیزات، تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات 
انسانی  جلوگیری نماید و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل 

کاهش  دهد ]5[. ممکن 
این  نیز  ایــران  استراتژیک  و  نظامی  متون  در  غیرعامل  دفــاع 
اقدامات  مجموعه  عامل  غیر  »دفــاع  اســت:  گردیده  تعریف  چنین 
در  دشمن  بــازدارنــدگــی  افزایش  موجب  که  اســت  غیرمسلحانه ای 
شهر  یک  ضروری  فعالیت های  تداوم  زیستی،  حوزه های  به  حمله 
پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل  ارتقای  یا روستا، 
تمهیدات  از  استفاده  می شود.  دشمن  نظامی  اقدامات  و  تهدیدها 
کاهش  کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی،  دفاع غیرعامل سبب 
تجهیزات  و  تأسیسات  ساختمان ها،  به  خسارات  و  آسیب پذیری 
کشور در  حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و شریان های 
کاهش  گاه در  که می تواند  مقابل حمالت دشمن شده، ضمن این 
مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی نیز مفید واقع گردد« ]6، 7، 8، 
کثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول و یا موضوعات پدافند  17[. در ا
که در طراحی و  زیر است  اقدام مشروحه  الی 7  غیرعامل شامل 6 
گیرد.  قرار  باید مورد توجه  اجرایی دقیقًا  اقدامات  و  برنامه ریزی ها 
و  کندگی، مقاوم سازی  پرا و  تفرقه  اختفا، پوشش، فریب،  »استتار، 
]8[. عالوه بر تعاریف مذکور، مفاهیم و  استحکامات و اعالم خبر« 
تعاریف متعدد دیگری نیز از دفاع غیرعامل شهری ارائه شده است. 
جامع ترین مفهوم دفاع غیرعامل شهری در سال 1389 توسط مقام 
در  را  نظام  جهت گیری  و  مشی  خط  که  گردید  ارائه  رهبری  معظم 
ابالغی  سیاست  به منزله ی  کنون  تا  و  می کند  تعیین  مذکور  بخش 
قرار  نظارتی  و  تقنینی  اجــرایــی،  دستگاه های  راهنمای  نظام  کل 
افزایش  موجب  که  غیرمسلحانه  اقدامات  »مجموعه  است:  گرفته 
ضــروری،  فعالیت های  تــداوم  آسیب پذیری،  کاهش  بازدارندگی، 
ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و 

اقدامات نظامی دشمن می گردد« ]44[.
پیشینه ی قانونی پدافند غیرعامل در ساختار قوانین و اسناد کشور
کشوری  »ایران  که  اشاره شده  کشور  در چشم انداز 20 ساله ی 
بازدارندگی  بر  مبتنی  دفاعی  ساماندهی  با  مقتدر  مستقل،  امــن، 
به طور  کــه  اســت   ]9[ حکومت«  و  ــردم  م پیوستگی  و  همه جانبه 

اســت.  داده  ــرار  ق توجه  مــورد  را  عامل  غیر  پدافند  مفهوم  ضمنی 
از  پس  توسعه  پنجم  و  چهارم  برنامه های  در  مفهوم  این  بر  کید  تأ
استناد  با  شهرسازی  حوزه ی  در  نحوی که  به  گرفت  شدت  انقالب 
به بند 11 ماده ی 121 قانون برنامه ی چهارم توسعه، رعایت اصول 
ح های توسعه و عمران ضروری شد،  پدافند غیرعامل در همه ی طر
ح های جامع شهری و  همچنین مقرر شد در هنگام عقد قرارداد طر
پدافند  به مطالعات  مربوط  قرارداد  در شرایط خصوصی،  ناحیه ای 
 .]6[ بپذیرد  صورت  ح ها  طر کالبدی  دفتر  هماهنگی  با  غیرعامل 
بخش  ذیــل  در   (1384-1388) توسعه  چهارم  برنامه ی  قانون 
که رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی  ح می کند  امنیت مطر
نیز  و  مطالعه  دســت  در  یــا  و  مهم  و  حساس  ح هــای  طــر اجـــرای  و 
و  اصلی  شریان های  حساس،  ساختمان های  زیربنایی،  تأسیسات 
کار شورای  کشور مورد توجه است ]10[. لذا این امر در دستور  حیاتی 
اشــاره   (1394) عندلیب  گرفت.  قــرار  معماری  و  شهرسازی  عالی 
که »با این حال، این مقوله توسط شرکت های مشاور، امری  می کند 
جدی تلقی نشد و یا نبود مبانی نظری، منجر به این شد تا مغفول 
کلی پدافند غیرعامل در  ]11[. در سال 1386 سیاست های  بماند« 
در  که  رسید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصویب  به  بند   13
بندهای 4، 5، 6 و 11 به صورت جزئی به حوزه های خاص پدافند 
غیرعامل اشاره دارد ]7[. در زیر بخش مالحظات امنیتی و دفاعی 
که  کلی آمایش سرزمین، مصوب مقام معظم رهبری،  سیاست های 
گردید به »انتخاب مکان های مناسب استقرار  در سال 1390 ابالغ 
کز حیاتی و حساس متناسب با  کز زیست و فعالیت و همچنین مرا مرا
مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ویژه پدافند 

غیرعامل« اشاره می شود ]12[.
 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کشور (1393-1389) در ذیل 
ماده ی 215 نیز به این امر اشاره دارد ]13[. در بهمن ماه سال 1389 
کلی نظام در امور پدافند غیرعامل توسط مقام معظم  سیاست های 
پدافند  راهبردی  سند  سال،  دو  از  پس   .]44[ گردید  ابالغ  رهبری 
فعال  حضور  با   1391 ماه  دی  در   (1392-1396) کشور  غیرعامل 
کمیته های  قالب  در  و  ع  موضو این  در  صاحب نظران  و  نخبگان 
که  گــردیــد  تــدویــن  کشور  غیرعامل  پدافند  ســازمــان  در  تخصصی 

جزئیات آن در سال 1393 منتشر شد ]45[.
غیرعامل،  پدافند  سازمان  تأسیس  از  سال   11 گذشت  از  پس   
آذرماه   17 تاریخ  در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  اساس نامه ی 
آن  دنبال  به  رسید.  رهبری  معظم  مقام  تصویب  به   1393 ســال 
اداره های پدافند غیرعامل در استانداری های مناطق مختلف کشور 
الزامات  و  نهادینه سازی اصول  تأسیس شدند.  استانداران  زیر نظر 
ح های  طر ذات  در  غیرعامل  پدافند  مهندسی  و  فنی  مالحظات  و 
شهری  استانی،  موضوعی،  ملی،  از  اعم  کشور  کالبدی  توسعه ای 
غیرعامل  پدافند  ســازمــان  ســتــادی  وظــایــف  جــزء  کشور  آمایشی  و 
و  آیین نامه ها  اســتــانــداردهــا،  تــدویــن  و  تهیه  گــرفــت.  قـــرار  کــشــور 
در  آن ها  نهادینه سازی  و  دستگاه  اجرایی  و  فنی  دستورالعمل های 
کمیته ی  وظایف  به  منزله ی  نیز  کالبدی  و  توسعه  ح های  طر ذات 

پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی و استان ها ابالغ شد ]14[. 
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کشور  با توجه به پرداختن به پدافند غیرعامل در نظام قوانین 
رهبری  معظم  مقام  حساسیت های  نیز  و  اخیر  دهه ی  طی  به ویژه 
و  قانونی  که بدنه ی  به نظر می رسد  زمینه، در حال حاضر  این  در 
عمل  به  اما  باشد،  گرفته  شکل  کشور  در  غیرعامل  پدافند  راهبری 
ح های مختلف توسعه ای، ورود پیدا نکرده است و یا  در ساختار طر
کلیات بسنده شده است.  ح  کرده به طر گر در نمونه های نادر ورود  ا
ع  ح اهمیت موضو بنابراین پدافند غیرعامل بیش از آنکه نیازمند طر
در  عملیاتی  راهبردهای  ارائه ی  نیازمند  باشد،  مختلف  محافل  در 

ح های توسعه ی ملی، منطقه ای و محلی است. حوزه ی طر

روش تحقیق و قلمرو پژوهش

پس از روشن شدن مفاهیم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، 
ــاع غــیــرعــامــل در حـــوزه ی  ــرای شــنــاســایــی ابــعــاد تــأثــیــرگــذاری دفـ بـ
که پدافند غیرعامل از آن طریق می تواند  شهرسازی، مصداق هایی 
وارد حوزه های مرتبط با شهرسازی شود مشخص می شوند. در این 
پدافند  به کارگیری  درخصوص  مختلف  کشورهای  تجربه ی  راستا 
غیرعامل در شهرسازی بسیار مغتنم خواهد بود. به منزله ی مکمل 
شهری  غیرعامل  دفــاع  شاخص های  مستندسازی  بــرای  تجارب، 
حــوزه ی  در  مختلفی  تحقیقات  شهری،  آسیب پذیری  کاهش  در 
این جــدول در  از  گرفت.  قــرار  مــورد مطالعه  دفــاع غیرعامل شهری 
می شود.  استفاده  سنندج  شهر  در  غیرعامل  دفاع  راهبردی  تحلیل 
و  تروریستی  حمله های  مختلف  پیامدهای  مطالعه ی  با  ادامــه  در 
شهر  به ویژه  کردستان،  استان  سکونتگاه های  بر  تحمیلی  جنگ 
که از نگاه برنامه ریزی شهری تحت تأثیر حمالت  سنندج، مواردی 
می شوند.  دسته بندی  مختلف  حوزه های  در  گرفته اند  قرار  دشمن 

ح جامع شهر سنندج، خواسته یا ناخواسته،  سپس، اصولی که در طر
گرفته است  برای افزایش دفاع غیرعامل شهری مورد استفاده قرار 
یعنی  آن  اداری  سیاسی  مرکز  و  کردستان  استان  می شوند.  معرفی 
شهر سنندج با رویکرد پدافند غیرعامل مورد شناخت راهبردی قرار 

می گیرد. 
تحلیلی  و  توصیفی  مقاله  این  در  استفاده  مورد  تحقیق  روش 
کتابخانه ای،  مطالعات  طریق  از  پژوهش  ایــن  مصادیق  اســت. 
کردستان  برداشت های میدانی و مصاحبه با مدیران امنیتی استان 
به دست آمده اند. به منظور تحلیل راهبردی دفاع غیرعامل در شهر 
سنندج، از روش سوات (1S.W.O.T) استفاده شد. در این روش، 
به  رسیدن  فرایند  ضرر  به  یا  و  نفع  به  که  خارجی  و  داخلی  عوامل 
برای  می شوند.  تبیین  و  شناسایی  می کنند،  عمل  پژوهش  هدف 
شهری  غیرعامل  دفــاع  حــوزه ی  در  سنندج  شهر  وضعیت  ارزیــابــی 
ماتریس های ارزیابی عوامل درونی (IFE) و بیرونی (EFE) تشکیل 
که در بخش مربوط توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.  می گردند 

کادمیک  تجزیه و تحلیل با استفاده از سوات غالبًا در مطالعات آ
کار می رود تا از طریق آن، قوت ها و ضعف ها به منزله ی عوامل  به 
داخلی و فرصت ها و تهدیدها به منزله ی عوامل خارجی، مشخص 
کردن  و برجسته شود. این روش به صورت خاص برای مشخص 
عرصه های مناسب برای توسعه بسیار مفید است. با برخورد دو به 
دوی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی های حوزه ی برنامه ریزی، 
ک  حوزه ی تهاجم، حوزه ی تدافع و حوزه ی بحرانی به منزله ی مال
عــوامــل و  بــرخــورد  مــی شــونــد. جـــدول 1 چگونگی  اســتــخــراج  عمل 
برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل  را نشان می دهد.  نتایج آن 
ح توسعه  به منزله ی دستاوردی است برای پوشش نقاط ضعف طر

جدول 1: ساختار جدول سوات، ارتباطات متقابل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و راهبردهای استخراجی ]46، 47[

(Strengths) قوت ها)Weaknesses(  ضعف ها  

)Opportunities(
فرصت ها

حوزه ی برنامه ریزی
کمترین مخاطرات، چگونه می توانیم قوت ها را با  )با 

کار ببریم( استفاده از فرصت ها به 

حوزه ی استراتژی های تهاجمی
)استفاده از فرصت های بیرونی برای تهاجم به 

ضعف های درونی(

)Threats(
تهدیدها

حوزه ی استراتژی های تدافعی
)استفاده از نقاط قوت درونی برای دفاع در مقابل 

تهدیدها بیرونی(

حوزه ی بحرانی
)با بیشترین مخاطرات، چگونه باید نقاط ضعف ها و 

کنیم( تهدیدها را معرفی 

کردستان در منطقه ی بین المللی ]46[ تصویر 1: موقعیت ژئوپلیتیک استان 
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توسعه و عمران پوشش نقاط ضعف طرح  برای استی دستاوردی منزلهبه ریزی راهبردی پدافند غیرعاملبرنامه دهد.آن را نشان می
 گیرد.شهر، مورد استفاده قرار می یسند توسعهی منزلهبهکه شهر سنندج  (جامع)

 [47، 46] ساختار جدول سوات، ارتباطات متقابل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و راهبردهای استخراجی: 1جدول 
 (Strengths) هاقوت  )Weaknesses )ها  ضعف    

 
)Opportunities( 

هافرصت  

 ریزیبرنامه یحوزه
ها را با قوت توانیمکمترین مخاطرات، چگونه می)با 

 ها به کار ببریم(استفاده از فرصت

 های تهاجمیاستراتژی یحوزه
های بیرونی برای تهاجم به )استفاده از فرصت

 های درونی(ضعف
 

)Threats( 
 تهدیدها

 تدافعی هایاستراتژی یحوزه
)استفاده از نقاط قوت درونی برای دفاع در مقابل 

 تهدیدها بیرونی(

 بحرانی یحوزه
ها و )با بیشترین مخاطرات، چگونه باید نقاط ضعف

 تهدیدها را معرفی کنیم(

المللی، از دیدگاه پدافند غیرعامل برخورد با مرزهای بین یای کشور و اولین الیهمناطق حاشیه یمنزلههای مرزی کشور بهاستان
جنگ تحمیلی از جمله مناطقی محسوب  یدر دورهاست یکی از مناطق غربی کشور  کهدارای اهمیت هستند. استان کردستان 

 8در  ،مرکز سیاسی، امنیتی و اداری استان کردستان ،که بارها و بارها مورد تهاجم هوایی دشمن قرار گرفت. شهر سنندج شدمی
های همجوار از های شهری و روستایی استان کردستان و حتی استانمأمن اصلی مردم سکونتگاه کهجنگ تحمیلی  یسال دوره

، چندین بار مورد تهاجم هوایی کشور بعثی عراق قرار گرفت. با توجه به جایگاه خاص شهر سنندج از نظر بود جمله کرمانشاه
یکی از مراکز اصلی اسکان مهاجر در موقعیت بحران  یمنزلهب کشور و ایفای نقش آن بهای در غرموقعیت استراتژیک منطقه

مربوط به شهر  سیاسی -اداری تقسیمات مراتب سلسله 1تصویر  رسد.جنگی، به عنوان قلمرو تحقیق، انتخابی مناسب به نظر می
 دهد.المللی به خوبی نشان می بین و ملی سطوح سنندج را در

 

 
 [46] المللیی بینیتیک استان کردستان در منطقهموقعیت ژئوپل: 1تصویر 

 حین بحران نظامی دفاع شهریبی اهدافهای دفاع غیرعامل شهری و شاخص
شهری باید بستری فراهم ی توسعهبه کاربست آن در اسناد و مفهوم دفاع غیرعامل شهری با ترسیم الگویی منطقی در ارتباط  برای

بدین منظور . شودشهری ی توسعهاسناد  وارد مطالعاتمشخص د در چهارچوبی دفاع غیرعامل شهری بتوان اصولنمود که طی آن 
مستندسازی برای . واقع شوندمورد شناسایی های شهری پذیریهای دفاع غیرعامل شهری در کاهش آسیبشاخصالزم است که 

ی کرهانگلیس، رژیم صهیونیستی، پذیری شهری حین بحران جنگی، تجارب کشورهای غیرعامل در کاهش آسیبهای دفاع شاخص
مورد مطالعه قرار  مختلفتحقیقات  درهای نظامی پذیری حین حملهدر کاهش آسیب، روسیه، چین، سوئیس و ایران امریکاشمالی، 
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شهر،  توسعه ی  سند  به منزله ی  که  سنندج  شهر  (جامع)  عمران  و 
مورد استفاده قرار می گیرد.

کشور  حاشیه ای  مناطق  به منزله ی  کشور  مــرزی  استان های 
پدافند  دیــدگــاه  از  بین المللی،  مــرزهــای  با  بــرخــورد  الیــه ی  اولین  و 
از  یکی  کــه  کــردســتــان  اســتــان  هستند.  اهمیت  دارای  غیرعامل 
جمله  از  تحمیلی  جنگ  دوره ی  در  اســت  کــشــور  غــربــی  مناطق 
هوایی  تهاجم  مــورد  بــارهــا  و  بــارهــا  کــه  می شد  محسوب  مناطقی 
اداری  و  امنیتی  سیاسی،  مرکز  سنندج،  شهر  گرفت.  قــرار  دشمن 
که مأمن اصلی  کردستان، در 8 سال دوره ی جنگ تحمیلی  استان 
حتی  و  کردستان  استان  روستایی  و  شهری  سکونتگاه های  مردم 
کرمانشاه بود، چندین بار مورد تهاجم  استان های همجوار از جمله 
گرفت. با توجه به جایگاه خاص شهر  کشور بعثی عراق قرار  هوایی 
کشور و ایفای  سنندج از نظر موقعیت استراتژیک منطقه ای در غرب 
کز اصلی اسکان مهاجر در موقعیت  از مرا نقش آن به منزله ی یکی 
نظر  به  مناسب  انتخابی  تحقیق،  قلمرو  عنوان  به  جنگی،  بحران 
می رسد. تصویر 1 سلسله مراتب تقسیمات اداری- سیاسی مربوط به 
شهر سنندج را در سطوح ملی و بین المللی به خوبی نشان می دهد.

شاخص های دفاع غیرعامل شهری و اهداف بی دفاع شهری حین 
بحران نظامی

برای ترسیم الگویی منطقی در ارتباط با مفهوم دفاع غیرعامل 
بستری  باید  شهری  توسعه ی  اسناد  در  آن  کاربست  به  و  شهری 
در  بتواند  شهری  غیرعامل  دفــاع  اصــول  آن  طی  که  نمود  فراهم 
شود.  شهری  توسعه ی  اسناد  مطالعات  وارد  مشخص  چهارچوبی 
که شاخص های دفاع غیرعامل شهری در  بدین منظور الزم است 
کاهش آسیب پذیری های شهری مورد شناسایی واقع شوند. برای 
کاهش آسیب پذیری  مستندسازی شاخص های دفاع غیرعامل در 
رژیــم  انگلیس،  کشورهای  تــجــارب  جنگی،  بــحــران  حین  شهری 
و  سوئیس  چین،  روســیــه،  امریکا،  شمالی،  کــره ی  صهیونیستی، 
کاهش آسیب پذیری حین حمله های نظامی در تحقیقات  ایران در 
ــداف  اه شناسایی  طــرفــی  از  گــرفــت.  قـــرار  مطالعه  مـــورد  مختلف 
کاهش آسیب پذیری  احتمالی شهری حین حمله های نظامی برای 
ــرای شناسایی  بـ اهــمــیــت اســـت.  آتـــی حــائــز  در حــمــالت احــتــمــالــی 
محققان  برخی  که  مــواردی  نظامی،  حمالت  حین  شهری  اهــداف 
حمالت  تجربه ی  کنار  در  کردند  اشــاره  آن هــا  به  خود  مطالعات  در 
شهر  به  عــراق  هوایی  حمله ی  و  اسالمی  انقالب  اوایــل  تروریستی 

سنندج در سال 1368 مطالعه شدند. 
کاهش  بــرای  شهری  غیرعامل  دفــاع  شاخص های  و  تــجــارب    

آسیب پذیری شهری
کاهش آسیب پذیری شهری حین  کشورهای مختلف در  تجارب 

بحران
راهبرد  فاقد  ما  کشور  می رسد  نظر  به  مقدس  دفــاع  دوران  در 
مشخصی در بعد پدافند غیرعامل در مناطق غیر نظامی بوده است 
و همه ی اقدامات انجام شده صرفًا بنا بر مقتضی زمان و به صورت 
آمــوزش  اصــل  دو  از  اقــدامــات  ایــن  می گرفته اند.  صــورت  مقطعی 
پناهگاه های  در  استقرار  و  بحران،  ع  وقو برابر  در  آمادگی  به منظور 

کم ظرفیت پیروی می نموده اند. بسیار موقت و 

سوئیس کشور بی طرفی است که مطمئناً در میان آن دسته 
از کشورهای اروپایی قرار دارد که کمترین احتمال حمله به آن 
پدافند  سیستم  کامل ترین  دارای  وجود  این  با  ولی  دارد،  وجود 
به  چین  کشور  در  غیرعامل  پدافند  است.  جهان  در  غیرعامل 
صورت تخصصی تر نسبت به دیگر کشورها در حوزه ی شهرسازی 
به کار گرفته شده است، به طوری که مناطق و فضاهای شهری با 
توجه به اصول دفاعی طراحی و ساخته شده اند. از طرفی برخی 
از کاربری ها که ماهیت پناهگاه دارند در زمان صلح تغییر کاربری 
داده و در خدمت شهروندان قرار دارند. برنامه ی پدافند غیرعامل 
جهان  در  غیرعامل  پدافند  برنامه ی  بزرگ ترین  سابق  شوروی 
و  و جمعی  عمومی  پناهگاه های  تأمین  مقیاس  دو  در  که  است 
دو  هر  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  فردی  حفاظت  تأمین 
تخلیه ی  امکان  مواقعی که  برای  فوق پیش بینی های الزم  روش 
جمعیت وجود نداشته باشد و نیز برای شرایط وقوع یک حمله ی 
هسته ای قریب الوقوع در نظر گرفته شده است. نکته ی مهم در 
اول  اولویت  که  است  آن  این کشور  غیرعامل  پدافند  برنامه های 
داده  صنعتی  و  شهری  مراکز  به  پدافندی  تمهیدات  همه ی  در 
غیرعامل  پدافند  تدابیر  از  که  کشورهایی  از  یکی  است.  شده 
احداث  با  که  است  شمالی  کره ی  کرده،  استفاده  زیاد  خیلی 
تونل های زیرزمینی به عمق 80 تا 100 متر زیر ارتفاعات آذرین 
و آتش فشانی تأسیسات خود را مخفی کرده است. تونل هایی که 
به منزله ی آشیانه ی هواپیما کاربرد دارند، در مدت زمان کوتاهی 

جهت اجرای عملیات آماده هستند. 
 1948 ســال  در  تشکیل  هنگام  از  صهیونیستی  رژیــم  دولــت 
میالدی در میان همسایگان عرب مسلمان همواره با مسائل ناامنی 
به ویژه در نواحی مرزی مواجه بوده است. از این رو پدافند غیرعامل 
دفاع  قانون   .]15[ است  بوده  کشور  این  حفاظت  از  مهمی  بخش 
است.  دنیا  قوانین  جامع ترین  از  یکی  صهیونیستی  رژیم  غیرعامل 
نمایانگر  که  دارد  آن وجود  در  اعالم خطر حمله  یک سیستم عالی 
کشور  ایــن  پدافندی  نظام  در  خطر  ــالم  اع و  هــشــدار  ــاد  زی اهمیت 
رژیم  در  خطر  با  مقابله  هدف  با  پناهگاه  احــداث  همچنین  اســت. 
صهیونیستی اجباری است به طوری که 80 درصد مردم را می توانند 
نظام  در  دهند.  پناه  خود  در  متعارف  سالح های  با  حمله  برابر  در 
ندارد  وجود  تخلیه  برای  برنامه ریزی  صهیونیستی  رژیم  پدافندی 
که خانه های مردم خراب شده باشد، تخلیه صورت  و فقط زمانی 
برای  همیشگی  »آمادگی  اصل  بر  کید  تأ از  کی  حا امر  این  می گیرد. 

جنگ« است. 
شاخص های دفاع غیرعامل شهری در مطالعات حوزه ی شهرسازی
شهری  غیرعامل  دفاع  حــوزه ی  در  اخیرًا  که  پژوهش هایی  در 
ع  که هیچ یک به موضو کشور انجام شده است به نظر می رسد  در 
چگونگی ورود اصول و راهبردهای دفاع غیرعامل شهری به اسناد 
پژوهش ها،  از  اندکی  تعداد  در  گر  ا و  نپرداخته اند  شهری  توسعه ی 
بهره گیری  نحوه ی  به   ،(1394) اخگر  و  عندلیب  تحقیق  نظیر 
(جامع)  عمران  و  توسعه  ح های  طر در  غیرعامل  پدافند  مفهوم  از 
کاربرد  شهری پرداخته اند، تنها به ارزیابی نقش مهندسان مشاور در 
ع بسنده شده  دفاع غیرعامل شهری و اذعان به ضعف این موضو
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کاهش آسیب پذیری شهری حین بحران ]15، 16، 18، 19] و ]نگارندگان، 1394[ کشورهای مختلف در  جدول 2: تجارب 

اعالم خطر حمالت هوایی و موشکی و درخواست از مردم برای استقرار در نقاط امن
آموزش عمومی پدافند غیرعامل برای مواقع حمالت شیمیایی از طریق برگزاری مانور

کاهش ارتعاشات امواج حاصله از انفجارها کز شهر و چسب های پهن بر روی شیشه ها به منظور  کیسه های شنی در مرا استفاده از 
احداث پناهگاه ها در مدارس و فضاهای عمومی

ایران
]18[

یک پناهگاه برای هر شهروند سوئیسی
برقراری امکان رجوع سریع به پناهگاه ها توسط شهروندان در مواقع تنش های سیاسی و نظامی حاد

تضمین ایجاد فضاهای خصوصی در زمان استمرار حضور در پناهگاه
ساخت پناهگاه های مقاوم و در عین حال ساده

ترکیب زیرزمین ها با دیگر ساخت و سازهای بنیادی در زمان صلح برای مقرون به صرفه تر شدن
که برخواسته از نیازهای زمان جنگ هستند، باید انعطاف پذیر باشند. تطابق پذیری و سازگاری: اقداماتی 

توجه به نیازهای انسان در شرایط زندگی در پناهگاه به منظور مواجهه ی صحیح با شرایط جنگی و فشارهای روحی ناشی از آن

سوئیس
]16[

ساخت پناهگاه در مجتمع های مسکونی بزرگ و سفارتخانه ها، چندین طبقه زیر زمین )کاربری حال حاضر پارکینگ است(
کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. که در حال حاضر برای مصارف و  ساخت پناهگاه های عمومی 

ساخت پناهگاه بسیار بزرگ در فضای عمومی شهری زیر میدان شانگ های )کاربری وضع موجود آن فروشگاه بزرگ است(
کز مدیریت شهر شانگ های ارتباط پناهگاه های عمومی با مرا

ارتباط پناهگاه های عمومی با پارکینگ و مترو در طبقات زیرین
ساخت پناهگاه در شهر بندری شانگهای به دلیل مهار نفوذ آب

گسترش تشنج به سایر مناطق شهری منطقه بندی شهر با بزرگراه ها یا خیابان های اصلی به عنوان مرز برای جلوگیری از 
کشیده نشود. ساخت پاالیشگاه به نحوی که در صورت برخورد و اصابت بمب تمامی پاالیشگاه به آتش 

جایگزینی مسیرهایی به هنگام طراحی و ساخت جاده برای مفاصل ارتباطی مهم شهری از قبیل تونل و پل های بزرگ
که در صورت اصابت بمب، محیط زیست و مناطق اطراف را آلوده ننماید. مکان یابی مجتمع های دفاعی به گونه ای 

کشورها به ویژه امریکا استفاده از تکنیک های سیاسی در دولت چین برای جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش در روابط چین و سایر 
جذب سرمایه های خارجی به منظور ایجاد امنیت

چین
]18[

کز شهری و صنعتی داده شده است. اولویت اول در همه ی تمهیدات پدافندی به مرا
کامل حریف توانایی هسته ای راهبرد اصلی پدافند غیرعامل؛ تضمین امنیت روسیه مبتنی بر تضمین انهدام 

کیلومتر از  برنامه ی جامع تخلیه ی مناطق شهری؛ تعبیه ی مکانی مشخص برای هر شهروند در یک مزرعه در فاصله ی تقریبی 40 
که باید حین بحران در آن قطعه زمین حضور داشته باشند. شهرها و تهیه ی وسایل اولیه ی زندگی به همراه لیست اسامی افرادی 

کندگی مناطق صنعتی و مسکونی کوچک اطراف شهرهای بزرگ به منظور پرا ایجاد شهرهای اقماری 
ایجاد خیابان های عریض به منظور افزایش سرعت در تخلیه ی شهر در موقع بحران

کمربندی در اطراف شهر، به منظور جلوگیری از ایجاد تقاطع و چهارراه ها ایجاد بزرگراه 
ایجاد شبکه های ستاره ای شکل از مرکز شهر به خارج از آن

وجود مسیرهای جایگزین در نزدیکی پل های موجود
وجود سیستم های اعالم خطر در سطح شهرها

ایجاد شبکه ی متروی عمیق برای استفاده از آن به منزله ی پناهگاه در زمان بحران و حمالت هوایی 
ایجاد استتار به وسیله ی فضای سبز انبوه در اطراف ایستگاه های مترو و دیگر ساختمان های مهم

روسیه 
 ]19 ،18[

پدافند غیرعامل جزء مهمی از راهبرد بازدارندگی 
پدافند غیرعامل ابزار مفیدی برای مدیریت بحران 

کشور  کانونی بقای  پدافند غیرعامل نقطه ی 

امریکا
]18[

کردن تأسیسات زیر ارتفاعات آتش فشانی  احداث تونل های زیرزمینی به عمق 80 تا 100 متر و مخفی 
کوتاه  ساخت تونل هایی به منزله ی آشیانه ی هواپیما و آمادگی برای اجرای عملیات در مدت زمان 

کره ی شمالی
]18[

وجود سیستم عالی اعالم خطر حمله
حفاظت پناهگاهی و بازدارندگی با هدف مقابله با خطر 

تأکید بر اصل »آمادگی همیشگی برای جنگ«
وجود مدیریت بحران در دستور کار پدافند غیرعامل 

ملت مسلح، دفاع استراتژیک، تهاجم عملیاتی و استراتژی زمین در برابر صلح
ایجاد شهرک های یهودی نشین به منزله ی سپر امنیتی و پدافندی ویژه ی مناطق مرزی 

رژیم 
صهیونیستی

 ]18 ،15[

»بازدارندگی« از تهاجم به انگلستان از طریق اتکا به قدرت هسته ای
هم پیمانی نزدیک با ایاالت متحده ی امریکا به منزله ی ابرقدرت هسته ای و عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی

»مدیریت بحران« به منظور حفظ و بقای کشور در زمان صلح
به کارگیری راهبرد »بهترین دفاع حمله است« پس از حوادث 11 سپتامبر

انگلیس
]18[
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کاهش آسیب پذیری شهری حین بحران های نظامی جدول 3: ابعاد و شاخص های دفاع غیرعامل شهری برای 

]3
7

]
]3

6]
]3

5 ،3
4 ،26 ،20]

]3
5]

]3
4]

]3
3

]
]3

2]
]3

1]
]3

0]
]29]
]28

]
]27

]
]19]
]26 ]
]25]
]24]
]23

]
]22]

]21 ،20 ،11]

4 * * دوري از مراکز حساس و پر خطر

* * * * * * همجواري با فضاهاي باز و سبز

* * * * * * * دسترسی مناسب به شبکه راهها )رعایت ضوابط و استانداردها(

3 و 4  دسترس پذیري مناسب به مراکز شهري

* * * * دسترسی به خدمات حیاتی

2 و 3 * * * انعطاف پذیري در تغییر کاربري حین بحران

* * * * * * عدم تجمع، توزیع و ترکیب عناصر و عملکردهاي مهم شهري

4 ایجاد راه کمربندي در اطراف شهر

2 و 3 و 4 * * * * * تعبیه راههاي گریز )راه جاگزین در کنار معابر اصلی(

3 و 4 و 5 ایجاد شبکه متروي عمیق و اتصال آن به پناهگاهها

1 و 2 و 3 * * * * ساخت پناهگاه و جان پناه

3 و 4 و 5 * * * * * * * * بکارگیري اصول پراکندگی، استتار، اختفاء و پوشش در مکانیابی

* * * * * * * تراکم یکنواخت و توزیع متعادل ساختمانها

* * اجراي استانداردهاي پدافند غیرعامل در ساختمان سازي

* ترکیب عناصر طبیعی، عناصر معماري و اصول پدافند غیرعامل

* چیدمان مستحکم مبلمان شهري براي در امان ماندن از موج انفجار

* رعایت ساختار سلسله مراتبی کوي، محله برزن و منطقه

* * * تعیین نقاط و پهنه هاي آسیب پذیر شهري

4 * * عریض سازي خیابانهاي تنگ

1 * دسترسی به مراکز امداد و نجات

* * ساخت و آمایش شبکه هاي تهیه و توزیع کاال

* * ساخت و آمایش شبکه هاي بهداشت و درمان شبکه زیرساختی 
* * * * ساخت و آمایش تجهیزات آب و فاضالب و تأسیسات برق و گاز و تسهیالت شهري

* * * * * مقاوم سازي تأسیسات و ایجاد سازه هاي امن

* * جابجایی و انتقال تأسیسات خطرناک

4 پراکندگی مناطق مسکونی و صنعتی

1 * * وجود خدمات ضروري حین بحران 

1 * * آموزش مقابله با بحران اجتماعی و فرهنگی
* * * * لحاظ اصول و معیارهاي پدافند غیرعامل در طرحهاي جامع

4 برنامه جامع تخلیه مناطق شهري

1 و 4 و 6 وجود سیستم عالی اعالم خطر

* * تدوین دستورالعملهاي پدافند غیرعامل بر اساس برنامه ریزي مسکن

6 و 7 * * * تقویت سازمانهاي مدیریت بحران

* هماهنگی مدیران شهري با یکدیگر حین بحران

4 و 6 و 7 * تقویت تأسیسات و تجهیزات دفاعی به منظور بازدارندگی از تهاجم نظامی

مدیریت شهري

منابع مستندسازي شده

ب
جار

 ت

اقتصادي و خدماتی

شاخص ها ابعاد اصلی

کالبدي

با اعداد مشخص شده اند. ایران: 1، سوئیس: 2، چین: 3، روسیه: 4،  کشورهای مورد بررسی در تجارب  کوتاه شدن جدول نام  	برای 
کره ی شمالی: 5، رژیم صهیونیستی: 6، انگلستان: 7.

کشورهای مورد بررسی و جمع بندی نگارندگان، 1394[ ]منابع مرتبط با مستندسازی ابعاد و شاخص های دفاع غیرعامل شهری، تجارب 
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است و الگویی برای چگونگی ورود مفهوم دفاع غیرعامل شهری به 
اسناد توسعه ی شهری ارائه نشده است. در این بخش سعی شد تا 
با مطالعه ی تحقیقات مختلف در حوزه ی دفاع غیرعامل شهری، 
کاهش آسیب پذیری  که در حوزه ی  اصولی از دفاع غیرعامل شهری 
پژوهشگران  کید  تأ مــورد  دشمن،  هجوم  بحران  زمــان  در  شهری 
پژوهش های  بدین منظور  شوند.  مستند  است  گرفته  قرار  مختلف 
گرفت  متعددی در حوزه ی دفاع غیرعامل شهری مورد مطالعه قرار 
که برای  که در پی آن شاخص های مختلف دفاع غیرعامل شهری 
کار  به  و  پیشنهاد  مختلف  مــوارد  در  شهری،  آسیب پذیری  کاهش 
گرفته شد، استخراج و مستندسازی شدند. هر یک از شاخص های 
قــرار  خــود  بــا  مرتبط  موضوعی  دســتــه هــای  در  شــده  مستندسازی 
کشورهایی  گرفتند. از طرفی نیز شاخص هایی از مطالعه ی تجارب 
کرده اند به این مجموعه  کار  که در زمینه ی دفاع غیرعامل شهری 

افزوده شد. 
اهداف بی دفاع و آسیب پذیر شهری حین بحران نظامی

نظامی  حــمــالت  هنگام  بــه  شهر  بــی دفــاع  ــداف  اهـ شناسایی 
که در شهرها به صورت احتمالی مورد  می تواند دامنه ی اهدافی را 
تشخیص  بــا  کــنــد.  مشخص  گــرفــت  خواهند  قـــرار  دشــمــن  هــجــوم 
نظامی  و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  کــالــبــدی،  احتمالی  پــیــامــدهــای 
هجوم  مــورد  که  اهدافی  شناسایی  و  شهر  یک  به  دشمن  حمله ی 
دفاع  اصــول  به کارگیری  با  همچنین  گرفت،  خواهند  قــرار  دشمن 
می توان  شــده،  برنامه ریزی  قبل  از  صــورت  به  شهری،  غیرعامل 
کاهش  دامنه ی خسارات جانی و مالی را در هنگام حمالت نظامی 
داد و اقدامات از پیش  اندیشیده شده ای را برای ارتقای استحکام 
و  نظامی  حمله  های  تحلیل  و  بررسی  داد.  انجام  شهری  امنیت  و 
که در ساختار فضایی شهر  تروریستی به شهر سنندج نشان می دهد 
کرده  را به خود جلب  در زمان حمله چه مکان هایی توجه دشمن 
مربوط  مختلف  متون  مطالعه ی  اســت.  گرفته  قــرار  هــدف  مــورد  و 
عراق  تحمیلی  جنگ  زمــان  در  سنندج  شهر  بمباران  حــوادث  به 

کالبدی،  نظامی،  حوزه های  در  را  مختلفی  پیامدهای  ایران  علیه 
اقتصادی و اجتماعی شهر نشان می دهد که می تواند در برنامه ریزی 

برای دفاع غیرعامل شهری تجربه ی بااهمیتی باشد. 
پژوهش  با  مرتبط  زمینه ی  در  که  مختلفی  مطالعات  بررسی 
شهر  در  که  بی دفاعی  اهــداف  می دهد  نشان  نیز  شــده انــد  انجام 
که معمواًل در  از هدف هایی بوده  گرفتند  سنندج مورد اصابت قرار 
حمالت نظامی مورد تعرض قرار می گیرند. جدول 5 مجموعه اهداف 
تهدید  معرض  در  نظامی  بحران های  حین  که  را  شهری  بی دفاع 
و  برنامه ریزی  در  قطعًا  می دهد.  نشان  گرفت،  خواهند  قرار  جدی 
طراحی هر شهر با رویکرد دفاع غیرعامل شهری، باید به این عناصر 

کید ویژه داشت.   شهری دقت و تأ

  اسناد توسعه و دفاع غیرعامل شهری؛ استتار مفهوم 
دفاع غیرعامل در اسناد موجود 

در  آسیا،  غــرب  منطقه ی  کشور  امن ترین  ایــران،  کشور  امــروز 
است  گرفته  قرار  بین المللی  نابهنجار  و  ناپایدار  شرایط  همسایگی 
است  ممکن  بین الملل  سیاسی  مختلف  جریان های  لحظه  هر  که 
کشور  به  نیز  را  ناامنی  دامنه ی  شــوم،  اهــداف  به  دستیابی  بــرای 
به منزله ی  شهرها  دفاعی  بنیه ی  تقویت  لــذا  دهند.  گسترش  ما 
مهم ترین اهداف راهبردی جنگ های اخیر (جنگ های شهری 33 
روزه، سوریه، یمن، حمله ی داعش به شهرهای عراق و شکل گیری 
جنگ کالسیک شهری) اجتناب ناپذیر است. دفاع غیرعامل شهری 
غیرنظامی،  دفاع  بنیه ی  تقویت  در  که  است  رویکردی  مهم ترین 
آن  به  باید  شهری  بحران  مدیریت  و  شهری  آسیب پذیری  کاهش 
کشور،  شهرسازی  و  برنامه ریزی  نظام  در  متأسفانه  اما  پرداخت. 
ع دفاع غیرعامل شهری به دست فراموشی سپرده شده است.  موضو
گرچه در برخی از اسناد توسعه ی شهری، خواسته یا ناخواسته به  ا
ح  برخی از اصول دفاع غیرعامل شهری پرداخته شده است اما شر
به  شهری  غیرعامل  دفــاع  ع  مــوضــو ورود  بــرای  مصوبی  خــدمــات 

جدول 4: استخراج عوامل تأثیرپذیر شهری در حمالت نظامی به شهر برای شناسایی حوزه های اقدام در دفاع غیرعامل شهری ]38، 39، 40 و 
دسته بندی نگارندگان، 1394[

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ناشی از آنپیامدها اهداف حمالت رژیم بعثی عراق به شهر سنندج و پیامدهای 

نظامی
گروهک های ضد انقالب در سال 1357 محاصره ی پادگان سنندج توسط 

بمباران محله های نظامی شهر )مجتمع مسکونی لشکر 28 واقع در پادگان شهر(
گسترده ی نظامی در شهر سنندج رغبت به حمله به علت نبود زیرساخت های قابل توجه و یا ادوات و امکانات 

کالبدی

شکستن دیوار صوتی در شهر
کم ساختمانی باال بمباران محالت شلوغ شهر با ترا

بمباران مدرسه ی ابتدایی
بمباران خیابان های اصلی شهر

گسترش احساس ناامنی و استیصال در سال های پایانی جنگاجتماعی حمله با تصور ایجاد نارضایتی در مردم و 
برهم خوردن آرامش شهروندان

اقتصادی
کاال( بمباران منازل مسکونی و ویرانی بنیان های اقتصادی شهروندان )مسکن به منزله ی 

از میان بردن زیرساخت های شهری و آسیب رسانی به بنیان اقتصادی شهر
از میان بردن واحدهای تجاری شهر
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ح  در طر نمونه هر چند  برای  نــدارد.  توسعه ی شهری وجود  اسناد 
جامع مصوب شهر سنندج در سال 1385 سرفصل خاصی به دفاع 
اصــول  زیــر  پیشنهادهای  امــا  اســت،  نیافته  اختصاص  غیرعامل 
خود  با  همراه  مستتر  صورت  به  را  شهری  غیرعامل  دفاع  راهبردی 
غ از توجه به  که این پیشنهادها فار گرچه حتی ممکن است  دارد. ا
روح دفاع غیرعامل شهری و فاقد عنوان اختصاصی مرتبط با دفاع 
کنار  که در  غیرعامل اتفاق افتاده باشد، اما شواهد نشان می دهند 
دعوت قانون از تصمیم سازان و برنامه ریزان برای ورود مفهوم دفاع 
غیرعامل به اسناد توسعه ی شهری، علم بررسی آن نیز وجود دارد. 
جای  قانون  ظرف  در  غیرعامل  دفــاع  محتوای  کنون  تا متأسفانه 

که این مسئله ناشی از نبود الگوهای  نگرفته است و به نظر می رسد 
اولیه باشد. 

ــی شــهــر بـــا راهــکــارهــای 	  ــق گــســتــرش اف کــــردن  مـــحـــدود 
برنامه ریزانه

شهر  عــمــران  و  توسعه  ح  طــر اســاســی  پیشنهادهای  جمله  از 
آن  امتداد  در  و  شهر  حول  بانده  دو  کمربندی  یک  ایجاد  سنندج 
کنده رویی  پرا و  شهر  افقی  رشد  از  جلوگیری  برای  سبز  حریم  ایجاد 
که  محدوده ی قانونی شهر است. این عمل همچنین باعث شده 
از  و  شود  رانــده  شهر  حاشیه ی  به  شهر  داخلی  بخش های  ترافیک 

شلوغی و ازدحام داخل شهر ممانعت به عمل آید. 

جدول 5: اهداف آسیب پذیر شهری حین حمالت نظامی و بحران های ناشی از آن ]موارد مستندسازی شده و تحلیل نگارندگان، 1394[

تجربه  شهر سنندج

منابع مستند

]42[اهداف آسیب پذیر در شهرها

]19[

]41[

]24[

]11[

]21[

]35 ،34 ،26[

*    * * * * کز ثقل و مهم شهری کن حساس و حیاتی و مرا اما
* کم ساختمانی باال        محالت شلوغ شهر با ترا
  *  *  سازه ها و ساختمان های عظیم   

*  * * * شبکه راه ها و دسترسی های مهم   
  * * * گاز    شریان های حیاتی تلفن، آب، برق و 
    * کامپیوتری و شبکه های مخابراتی     سامانه های 

* نماهای شیشه ای در صورت شکستن دیوار صوتی در سطح شهر       
    * تأسیسات تصفیه، انتقال و توزیع آب   
    * گاز     مخازن 

* مدارس شهر       
    * فرودگاه   
    * پایانه مسافربری   
  ّ نیروگاه ها     
 *   * کز اقتصادی و صنعتی    مرا
    * انبارهای مواد غذایی   
 *   * کز آموزش عالی    مرا
  * عناصر شهری به هم پیوسته و وابسته به هم     
 * بانک ها و مؤسسات مالی      

* * کز خدمات شهری       مرا
* * بازار و واحدهای تجاری      
 * کن مذهبی و فرهنگی       اما
 *   * کز امداد     کل، بیمارستان، مرا کز مدیریت بحران: استانداری، ادارات  مرا
 * سازمان های دولتی و خصوصی      

*    * پادگان های نظامی   
*    * پاسگاه های انتظامی   
* محالت نظامی شهر       
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شهر 	  شــرقــی  قسمت  بــی اســتــفــاده ی  زمــیــن هــای  تلفیق 
سنندج با سایر اراضی شهر

شهر  شرقی  قسمت های  به  که  نامناسبی  دسترسی  دلیل  به 
سنندج وجود داشت، این بخش به حاشیه ی شهر رانده شده بود و 
کار قرار نداشت.  عماًل برنامه ای برای توسعه ی این بخش در دستور 
کن موجود در این بخش از شهر به معابر دسترسی نداشتند و از  مسا
منظر دفاع غیرعامل شهری امکان خدمات رسانی حین بحران به 
این ناحیه ی شهری وجود نداشت. اما با طراحی معابر مناسب در 
کاربری های مختلفی از جمله معابر، اداری انتظامی و  این قسمت، 

فضای سبز پیشنهاد شده است.
انتقال پادگان داخل شهر	 

فضای فعالیت های نظامی که برابر بخشنامه های شواری عالی 
ج از محدوده ی استحفاظی انتقال  شهرسازی و معماری باید به خار
یافته  اختصاص  منطقه ای  برتر  خدمات  و  اداری  کاربری  به  یابند 

است.
به کارگیری سیاست توسعه از درون	 

کل شهر سنندج در وضع موجود (سال 1383) حدود  مساحت 
ح (سال 1394)  3815.44 هکتار بوده است که این میزان تا افق طر
با افزایش 249.74 هکتار به آن به حدود 4065.18 هکتار خواهد 
ح جامع تدبیر شهر تا  کل شهر سنندج در پیشنهاد طر رسید. سطح 
که در مقایسه با  ح حدود 6.54 درصد افزایش یافته است  افق طر
و  است  ناچیزی  سطح  قبل،  دوره هــای  گسیخته ی  لجام  افزایش 

گسترش افقی و فیزیکی صرف شهر سنندج جلوگیری شده  درواقع از 
و توسعه ی شهر به طور عمده در درون آن و با استفاده از قابلیت ها و 
ح،  ظرفیت های داخل محدوده  ی شهر انجام شده است. در این طر
در  توسعه ای  هیچ گونه  سنندج  شهر  شمال،  سمت  در  اندکی  به جز 
کاربری ها در درون  پیرامون پیدا نکرده است تا با اصالح شبکه ها و 
کافی  هماهنگی  و  پیوستگی  انسجام،  بتوان  موجود  محدوده ی 
درونی  توسعه ی  رویکرد  ع  مجمو در  کرد.  ایجاد  آن  پیکره ی  در  را 
شهر سنندج متناسب و منطبق بر شرایط ویژه ی آن و برای غلبه بر 

تنگناهای آن به ویژه تنگناهای طبیعی و محیطی آن است.
کمربندی سراسری حاشیه ی شهر به معابر داخلی	  اتصال 

کامل می تواند بار ترافیک  کمربندی دور شهر در صورت اجرای 
این  اتــصــال  دهــد.  کاهش  سنندج  شهر  اصلی  خیابان های  از  را 
داخل  ســواره ی  معابر  به  متعدد  مواصالتی  محورهای  با  کمربندی 
شهر از منظر دفاع غیرعامل بسیار حائز اهمیت است و کمک بسزایی 

کاهش ترافیک داخلی شهر خواهد نمود. برای 
مثال  برای  شهری،  توسعه ی  اسناد  تهیه ی  خدمات  ح  شر در 
استان ها،  آمایش  خدمات  ح  شر حتی  یا  و   ،12 تیپ  خدمات  ح  شر
نپرداخته  شهری  غیرعامل  دفــاع  ع  موضو به  مطالعاتی  بند  هیچ 
کردن این چالش در برنامه ریزی و شهرسازی  است. برای برطرف 
کردن ضعف اسناد توسعه ی شهری، این مقاله به معرفی  و مرتفع 
که منجر به ورود اصول دفاع غیرعامل شهری به  الگویی می پردازد 

بندهای مطالعاتی اسناد توسعه ی شهری می شود. 
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 یدرونی شهر سنندج متناسب و منطبق بر شرایط ویژه یدر مجموع رویکرد توسعه کرد. جادیآن ا یکرهیرا در پ یکاف یهماهنگ
 است.ویژه تنگناهای طبیعی و محیطی آن هتنگناهای آن بغلبه بر  برایآن و 
 شهر به معابر داخلی یاتصال کمربندی سراسری حاشیه 

های اصلی شهر سنندج کاهش دهد. اتصال این تواند بار ترافیک را از خیاباندر صورت اجرای کامل میدور شهر کمربندی 
و کمک  است بسیار حائز اهمیت دفاع غیرعاملداخل شهر از منظر  یکمربندی با محورهای مواصالتی متعدد به معابر سواره

 کاهش ترافیک داخلی شهر خواهد نمود. برایبسزایی 

 
 [43] شهر در صورت تکمیل طرح یامکان تخصیص حجم تردد محورهای اصلی شهر به کمربندی حاشیه: 4تصویر 

 
ها، هیچ بند ، و یا حتی شرح خدمات آمایش استان12خدمات تیپ شهری، برای مثال شرح ی عهتوساسناد ی تهیهدر شرح خدمات 

ریزی و شهرسازی و مرتفع کردن برطرف کردن این چالش در برنامه برایمطالعاتی به موضوع دفاع غیرعامل شهری نپرداخته است. 
به بندهای غیرعامل شهری منجر به ورود اصول دفاع  پردازد کهالگویی میشهری، این مقاله به معرفی ی توسعهضعف اسناد 

 . شودشهری می یمطالعاتی اسناد توسعه

 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر سنندجعامل شهری به راهبردی ورود مفهوم دفاع غیریند افر
 شهر سنندج پذیریو آسیب ترین سناریوهای تهدیدشناسایی و معرفی اصلی

هایی به صورت شوند. چالشحمله به شهر سنندج معرفی می پتانسیل یمنزلهدر این قسمت تهدیدهای تروریستی و نظامی به
ترین سناریوهای اصلی یمنزلهدهند که بهبالقوه وجود دارد که پتانسیل حمالت تروریستی و نظامی به شهر سنندج را افزایش می

رویدادهای تهدیدآمیز استان بررسی و  اسناد تاریخی و علمی این سناریوها بر اساس مطالعاتشوند. تهدید شهر سنندج معرفی می
بر  سنندج، تهدید یهاسناریو [.46] به دست آمده استهای عمیق با مدیران سطح باالی محلی کردستان و شهر سنندج و مصاحبه

های عمیق با اساس مطالعات اسناد تاریخی و علمی و بررسی رویدادهای تهدیدآمیز استان کردستان و شهر سنندج و مصاحبه
 مدیران سطح باالی محلی به دست آمده است.

 استان کردستان بههای تروریستی نفوذ گروهکاحتمال :  1 یسناریوی تهدید شماره
 به دولت اسالمی سومداعش گروه تروریستی مو 
 گروهک پژاک 
 کرات کردستانوحزب دم 
 )حزب آزادی کردستان )پاک 
 االسالمگروهک انصار 

 

ح ]43[ کمربندی حاشیه ی شهر در صورت تکمیل طر تصویر 4: امکان تخصیص حجم تردد محورهای اصلی شهر به 
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به روح دفاع اگرچه حتی ممکن است که این پیشنهادها فارغ از توجه  .را به صورت مستتر همراه با خود دارد غیرعامل شهری
 دعوتدر کنار د که ندهنشان می اتفاق افتاده باشد، اما شواهد و فاقد عنوان اختصاصی مرتبط با دفاع غیرعامل غیرعامل شهری

هری، علم بررسی آن نیز وجود دارد. شی توسعهدفاع غیرعامل به اسناد  مفهوم ورودریزان برای سازان و برنامهاز تصمیمقانون 
ناشی از عدم وجود مسئله رسد که این تاکنون محتوای دفاع غیرعامل در ظرف قانون جای نگرفته است و به نظر میمتأسفانه 

 الگوهای اولیه باشد. 
 ریزانهمحدود کردن گسترش افقی شهر با راهکارهای برنامه 

شهر سنندج ایجاد یک کمربندی دو بانده حول شهر و در امتداد آن ایجاد حریم توسعه و عمران اساسی طرح  پیشنهادهایاز جمله 
قانونی شهر است. این عمل همچنین باعث شده که ترافیک  یرویی محدودهو پراکندهسبز برای جلوگیری از رشد افقی شهر 

 وجود آید. هبشهر رانده شود و از شلوغی و ازدحام داخل شهر ممانعت  یهحاشیهای داخلی شهر به بخش
           

 
   1383وضع موجود شهر سنندج در سال         1385جامع تدبیر شهر کاربری پیشنهادی طرح                

 [43]  1385وسیله ایجاد راه کمربندی و حریم سبز در حریم شهر، طرح جامع سال : تحدید گسترش شهر به3و  2تصویر                                    

 قسمت شرقی شهر سنندج با سایر اراضی شهر یاستفادهبی هایتلفیق زمین 
شهر رانده شده بود و عمالً  یهای شرقی شهر سنندج وجود داشت، این بخش به حاشیهبه دلیل دسترسی نامناسبی که به قسمت

مساکن موجود در این بخش از شهر به معابر دسترسی نداشتند و از  این بخش در دستور کار قرار نداشت. یتوسعه برایای برنامه
اما با طراحی معابر مناسب در  شهری وجود نداشت. یرسانی حین بحران به این ناحیهمنظر دفاع غیرعامل شهری امکان خدمات

 ، اداری انتظامی و فضای سبز پیشنهاد شده است.معابرهای مختلفی از جمله این قسمت، کاربری
 انتقال پادگان داخل شهر 

استحفاظی انتقال یابند  یبه خارج از محدوده بایدعالی شهرسازی و معماری های شواریهای نظامی که برابر بخشنامهفضای فعالیت
 .ای اختصاص یافته استبه کاربری اداری و خدمات برتر منطقه

 کارگیری سیاست توسعه از درونهب 
( 1394است که این میزان تا افق طرح )سال بوده هکتار  3815.44( حدود 1383جود )سال مساحت کل شهر سنندج در وضع مو

هکتار خواهد رسید. سطح کل شهر سنندج در پیشنهاد طرح جامع تدبیر شهر  4065.18هکتار به آن به حدود  249.74با افزایش 
سطح ناچیزی است و  ،های قبلدوره یلجام گسیختهکه در مقایسه با افزایش یافته است درصد افزایش  6.54تا افق طرح حدود 

طور عمده در درون آن و با استفاده از هشهر ب یدرواقع از گسترش افقی و فیزیکی صرف شهر سنندج جلوگیری شده و توسعه
 گونهچیه ، شهر سنندجدر سمت شمال یجز اندک، بهطرح نیدر اشهر انجام شده است.  یهای داخل محدودهها و ظرفیتقابلیت
و  یوستگی، پموجود بتوان انسجام یدرون محدوده ها دریها و کاربرنکرده است تا با اصالح شبکه دایپ رامونیدر پ یاتوسعه

ح جامع سال 1385  ]43[ کمربندی و حریم سبز در حریم شهر، طر گسترش شهر به وسیله ی ایجاد راه   تصویر 2 و 3: تحدید 
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فرایند راهبردی ورود مفهوم دفاع غیرعامل شهری به 
ح توسعه و عمران )جامع( شهر سنندج طر

شناسایی و معرفی اصلی ترین سناریوهای تهدید و آسیب پذیری 
شهر سنندج

به منزله ی  نظامی  و  تروریستی  تهدیدهای  قسمت  ایــن  در 
به  چالش هایی  می شوند.  معرفی  سنندج  شهر  به  حمله  پتانسیل  
نظامی  و  تروریستی  حمالت  پتانسیل  که  دارد  وجود  بالقوه  صورت 
اصلی ترین  به منزله ی  کــه  می دهند  افــزایــش  را  سنندج  شهر  بــه 
سناریوها  ایــن  می شوند.  معرفی  سنندج  شهر  تهدید  سناریوهای 
رویــدادهــای  بررسی  و  علمی  و  تاریخی  اسناد  مطالعات  اســاس  بر 
کردستان و شهر سنندج و مصاحبه های عمیق با  تهدیدآمیز استان 
مدیران سطح باالی محلی به دست آمده است ]46[. سناریوهای 
ــاس مــطــالــعــات اســنــاد تــاریــخــی و علمی و  تــهــدیــد ســنــنــدج، بــر اسـ
و  سنندج  شهر  و  کردستان  استان  تهدیدآمیز  رویــدادهــای  بررسی 
آمده  به دست  باالی محلی  با مدیران سطح  مصاحبه های عمیق 

است.
سناریوی تهدید شماره ی ۱:  احتمال نفوذ گروهک های تروریستی 

به استان کردستان
موقعیت  از  نــاشــی  تــهــدیــدهــای  شــمــاره ی 2:  تهدید  ســنــاریــوی 

ژئوپلتیک  استان کردستان 
با 	  نظامی  درگیری  و  نزاع  صورت  در  منطقه  بودن  ناامن 

کشورهای همسایه
کردستان 	  همسانی فرهنگی و مراودات قومی استان های 

ایران و عراق و امکان روی گردانی از سیاست های دولت 
مرکزی ایران

کشور ناامن عراق	  همسایگی با 
سیاسی 	  و  اجتماعی  فرهنگی،  شــرایــط  از  تأثیرپذیری 

گرایی ملی کشورهای مجاور و امکان وا
کشور در نتیجه ی 	  امکان به خطر افتادن تمامیت ارضی 

کاال میان  برنده مبادله ی غیررسمی  برنده  سیاست های 
ایران و عراق

تهدیدهای  از  متأثر  سنندج  شهر  آسیب پذیری   سناریوهای 
نظامی و تروریستی در دو دسته ی آسیب پذیری ناشی از ویژگی های 
مطالعه ی  با  سناریوها  ایــن  گرفتند.  قــرار  انسان ساخت  و  طبیعی 
و  سنندج  شهر  مــوجــود  برنامه های  و  ح هــا  طــر و  علمی  مستندات 
گسترده ی میدانی و با توجه به جداول مربوط به  مطالعات میدانی 
که در  شاخص های دفاع غیرعامل شهری و اهداف بی دفاع شهری 

بخش مبانی نظری به دست آمده اند استخراج شدند. 
تهدید  بــــروز  ــاره ی ۱:  ــمـ ــری شـ ــذی ــب پ ــی آس و  ســنــاریــوی ضــعــف 

زیست محیطی و بحران ناشی از ویژگی های طبیعی
در تیررس قرار گرفتن شهر سنندج و امکان بمباران شهر با 	 

گرفتن مرکز آتش در ارتفاعات قرار 
کاسه ای بودن و انحصار 	  امکان محاصره ی شهر به دلیل 

کوه های مرتفع آن توسط 

کوهستانی شهر 	  گریز و فرار به دلیل شرایط  محدود شدن 
سنندج و معابر صعب العبور

کوهستانی 	  ماهیت  دلیل  به  بــزرگــراه  به  دسترسی  عــدم 
منطقه ی اطراف شهر

گسل سنندج - سیرجان و بی توجهی به محل این 	  وجود 
گسل در شهر در مکان یابی مناطق مسکونی

بــــروز تهدید  ــاره ی 2:  ــمـ ــذیــری شـ ــوی ضــعــف و آســیــب پ ــاری ــن س
انسان ساخت

بروز بحران در زمان آفند در صورت نبود پایگاه پدافندی 	 
کردستان با توجه به موقعیت مرزی قوی در استان 

معابر با عرض نامناسب در بافت قدیم شهر سنندج برای 	 
امداد رسانی در مواقع بحرانی

نبود فضاهای باز شهری از پیش اندیشیده شده در داخل 	 
بافت شهر به ویژه بافت قدیم شهر برای استفاده از آن ها 

در شرایط بحرانی پدافند غیرعامل
عدم وجود پناهگاه در داخل شهر سنندج هنگام حمله ی 	 

دشمن
کز درمانی و بهداشتی در داخل شهر سنندج با 	  کمبود مرا

توجه به مرکزیت سیاسی آن در استان
امکان 	  و  سنندج  شهر  داخــل  در  سوخت  مخازن  وجــود 

انفجار آن ها و به خطر انداختن بافت مسکونی
(ایجاد 	  مسکونی  منطقه ی  با  شهر  فــرودگــاه  همجواری 

بحران در صورت بمباران فرودگاه شهر)
این 	  جــریــان  و  سنندج  شهر  شمال  در  کی  خا ســد  وجــود 

و  دشمن  هوایی  حمله ی  صــورت  در  شهر  سمت  به  سد 
شکستن دیواره ی سد

وجود منابع مخزنی آب شهر سنندج در ارتفاعات شهر و 	 
ایجاد سیل هنگام بمباران و شکسته شدن آن ها

کاهش آسیب پذیری شهری با رویکرد دفاع غیرعامل  راهبردهای 
شهری 

در این بخش، تشخیص سوابق تهدیدها و چالش های امنیتی، 
فرصت ها و نقاط ضعف و قوت مرتبط با دفاع غیرعامل شهری در 
راهبردهایی  استخراج  به  منجر  راهبردی  فرایندی  در  سنندج  شهر 
چهارگانه برای توسعه ی ایمن شهر با رویکرد دفاع غیرعامل شهری 
کاهش  کـــدام از عــوامــل بــر اســـاس شــاخــص هــای  خــواهــد شــد. هــر 
مورد  شهری  بــی دفــاع  اهــداف  شناخت  به  نظر  با  و  آسیب پذیری 
شناسایی واقع شده اند. وزن (اهمیت عامل) و امتیاز وضع موجود 
تهدیدها  و  (Oiها)  فرصت ها  (Wiها)،  ضعف  (Siها)،  قوت  نقاط 
و   2IFE) بیرونی  و  ــی  درون عوامل  ارزیــابــی  ماتریس  دو  در  )Tiهـــا) 
قــرار  سنجش  مــورد  خبره  کــارشــنــاس  ده  از  نظرسنجی  بــا   (3EFE

 1 تا  (بی اهمیت)  صفر  بین  وزنــی  ضریب  یک  عامل  هر  به  گرفت. 
(بسیار مهم) اختصاص می یابد. وضع موجود هر عامل نیز امتیازی 
و نقاط  یا 2   1 امتیاز  تا 4 دریافت می کند. نقاط ضعف فقط   1 بین 
کسب می نمایند. امتیاز وزن دار هر عامل،  قوت فقط امتیاز 3 و 4 را 
جدید  ستونی  در  که  است  موجود  وضع  امتیاز  و  وزن  حاصل ضرب 
ماتریس  امتیازات وزن دار  ع  اینکه مجمو به  توجه  با  وارد می شود. 
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از مقدار میانگین (2.5) است،  کمتر  ارزیابی عوامل درونی 2.07 و 
در کل شهر سنندج از نظر عوامل درونی در موقعیت ضعف قرار دارد. 
به همین ترتیب ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی نیز تهیه می گردد. 
برابر  بیرونی  عوامل  ارزیــابــی  ماتریس  وزن دار  امتیازات  ع  مجمو
کمی  تحلیل  بنابراین  است.   (2.5) میانگین  مقدار  از  کمتر  و   2.3
استفاده  که شهر سنندج در  بیرونی نشان می دهد  ماتریس عوامل 

از فرصت ها و پرهیز از تهدیدات در حوزه ی دفاع غیرعامل شهری و 
توسعه ی ایمن توانمند نبوده است. 

و تهدیدها  نقاط قوت و ضعف و فرصت ها  جدول 8 موقعیت 
برخورد دو به دوی عوامل درونی  از  کنار هم نشان می دهد.  را در 
تهدیدها)  و  (فــرصــت هــا  بیرونی  عــوامــل  بــا  ضعف ها)  و  (قــوت هــا 
دسته بندی  با  می آیند.  دست  به  چهارگانه  حوزه های  راهبردهای 

)INTERNAL FACTOR EVALUATION(  IFEجدول 6: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن )Wi :نقاط ضعف ،Si :عوامل استراتژیک درونی )نقاط قوت

0.06 3 0.02 کردستان و وجود تبادالت مرزی S1.  موقعیت مرزی 

0.06 3 0.02 S2.   وجود ارتباط اقتصادی با عراق )مانند صادرات برق(

0.06 3 0.02 کشور عراق کردستان عراق در مقایسه با وضعیت موجود  S3.   وجود امنیت نسبی در اقلیم 

0.15 3 0.05 S4.   نگهداشت جمعیت در روستاهای مرزی بعنوان عاملی بازدارنده در برابر نفوذ دشمن از مرزهای 
کشور

0.2 4 0.05 S5.   وجود پادگان در شمال شهر سنندج به منظور دفاع از شهر در حمله های دشمن

0.24 4 0.06 S6.   وجود تپه های متعدد در داخل شهر و عملکرد آنها به عنوان جان پناه حین بحران

0.12 4 0.03 S7.   وجود نیروگاه برق شهر سنندج در خارج از شهر

0.09 3 0.03 کردستان S8.   مرکزیت سیاسی شهر سنندج  در استان 

0.12 3 0.04 S9.   وجود محدوده های فرسوده در بافت قدیم شهر سنندج

0.16 4 0.04 کردستان S10.   نظارت دقیق و قوی فرماندهی انتظامی 

0.06 2 0.03 W1.   تصدی گری دولت در بخش های مختلف توسعه استان

0.06 1 0.06 کردستان با توجه به موقعیت مرزی  W2.   عدم وجود پایگاه پدافندی قوی در استان 

0.06 1 0.06 W3.   همجواری فرودگاه با منطقه مسکونی )ایجاد بحران در صورت بمباران فرودگاه شهر(

0.06 1 0.06 کاسه ای بودن شهر سنندج و شرایط سخت برای فرود هواپیما  W4.   کوهستانی و 

0.04 1 0.04 W5.   معابر با عرض نامناسب در بافت قدیم شهرسنندج برای امداد رسانی در مواقع بحرانی

0.05 1 0.05 W6.   عدم وجود فضاهای باز شهری در بافت قدیم شهر در جهت استفاده از آنها در شرایط بحران

0.06 1 0.06 W7.   عدم وجود پناهگاه های مجهز و مشخص در داخل شهر سنندج 

0.12 2 0.06 W8.   عدم نظارت شهرداری سنندج بر استفاده از نماهای ساختمانی شیشه ای 

0.08 2 0.04 کز درمانی و بهداشتی در شهر سنندج با توجه به مرکزیت سیاسی آن  W9.   کمبود مرا

0.04 2 0.02 W10.   وجود محالت اسکان غیررسمی متعدد و ضعف ساختاری آنها در حاشیه شهر سنندج

0.04 2 0.02 کردستان در برنامه های توسعه و امنیت ملی و منطقه ای W11.   عدم توجه به استان 

0.05 1 0.05 W12.   عدم وجود مناطق جنگلی در حوالی شهر سنندج در جهت ایجاد اختفاء )پناه در سایه(

0.04 1 0.04 کوهستانی منطقه اطراف شهر  W13.   عدم دسترسی به بزرگراه به دلیل ماهیت 

0.05 1 0.05 کمبود امکانات، خدمات و زیرساختهای مواجهه با بحران    .W14

2.07 - 1 مجموع
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این راهبردها در طبقات همسان، عناوین جدیدی برای به کارگیری 
ح توسعه و عمران شهر سنندج پیشنهاد می شود.  در طر

ح توسعه و  ورود اصــول راهــبــردی دفــاع غیرعامل شهری به طــر
عمران )جامع( شهر سنندج 

کدام  برای مشخص شدن این که راهبردهای به دست آمده در 
عمران  و  توسعه  ح های  طر مطالعه ی  مــورد  سرفصل های  از  یک 

)EXTERNAL FACTOR EVALUATION( EFE  جدول 7: ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن )Ti :و تهدیدها Oi :عوامل استراتژیک بیرونی )فرصت ها

0.28 4 0.07 کوه های اطراف شهر O1.   امکان ایجاد پناهگاه در دل 

0.24 4 0.06 کاهش  ک های فرسوده ی بافت قدیم شهر سنندج به منزله ی فرصتی برای  O2.   امکان استفاده از پال
آسیب پذیری

0.09 3 0.03 O3.   امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی 

0.09 3 0.03 O4.   امکان توسعه ی زیرساخت ها، خدمات و صنایع

0.09 3 0.03 O5.   امکان هدایت سرمایه در نقاط روستایی به منظور تقویت امنیت منطقه و تثبیت جمعیت 
روستایی

0.06 3 0.02 گذاری امور به مردم محلی O6.    امکان وا

0.09 3 0.03 کردستان O7.    امکان ایجاد منطقه ی آزاد تجاری در استان 

0.28 4 0.07 O8.    امکان تبیین و وضع قوانین و مقررات ویژه ی پدافندی در برنامه ریزی و طراحی شهری

0.24 4 0.06 O9.    وجود پادگان ارتش و سپاه در شمال شهر به منزله ی امکانی برای ایجاد خدمات برتر منطقه ای 

0.09 3 0.03 کالبدی  O10.   توسعه ی شهر سنندج به منزله ی شهر برتر منطقه نظر به نقش منطقه ای آن در طرح 
گرس  منطقه ی زا

0.06 1 0.06 T1.    وجود مخازن سوخت در داخل شهر سنندج و امکان انفجار آن ها و به خطر انداختن بافت 
مسکونی

0.06 2 0.03 T2.    امکان به خطر افتادن موقعیت کشور در نتیجه ی سیاست های برنده برنده ی مبادله غیررسمی 
کاال میان کردستان ایران و عراق

0.04 1 0.04 T3.    در تیررس قرار گرفتن شهر سنندج و امکان بمباران شهر با قرار گرفتن مرکز آتش در ارتفاعات

0.04 1 0.04 T4.    امکان محاصره ی شهر به دلیل کاسه ای بودن و تحدید آن توسط کوه های مرتفع

0.1 2 0.05 کشورهای ناامن و خطر تهاجم نظامی T5.    همسایگی با 

0.06 2 0.03 T6.    تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مجاور و امکان واگرایی ملی

0.06 2 0.03 کاهش حس تعلق T7.    پایین آمدن ضریب امنیت به علت 

0.06 1 0.06 T8.    وجود منابع مخزنی آب شهر سنندج در ارتفاعات شهر و امکان ایجاد سیل هنگام بمباران 

0.08 2 0.04 T9.    همسانی فرهنگی و مراودات قومی در کردستان ایران و عراق و امکان روی گردانی از 
سیاست های دولت 

0.07 1 0.07  T10.   وجود سد خاکی در شمال شهر سنندج و جریان این سد به سمت شهر در صورت حمله ی 
هوایی دشمن و شکستن دیواره ی سد

0.06 1 0.06 T11.    محدود شدن گریز و فرار به دلیل شرایط کوهستانی شهر سنندج و معابر صعب العبور

0.06 1 0.06 گردنه های صلوات آباد )کوهستان های  گرفتن در  T12.  موقعیت خروجی نامناسب شهر و در تیررس قرار 
شرقی شهر سنندج(

2.3 - 1 مجموع
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گیرند،  قرار  مطالعه  مورد  الحاقی  بندهای  به منزله ی  (جامع)  باید 
مطالعاتی  سرفصل های  در  سوات  جدول  از  ج  مستخر راهبردهای 
که از طریق  از راهبردهایی  مختلف طبقه بندی شدند. لذا هر یک 
برنامه ریزی راهبردی با رویکرد دفاع غیرعامل شهری به دست آمد 
ح توسعه و عمران، منطبق بر قرارداد  به زیربخش های مطالعات طر
خروجی  راهبردهای  که  معنا  بدین  شد.  هدایت   12 تیپ  تهیه ی 
ع و ماهیت آن دسته بندی شدند و هر یک از آن ها  بسته به موضو
گرفتند. این دسته بندی  در سرفصل مطالعاتی مختص به خود قرار 
هر  در  سنندج،  شهر  جامع  ح  طــر مطالعه ی  در  که  می دهد  نشان 
دفاع  الزامات  که  گیرد  قرار  مطالعه  مورد  باید  بندهایی  چه  بخش 
شــود.  واقـــع  تــوجــه  مـــورد  ح  ــر ط ــن  ای تهیه ی  در  شــهــری  غیرعامل 
و  توسعه  رویکرد  با  سنندج  شهر  توسعه ی  راهبردهای  دسته بندی 

ح جدول 9 است. دفاع غیرعامل شهری به شر

جمع بندی و نتیجه گیری

اسناد  در  شهری  غیرعامل  دفاع  مباحث  به  بی توجهی  به  نظر 
کــشــور، هدف  تــوســعــه ی شــهــری و نــظــام بــرنــامــه ریــزی شــهــری در 
دفــاع  مالحظات  ورود  بــرای  الگویی  تبیین  مقاله  ایــن  در  اصلی 
معنی  بدین  اســت.  شهری  توسعه ی  اسناد  به  شهری  غیرعامل 

ح  به شر ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری  برای  کاری  و  که ساز 
سازمان  در  ضعف  شــود.  تعریف  شهری  توسعه ی  اسناد  خدمات 
و  سو  یک  از  عمران  و  توسعه  ح های  طر تصویب  قانونی  مجرای  و 
ح  طر تهیه کننده ی  نهادهای  و  مشاور  مهندسان  به  بی توجهی 
توسعه و عمران به بسترهای فراهم شده درخصوص ورود مباحث 
دیگر  سویی  از  شهری  توسعه ی  اسناد  به  شهری  غیرعامل  دفــاع 
شاخص ها  اصــول،  مفاهیم،  کنون  تا  که  است  شده  این  به  منجر 
و راهبردهای دفاع غیرعامل شهری نتوانند جایگاهی مشخص در 
این  در  باشند.  داشته  شهری  اسناد  مطالعات  تیپ  خدمات  ح  شر
تحقیق الگویی مشخص برای ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری 
کاهش آسیب پذیری شهری حین  به اسناد توسعه ی شهری برای 

بحران های نظامی و تروریستی پیشنهاد می شود.
غیرعامل  دفــاع  شاخص های  مستندسازی  طریق  از  الگو  این 
شهری و شناسایی عناصر بی دفاع شهری، سناریونگاری تهدیدها و 
آسیب پذیری های شهری، تحلیل راهبردی، استخراج و طبقه بندی 
ح خدمات  موضوعی راهبردهای دفاع غیرعامل و نهایتًا اصالح شر
و  توسعه  ح  طــر ح خدمات  شــر اصــالح  بــرای  و عمران  توسعه  ح  طــر
گرفت.  قــرار  استفاده  مــورد  نمونه  به منزله ی  سنندج  شهر  عمران 
دفاع  که  می دهند  نشان  فرایند  این  از  آمده  دست  به  راهبردهای 

جدول 8: موقعیت نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها؛ استخراج راهبردهای چهارگانه از برخورد دو به دوی عوامل درونی و بیرونی

)Internal Factors( عوامل درونی

)Strengths(  نقاط قوت)Weaknesses( نقاط ضعف
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xt
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S-O استراتژی های
O5,O3,O1-S2,S1: استفاده از سرمایه گذاری بخش 

خصوصی برای تقویت تبادالت مرزی و بهره گیری از 
پیامدهای آن در توسعه و امنیت منطقه

O7-S3: ایجاد منطقه ی آزاد تجاری با توجه به موقعیت 
کردستان عراق اقلیم 

O5-S4: تشویق جمعیت روستایی مرزنشین به حفظ 
سکونت خود در مناطق روستایی مرزی

O9-S5: حفظ موقعیت پادگان در شهر سنندج برای دفاع 
از شهر در مواقع بحران امنیتی

O10-S13,S10,S8: ارتقای نقش سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و موقعیت امنیتی شهر سنندج به منزله ی شهر برتر 

کشور خدماتی در منطقه ی غرب 
کاهش  O3-S9: استفاده از اصول پدافند غیرعامل برای 

آسیب پذیری حین بحران در بافت قدیم شهر سنندج

O-T استراتژی های
کاهش نقش  گذاری امور محلی به مردم بومی در راستای  O6-W1: وا

تصدی گری دولت
O9-W2: تقویت پدافند هوایی و زمینی پادگان های ارتش و سپاه در شهر 

سنندج
O4,O3-W10,W14,W6,W5: توسعه ی زیرساختی شهر به ویژه اصالح 
بافت فرسوده و اسکان غیررسمی با مالحظات پدافند غیرعامل از طریق 

تشویق سرمایه گذاری توسط مردم و بخش خصوصی
O1-W12,W7: مکان یابی و ایجاد پناهگاه در شهر سنندج با رویکرد 

عملکرد چندگانه به منظور استفاده غیرپدافندی از آن در شرایط عادی
O8-W11,W10,W8: تبیین مالحظات ویژه ی پدافندی در برنامه ریزی 

شهری توسط سازمان های ذیربط
کز خدماتی،  O4,O3-W9: هدایت سرمایه بخش خصوصی در ایجاد مرا

بهداشتی و درمانی برای وجود ظرفیت مناسب در مواقع بحران امنیتی
O10- W13,W11: اصالح طرح آمایش استان با رویکرد پدافند غیرعامل

O8,O4,O3-W4,W3: مکان یابی جدید و توسعه ی فرودگاه شهر سنندج  

)T
hr

ea
ts

ا )
ده

دی
ته

S-T استراتژی های
T8,T10,T1-S7: ایمن سازی مکان یابی و انتقال 

ک داخل محدوده ی  تأسیسات و زیرساخت های خطرنا
شهر به سایت امن به منظور ایجاد ایمنی در مواقع بحران

T9,T7,T6,T2-S3,S1: تدوین مالحظات سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی در رهیافت مناطق مرزی به توسعه ی 

پایدار با توجه به جایگاه استراتژیک این مناطق توسط 
دولت مرکزی

T12,T11,T5,T4,T3-S10,S6,S5: تقویت پدافند عامل و 
غیر عامل در شهر سنندج به منزله ی مرکز سیاسی استان

W-T استراتژی های
T8,T10,T1-W3,W2: به کار نگرفتن اصول پدافند غیرعامل درخصوص 

کز مهم و حساس شهری و موقعیت آن ها در شهر تأسیسات و مرا
T12,T5,T4,T3,T2-W11: بی توجهی مسئوالن مرکزی و محلی به شهر 

سنندج با دیدگاه امنیت و پدافند غیرعامل



151

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ش 
اه

ی ک
ستا

ر را
ل د

عام
غیر

اع 
دف

ی 
ها

ص 
اخ

 ش
ن

بیی
ی ت

گو
ال

ی
هر

 ش
ی

ذیر
ب پ

سی
آ

 شمـاره چهاردهم
پاییز و زمستان

 1397

ح توسعه و عمران شهر سنندج ]46 و ویرایش نگارندگان،  جدول 9: سرفصل ها و راهبردهای پیشنهادی دفاع غیرعامل شهری برای ورود به طر
]1394

راهبردهای پیشنهادی با رویکرد دفاع غیرعامل شهری برای طرح توسعه و عمران شهر سنندجسرفصل های طرح توسعه و عمران

مطالعات منطقه ای و حوزه ی 
نفوذ

O10-S13,S10,S8: ارتقای نقش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیت امنیتی شهر سنندج به منزله ی شهر برتر 
کشور خدماتی در منطقه ی غرب 

T9,T7,T6,T2-S3,S1: تدوین مالحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در رهیافت مناطق مرزی به توسعه ی 
پایدار با توجه با جایگاه استراتژیک این مناطق توسط دولت مرکزی

O10- W13,W11: اصالح طرح آمایش استان با رویکرد پدافند غیرعامل

O5-S4: تشویق جمعیت روستایی مرزنشین به حفظ سکونت خود در مناطق روستایی مرزیاجتماعی، جمعیتی و فرهنگی
کاهش نقش تصدی گری دولت گذاری امور محلی به مردم بومی در راستای  O6-W1: وا

اقتصادی

O4,O3-W10,W14,W6,W5: توسعه ی زیرساختی شهر به ویژه اصالح بافت فرسوده و اسکان غیررسمی با 
مالحظات پدافند غیرعامل از طریق تشویق سرمایه گذاری توسط مردم و بخش خصوصی

کز خدماتی، بهداشتی و درمانی برای وجود ظرفیت  O4,O3-W9: هدایت سرمایه ی بخش خصوصی در ایجاد مرا
مناسب در مواقع بحران امنیتی

O5,O3,O1-S2,S1: استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت تبادالت مرزی و بهره گیری از 
پیامدهای آن در توسعه و امنیت منطقه

کردستان عراق O7-S3: ایجاد منطقه ی آزاد تجاری با توجه به موقعیت اقلیم 

کاهش آسیب پذیری حین بحران در بافت قدیم شهر سنندج کالبدی O3-S9: استفاده از اصول پدافند غیرعامل برای 
O1-W12,W7: مکان یابی و ایجاد پناهگاه در شهر سنندج با رویکرد عملکرد چندگانه برای استفاده ی غیرپدافندی 

از آن در شرایط عادی

تأسیسات و تجهیزات شهری
ک داخل محدوده ی شهر به  T8,T10,T1-S7: ایمن سازی مکان یابی و انتقال تأسیسات و زیرساخت های خطرنا

سایت امن به منظور ایجاد ایمنی در مواقع بحران
کز مهم و حساس  T8,T10,T1-W3,W2: به کارگیری اصول پدافند غیرعامل درخصوص ایجاد تأسیسات و مرا

شهری و موقعیت آن ها در شهر
O8-W11,W10,W8: تبیین مالحظات ویژه ی پدافندی در برنامه ریزی شهری توسط سازمان های ذیربطمدیریت

O9-W2: تقویت پدافند هوایی و زمینی پادگان های ارتش و سپاه در شهر سنندجنظامی
O9-S5: حفظ موقعیت پادگان در شهر سنندج برای دفاع از شهر در مواقع بحران امنیتی

T12,T11,T5,T4,T3-S10,S6,S5: تقویت پدافند عامل و غیرعامل در شهر سنندج به منزله ی مرکز سیاسی استان

 

20 
 

 

در این اصلی  ریزی شهری در کشور، هدفشهری و نظام برنامه یهتوسعه مباحث دفاع غیرعامل شهری در اسناد ب توجهیبینظر به 
شهری است. بدین معنی کهه سهاو و کهاری بهرای      یاسناد توسعه به شهری عاملدفاع غیرمالحظات  ورودبرای تبیین الگویی مقاله 
ضعف در ساومان و مجرای قهانونی توهوی    شهری تعریف شود.  یدفاع غیرعامل شهری به شرح خدمات اسناد توسعه مفاهیمورود 
طرح توسهعه و عمهران بهه بههیرهای      یهکنندمشاور و نهادهای تهیهبه مهندسان  توجهیبیتوسعه و عمران او یک سو و  هایطرح

شهری او سویی دیگر منجر به این شهده اسهت کهه تها      یاسناد توسعه فراهم شده درخووص ورود مباحث دفاع غیرعامل شهری به
ها و راهبردهای دفاع غیرعامل شهری نیوانند جایگاهی مشخص در شرح خدمات تیپ مطالعات اسهناد  کنون مفاهیم، اصول، شاخص

کهاه   برای شهری ی وسعهتشهری داشیه باشند. در این تحقیق الگویی مشخص برای ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری به اسناد 
 شود.پیشنهاد میهای نظامی و تروریهیی پذیری شهری حین بحرانآسی 

 

 
 های نظامیپذیری شهری حین بحرانی شهری با رویکرد کاهش آسیب: الگوی پیشنهادی ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری به اسناد توسعه5تصویر 

 [1394نگارندگان، ]
 

سهناریونگاری تهدیهدها و    دفهاع شههری،  های دفاع غیرعامل شهری و شناسهایی عناصهر بهی   مهیندساوی شاخص او طریق الگو این 
بندی موضوعی راهبردهای دفاع غیرعامل و نهاییاً اصالح شهرح خهدمات   های شهری، تحلیل راهبردی، اسیخراج و طبقهپذیریآسی 

. مهورد اسهیفاده قهرار ترفهت    ه نمونه  یمنزلهه عمران شهر سنندج بهه برای اصالح شرح خدمات طرح توسعه و طرح توسعه و عمران 

کاهش آسیب پذیری شهری حین  تصویر 5: الگوی پیشنهادی ورود مفاهیم دفاع غیرعامل شهری به اسناد توسعه ی شهری با رویکرد 
بحران های نظامی ]نگارندگان، 1394[



152

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ش 
اه

ی ک
ستا

ر را
ل د

عام
غیر

اع 
دف

ی 
ها

ص 
اخ

 ش
ن

بیی
ی ت

گو
ال

ی
هر

 ش
ی

ذیر
ب پ

سی
آ

 شمـاره چهاردهم
پاییز و زمستان

 1397

ح خدمات  برای کاهش آسیب پذیری بازنویسی نمود. این نمونه شر
تهیه ی  الــگــوی مشخص  بــه مــنــزلــه ی  مــی تــوانــد  شــده  بــازنــویــســی 
به  شهری  غیرعامل  دفــاع  ورود  رویکرد  با  شهری  جامع  ح های  طر
مهندسان  استفاده  مورد  شهری  توسعه ی  سند  و  شهری  مطالعات 

گیرد.  مشاور قرار 

پی  نوشت
1. S: Strengths, W: Weaknesses, O: Opportunities, T: 

Threats: (SWOT)

2. INTERNAL FACTOR EVALUATION

3. EXTERNAL FACTOR EVALUATION
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ح  طر مطالعاتی  حوزه های  تک تک  وارد  می تواند  شهری  غیرعامل 
ح خدمات  توسعه و عمران شهری شود. به دلیل طوالنی بودن شر
ح  ح توسعه و عمران شهر سنندج از آوردن متن این شر اصالحی طر
که راهبردهای خروجی  گفتنی است  خدمات صرف نظر شده است. 
این مقاله مختص به شهر سنندج با ویژگی های خاص خود است. 
این فرایند و راهبردهای خروجی آن برای هر یک از شهرهای ایران 
که در این نوشتار ارائه شد. اما  می تواند متفاوت از آن چیزی باشد 
کلی می توان موارد زیر را برای مطالعه و ورود مفاهیم دفاع  به طور 
کشور  غیرعامل شهری به اسناد مطالعاتی مربوط به شهر در سطح 

پیشنهاد نمود:
رهیافت -  در  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  مالحظات  تــدویــن 

شهرهای مناطق مرزی به توسعه ی پایدار،
ح آمایش شهرستان با رویکرد دفاع غیرعامل،-  تدوین طر
در -  خود  سکونت  حفظ  به  مرزنشین  روستایی  جمعیت  تشویق 

مناطق روستایی مرزی با ایجاد توسعه ی پایدار در نواحی مرزی،
نقش -  کاهش  راستای  در  بومی  مــردم  به  محلی  امــور  گــذاری  وا

تصدی گری دولت در همه ی امور،
توسعه ی زیرساختی شهر به ویژه اصالح بافت فرسوده و اسکان - 

از طریق تشویق  با مالحظات دفاع غیرعامل شهری  غیررسمی 
سرمایه گذاری توسط مردم و بخش خصوصی،

خدماتی، -  کز  مرا ایجاد  در  خصوصی  بخش  سرمایه ی  هدایت 
بهداشتی و درمانی برای وجود ظرفیت مناسب در مواقع بحران 

امنیتی،
استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت تبادالت - 

مرزی و بهره گیری از پیامدهای آن در توسعه و امنیت منطقه
کشور -  سطح  در  اقتصادی  ویــژه ی  و  تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد 

کشور، برای ایجاد رونق و توسعه ی پایدار در مناطق 
احـــداث زیــرســاخــت هــای پــدافــنــدی در فــضــای بــاز مــوجــود در - 

میانه ی شهر،
مکان یابی ایجاد پناهگاه در شهرها با رویکرد عملکرد چندگانه - 

به منظور استفاده ی غیرپدافندی از آن در شرایط عادی،
زیرساخت های -  و  تأسیسات  انتقال  و  مکان یابی  ایمن سازی 

ک داخل محدوده ی شهر به سایت امن به منظور ایجاد  خطرنا
ایمنی در مواقع بحران،

ــرد دفــاع -  ــک ــا روی تــوجــه بــه موقعیت تــأســیــســات مــهــم شــهــری ب
غیرعامل و بروز بحران در زمان حمله ی دشمن،

تبیین مالحظات ویژه ی پدافندی در برنامه ریزی شهری توسط - 
سازمان های ذیربط،

تقویت سازما  ن های مرتبط با مدیریت بحران در سطوح محلی - 
و ایجاد هماهنگی میان آن ها،

در -  سپاه  و  ارتــش  پادگان های  زمینی  و  هوایی  پدافند  تقویت 
کشور، شهرهای 

حفظ موقعیت پادگان در شهر برای دفاع از شهر در مواقع بحران - 
امنیتی.

خدمات  ح  شر می توان  تحقیق  این  دستاوردهای  به  توجه  با 
شهری  غیرعامل  دفــاع  رویکرد  با  را  سنندج  شهری  توسعه ی  سند 
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