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  :چکیده

 انسانی، روينی پذیريآسیب کاهش موجب که شودمی گفته اياقدامات غیرمسلحانه مجموعه به غیرعامل پدافند

پدافند  ايهسیاست از یکی گردد.می دشمن مخرب عملیات مقابل در هاتجهیزات، سرمایه تاسیسات، ها،ساختمان

است. از  نیانسا حوزه در هاآسیب کاهش و شهروندان جان صیانت از جهت در عمومی يهاپناهگاه ساخت غیرعامل

 زاین تحقیق ا اردبیل بود. پناهگاه چند منظوره از منظر پدافند غیر عامل به شهر یابیمکاناین رو، هدف این تحقیق 

انی با و مید ايها به صورت کتابخانهلحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی است. داده

تأثیرگذار  اخصش 11، اي و نظر کارشناسانرشناسان گرداوري شد. با استفاده از مطالعات کتابخانهاستفاده از نظر کا

انتخاب  »بیعیط- معیارهاي محیطی« و» شرایط شهر در وضعیت جنگ« ،»هاي کالبديویژگی«مؤلفه  3در قالب 

ایند تحلیل شبکه و با بکارگیري فر ArcGISافزار گیري چند معیاره و نرمهاي تصمیمشدند و با استفاده از روش

اهگاه در حداث پنهاي مختلف براي ادهد که هر چند مکانمورد تجزیه و تحلیل انجام گرفت. نتایج نهایی نشان می

ي چند هااهپناهگ اند ولی در کل مرکز، شرق و شمال شرق شهر مناسبترین نقاط براي احداثتمام نقاط شهر پراکنده

  فند غیر عامل در شهر اردبیل هستند. منظوره از منظر پدا

  شبکه پدافند غیر عامل، تحلیل ي عمومی،هاپناهگاه ،یابیمکان : هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

هــاي بشــري، مــدافعین همــواره نســبت بــه گــردد کــه در خــالل جنــگبا نگاهی به تاریخ آشکار می

ها همواره بر محاصره شهرهاي مهم متمرکــز بودنــد کــه اند. جنگهاي تاکتیکی بودهمهاجمین داراي برتري

داد. مدافعین همواره از امکان آماده شدن براي نبــرد و این امر به مدافعین امکان تقویت مواضع خود را می

  .اندپذیر کردن دشمن از طریق ایجاد استحکامات دفاعی بودهمحافظت از خود و در عین حال آسیب

در دوره مدرن این برتري تــاکتیکی مــدافعین بــه دلیــل افــزایش تــوان و ســرعت جابجــایی نیروهــا، 

ها به تدریج رو بــه کــاهش گذاشــته هاي پیشرفته ارتباطی و افزایش شدید قدرت تخریب سالحتکنولوژي

دنــد، هــا بواست و تأسیسات تقویت شده زیرزمینی که در گذشته جزء جدائی ناپذیر و بسیار مهــم جنــگ

اي تاکتیکی قابــل انهــدام هســتند، ولــی از هاي هستهشونده و سالحهاي نفوذي هدایتامروزه توسط بمب

اي نیســتند، هاي خاص جهت مقابله با تأسیسات زیرزمینی داراي دامنه کــاربرد گســتردهآنجا که این سالح

حفاظت جــان مــردم عــادي در ، از نقش به سزایی در هاپناهگاههمچنان تأسیسات و فضاهاي زیرزمینی یا 

  ).59:1384(دیوساالر، باشندها برخوردار میجنگ

بهترین حفاظت را در مقابل حمــالت دشــمن بــا هــر کیفیتــی  هاپناهگاهبنابراین در هر عصر و زمانی 

نمودنــد. در هاي مستحکم و... فــراهم مــیاند. گذشتگان این حفاظت را از طریق غارها، قلعهبوجود آورده

دهــد کــه حاضر عملکرد کشورهاي قدرتمند نظامی و مهاجم در خصوص ساخت پناهگاه نشــان مــیحال 

اي برخوردار بــوده و عــاملی در تــأمین العادهاز درجه اهمیت فوق و ساخت آنها هاپناهگاههنوز استفاده از 

ی سال دفاع مقدس ما شاهد انجام حمــالت موشــکی و هــوای 8گردددر طی امنیت یک ملت محسوب می

دشمن بر فراز شهرهاي تهران، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، مهران، پیرانشهر، اهواز، دزفول و... بودیم کــه طــی 

آن تعداد زیادي از هموطنان در اثر این حمالت جان باختند. بــه نظــر مــی رســد اگــر در گذشــته در ایــن 

لم از میــزان تلفــات وارده بــر گردیــد، قــدر مســو اماکن امن عمومی ایجاد و احداث می هاپناهگاهشهرها، 

شد و همچنین بار روانــی و فشــارهاي داخلــی بــر دولتمــردان ناشــی از ایــن جمعیت غیرنظامی کاسته می
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  یافت. قدرت نمایی دشمن و ایجاد روحیه ترس از دشمن در بین جمعیت غیرنظامی تقلیل می

کشــور در برابــر ی اري و انسانهاي ارزشمند سخت افزاري، نرم افزبنابراین حفظ و صیانت از سرمایه

باشــد طیف هاي مختلف و گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل احتمالی، مستلزم انجام اقدامات پیشگیرانه می

تا در صورت بروز تهدید، بحران و وقوع جنگ، ضمن ممانعت از غــافلگیري و حفــظ ابتکــار عمــل الزم، 

ده و آســتانه مقاومــت ملــی را ارتقــاء بخشــید. خسارات و تلفات احتمالی را به حداقل ممکــن کــاهش دا

باشــد کــه نقــش هاي امن و پناهگــاهی مــیامروزه یکی از اصول دفاع غیرعامل، ایجاد استحکامات و سازه

بسیار اساسی در حفظ تأسیسات، تجهیزات، نیروي انسانی، مراکز حیاتی، حســاس و مهــم در زمــان بــروز 

مگیري در ارتقاء توان رزمی، استمرار عملیات و باال بردن آســتانه توان تأثیرات چشتهدید ایفاء نموده و می

  ).10-13: 1382(ستاره،  مقاومت ملی داشته باشد

  بیان مسئله - 2- 1

از حفــظ تــأمین امنیــت مرزهــا  ها بحث تأمین امنیــت اســت.ها و حکومتاصلی ترین کارکرد دولت

 شــوندمهمتــرین وظــایف آنهــا محســوب مــیاز  گرفته تا حفظ امنیت شهرها و تأمین امنیــت شــهروندان،

  ). 1385:13(فیروزي،

هــا طــول هــا و شــاید ســالگرفت، ماهزمانی که جنگ بین دو کشور در می در کمتر از یک قرن پیش،

هاي درگیر بتواند شهري را مستقیما مورد حمله قرار دهد، ولی امــروزه در همــان کشید تا یکی از ارتشمی

گیرند و غیر نظامیان خود را درگیر یک جنگ تمام عیــار ماج حمالت قرار میساعات اولیه جنگ، شهرها آ

شوند، غیرنظامی هســتند. بــر همــین اســاس ها کشته میمی بینند. در حال حاضر بیشتر کسانی که در جنگ

  امروزه جنگ تنها در مرزها نیست بلکه در شهرها نیز هست. 

هــاي اند، جهت حفظ ســرمایهز جنگ را چشیدهامروزه کشورهایی که طعم خرابی و خسارات ناشی ا

عامل نموده و در راهبرد دفــاعی خــود جایگــاه اي به دفاع غیرملی و منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه

اند. از این رو توجه به تمهیدات مربوط بــه تــأمین محافظــت از غیــر نظامیــان در ل شدهئواالیی براي آن قا

-میت است. در این راستا رعایت مالحظات دفاع غیر عامــل در طــرحعصر حاضر بیش از گذشته حائز اه

تواند ضمن کاهش خســارات مــالی پذیري شهرها داشته و میهاي شهري تأثیر به سزایی در کاهش آسیب
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و جانی، به افزایش آستانه مقاومت شهروندان در شرایط حاد تهاجم و تسهیل در مــدیریت بحــران شــهري 

  ).11:1390و شکیبامنش،(هاشمی فشارکی  بیانجامد

با اشاره به موارد فوق واضح اســت کــه قــرار گیــري کشــور ایــران در منطقــه حســاس خاورمیانــه و 

رونــد و در عــین حــال وجــود مجاورت با قفقاز جنوبی که از مناطق مستعد بحران در جهان به شمار مــی

ه اي حساس تبدیل نموده اســت منابع سرشار نفت و گاز، معادن عظیم استراتژیک، این سرزمین را به منطق

که همواره چشم طمع بیگانگان و نیات سوء آنان را به دنبال داشته است. از ایــن رهگــذر منــاطق مختلــف 

اند و یا بــه نــوعی از انحــاء مــورد هاي فراوانی دیدهکشورمان در اثر تجاوزها و تهاجمات بیگانگان آسیب

در تمامی نقاط کشور به یک گونه نبوده و بسته بــه نزدیکــی پذیري اند. لیکن میزان آسیبتهدید قرار گرفته

یا دوري از مناطق بحرانی از شدت و ضعف برخوردار بوده اســت. در حــال حاضــر منــاطق اســتراتژیکی 

باشند. اهمیت باالي اســتراتژیکی، مرزي و سرحدي بدون شک جزء آسیب پذیرترین نقاط کشور ایران می

الی ایران به دلیل همسایگی با جمهوري هاي تازه استقالل یافته به ویــژه ژئوپولتیکی و امنیتی شهرهاي شم

جمهوري آذربایجان و با تحوالت سیاسی در منطقه و تهدیدات مکرر کشورهایی چون آمریکــا و اســرائیل 

نماید که نقیصــه خــالء پوشــش دفــاعی بــا توجــه بــه رونــد توســعه به حمله نظامی به ایران، ضروري می

به ویژه گسترش مراکز حساس و حیاتی در سالیان اخیر رفــع گــردد. یکــی از اقــدامات  تدریجی شهرها و

  اساسی که در این زمینه باید صورت گیرد حفظ جان غیر نظامیان ساکن شهرهاست.  

غرب کشور بــه دلیــل برخــورداري از یــک موقعیــت شهر اردبیل نیز با توجه به قرار گرفتن در شمال

تواند به عنــوان یکــی از مراکــز عمــده در معــرض خطــر و بروز تهدیدات میاستراتژیک خاص، در زمان 

هــاي تهدید مطرح گردد. پس شایسته است در جهت صیانت و حفاظت از مردم این شــهر کــه از ســرمایه

اي صورت گیرد تا خسارات ناشی از جنــگ تقلیــل یابــد. شوند، اقدامات بایستهاصلی کشور محسوب می

یی است که مــردم بتواننــد در هاپناهگاهکاهش آسیب پذیري انسانی، مکان یابی  یکی از اقدامات در جهت

در دو سطح عمــومی و خصوصــی قابــل طرحنــد کــه  هاپناهگاهزمان حمالت دشمن بدانها پناه ببرند. این 

ي عمــومی هاپناهگاهگزینی می شوند و ي خصوصی در سطح آپارتمان  یا واحد ساختمانی مکانهاپناهگاه

هایی فقط به عنوان پناهگاه، عالوه بر اینکــه توجیــه شوند. احداث مکان یابیمکانبایست شهر می در سطح

 یــابیمکانگــذارد. لــذا اقتصادي ندارد بــه دلیــل عــدم اســتفاده در مواقــع بحرانــی رو بــه فرســودگی مــی
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بحرانــی بســیار  عملکردهاي داراي کارکرد متناسب در مواقع عادي و استفاده به عنــوان پناهگــاه در مواقــع

  حایز اهمیت است.

  و ضرورت پژوهش یتاهمّ - 3- 1

 و گیرنــد قرار غیرعامل پدافند هايعرصه و هاحیطه در توانندنمی تهدیدات و مخاطرات تمامی مسلماً

 بایســتی لــذا شوند،نمی محسوب تهدید سامانه، یک یا و سازمان یک براي تمامی مخاطرات دیگر طرف از

یک  مشمول مخاطراتی و تهدیدات چه که گردد مشخص تا اقدام نمود تهدیدات و مخاطرات غربالگري به

  ).64:1390(ستاره، گردندمی تاسیسات یا و سازمان

 موجــب کــه غیرمســلحانه اقــدامات از ايمجموعــه" اســت گردیده عنوان پدافند غیرعامل تعریف در

 تســهیل و ملــی پایــداري ارتقــاء ضــروري، هــايتداوم فعالیــت پذیري،آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش

 ایــن موضــوع رابطــه در بنــابر ایــن ."گــرددمی دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت

و  عمــدي ســاخت انسان مخاطرات اساس بر صرفاً شهري، مناطق براي شده گرفته نظر در تهدید ، پژوهش

   .است گردیده لحاظ (جنگ) دشمن فیزیکی حمله مصداق با

 منطقــه از را مسکونی نواحی که کنندتوصیه می فرماندهان به جهان سراسر در نظامی هايدکترین اکثر

 نقــل و حمل صنعتی، تجاري، سیاسی، مراکز بر تسلط دیگر سویی از اما بزنند، دور را آنها یا کرده جدا نبرد

هــا جنــگ حتــی و هــالشگرکشــی مبارزات، نتایج بر عمیقاً است ممکن گاهی آنها تخریب یا و  مخابراتی و

 تهاجم مورد هايکشور بر فشار قصد به مواقع بعضی در شهري مناطق به حمله ترتیب بدین .بگذارند تأثیر

  . )54:1383(حیدري، گیردمی قرار کار دستور در هاي غاصبرژیم براي و

 بــا بالفاصــله بنابراین است، شهري مناطق عملکردها، و هاکاربري تمرکز کانون ترینعمده که جاآن از

گیرند. این امر براي کشور ما که داراي موقعیــت بــه می قرار بحرانی و جنگی شهرها درشرایط جنگ، آغاز

هاي استعمارگر بوده بسیار جــدي اســت. از غایت استراتژیک و حساس است و همواره مورد طمع قدرت

کشــور در قبــال حمــالت نظــامی پــذیري جمعیــت این رو حفاظت از مردم و جان آنها و کــاهش آســیب

ی ئــریزي مناسب در حوزه هاي مختلف از جمله پدافند غیرعامــل  و اجرادشمنان نیازمند شیوه ها و برنامه

  ها و صدمات وارده بر مردم و جمعیت غیرنظامی است.نمودن اقدامات مناسب براي کاهش آسیب
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من بر فــراز شــهرهاي تبریــز، در طی هشت سال دفاع مقدس ما شاهد حمالت موشکی و هوایی دش 

تهران، کرمانشاه، مهران، پیرانشهر، اهواز، دزفول و ... بودیم که طی آن تعــداد زیــادي از هموطنــان در اثــر 

حمالت جان باختند. اگر در گذشته در این شهرها، پناهگاه و اماکن امن عمــومی ایجــاد مــی گردیــد قــدر 

ی کاسته می شد و همچنین بار روانی و فشارهاي داخلــی مسلم از میزان تلفات وارده بر جمعیت غیر نظام

بر دولت مردان ناشی از این قدرت نمایی دشمن و ایجاد فضــاي تــرس از دشــمن در بــین جمعیــت غیــر 

نظامی تقلیل می یافت. پس داشتن پناهگاه شرط ضروري براي زندگی دردوران وجود ســالحهاي مخــرب 

  ).13:1394(نخعی، و دور برد است

اي بــوده و بایــد داراي اهمیت فوق العاده هاپناهگاهها و احداث ت انجام مطالعات و بررسیلذا ضرور

 ذکــر که آنچه به توجه با این به عنوان یک بخش بسیار ضروري در سیستم دفاع غیرعامل لحاظ شود. بنابر

 مــورد بــاالیی،احتمــال  بــا کــه مراکزي نزدیکی در اضطراري شرایط در عمومی يهاپناهگاه وجود گردید،

 هــايآســیب و تلفــات تقلیل در مؤثري نقش تواندمی امر این و بوده ضروري گیرند،می قرار دشمن هدف

  ).23:1390(امیري، باشد داشته بحران زمان در فعالیت استمرار و جنگی از حمالت حاصل

شهر به ویــژه  در شهر اردبیل نیز با توجه به مطالب عنوان شده ضروري است با روند توسعه تدریجی

پس از استان شدن، نقایص خالء پوشش دفاعی رفع گردد و توجه ویژه اي بــه مباحــث پدافنــد غیرعامــل 

  ي شهري گردد.هاپناهگاهباألخص بحث 

  هدف (اهداف) پژوهش - 4- 1

ي عمومی و چند منظوره شهر اردبیل در زمــان بــروز بحــران هاپناهگاه یابیمکانهدف کلی پژوهش، 

  باشد:ی زیر میئخود مشتمل بر اهداف جزباشد که می

  توانند پذیراي نقشهاي عمومی(خدماتی) و پناهگاهی باشند.شناسایی فضاهایی که می )1

هاي مناسب جهت احداث پناهگاه در شهر اردبیل متناسب بــا اصــول پدافنــد غیــر شناسایی مکان )2

  عامل.

  یستم اطالعات جغرافیایی.هاي حائز شرایط جهت ایجاد پناهگاه در محیط ستهیه نقشه مکان )3

عامــل و بــاألخص مبحــث ریزان شهري بــه مقولــه پدافنــد غیــرگیران و برنامهعطف توجه تصمیم )4

 پناهگاه شهري در جهت حفظ جان شهروندان. 
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  هاي پژوهشسؤال- 5- 1

  ي عمومی و چند منظوره شهري چیست؟هاپناهگاه یابیمکانعوامل موثر در  )1

  پناهگاه دارند؟ یابیمکانها چه وزنی را در فرایند هرکدام هر معیارها و شاخض )2

 هاي پناهگاهی شهر اردبیل کدام مناطق هستند؟ترین اماکن جهت استقرار سایتمناسب )3

  پژوهش پیشینه- 6- 1

-هاي اندکی در ایران انجام شده امــا پــژوهشي شهري پژوهشهاپناهگاههر چند در رابطه با موضوع 

هــاي آن بــوده انجــام ي شهري نیز یکی از زیر شــاخههاپناهگاهعامل که مبحث هایی با عناوین پدافند غیر

  شود: شده که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره می

 المللــی دانشــمندان،گزارشی که به همــراه کمیتــه بــین طی) 1969( کمیسیون انرژي اتمی آمریکادر 

ها نباید یک نــوع دفــاع مطرح شد که آیا ملتي کوچک تهیه شده بود این سوال این سوال هاپناهگاهبراي 

نتیجه این سوال باعث شــد کــه مطالعــه پــروژه  غیرنظامی  موثردر برابر تهاجمات و تهدیدات داشته باشد؟

براي اولین بار کلید خورده و باور این کمیسیون را نسبت بــه اهمیــت  1963ي کوچک در سال هاپناهگاه

  ي در دفاع غیرنظامی شهرها بیش از پیش افزایش دهد. پدافند غیرعامل به عنوان مکمل ضرور

در پژوهشــی بــا عنــوان معیارهــاي مــوثر بــر مکــان یــابی  )1392روستایی حسین آبادي و همکاران(

 بــر آنهــا و تــأثیر نقــش میــزان تخمــین و تأثیرگذار معیارهاي شناساییبه  ي چند منظوره شهري،هاپناهگاه

  اند.هوایی پرداخته بمباران و موشکی حمالت تهدید مبناي بر شهري چندمنظوره يهاپناهگاه یابیمکان

 راهبردهــاي و شهریار شهر تحلیل ساختارهاي" عنوان تحت پژوهشی در )1390( همکاران و کامران

 جغرافیــایی، باســاختارهاي متناســب غیرعامــل پدافنــد امنیتی -ایمنی  راهبردهاي به ارائه "پدافند غیرعامل

  ). 1390:5همکاران، و کامران(  اندپرداخته شهر جامع طرح با درارتباط فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي،

 پدافنــد رویکــرد بــا پــذیر آســیب عناصــر شناخت منظور به ايمقاله در) 1390( تقوایی و شاهرخت

 بنــدي فهرســت از پــس. انــدپرداخته) ســاج( محــیط در دلفی روش با مطالعه به بیرجند شهر در عاملغیر

 تحلیــل بــه تراکمی یابیدرون روش و) پی اچ اي( تکنیک با گذاريارزش و پذیر آسیب گانهبیست عناصر

 حمــالت از ناشــی خســارت کــاهش منظــور به الزم راهکارهاي هئارا و شهري عناصر از یک هر مورد در
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 .اندنموده اقدام نظامی

 فنــدپدا هايشیوه و اصول مبانی،" کتاب در(1390)  پرورش و آموزش وزارت غیرعامل دافندپ کمیته

 دیریتمــ امن، هايفریب استحکامات وسازه و اختفا استتار، مبانی، و اصول اول، فصل هفت در "غیرعامل

 در هفــت و ســرزمین آمــایش و یــابیمکان غیرعامل، پدافند و آمایش سرزمین سیاسی، هايبحران بحران،

 پدافنــد تــهکمی(  اســت داده قــرار بررسی و مطالعهمورد  را غیرعامل پدافند با مرتبط موارد سایر بعد فصل

  ).110-1390:10،غیرعامل

 پدافنــد مقابــل در عامــل دفــاع بررسی هدف با ايمقاله در همکارانش و 1کن هاوس ،2001 سال در

) عامــل غیر دفاع( شی یک از حفاظت بین تعادل یک تعیین چگونگی و استراتژي تهاجم نقش به غیرعامل

 صــورت بــه پــژوهش نتیجــه. انــدپرداخته) فعــال دفاع( شی کردن نابود و آن پذیريآسیب از جلوگیري و

 هــم بــه نســبت را هــاآن تأثیر و کندمی تعیین پذیريآسیب برابر در را دفاع و حمله بین تعادل یک قیاسی

 زمــانی بــازه عمده تحقیقاتی که در جهان در مورد پدافند غیرعامل کار شــده اســت مربــوط بــه. سنجدمی

 .است سابق شوروي و آمریکا متحده ایاالت بین سرد جنگ

هــاي پدافنــد اي است که فیشر در آن ضمن پرداختن به برنامهنامه(دفاع شهري در کانادا) عنوان پایان 

غیر عامل در حفظ و حمایت عمومی در جنگ جهانی دوم به نقش بازدارندگی در پاسخ به دشــمن در اثــر 

عامــل در کــاهش هــاي پدافنــد غیــرکند که اتخاذ برنامــهو در نهایت اذعان میکند حمالت اتمی اشاره می

اي احتمــالی پذیري شهروندان و منابع حیاتی و حساس مــورد نظرشــان در پــس یــک جنــگ هســتهآسیب

گذاري بــراي امنیــت ملــی بــا اي افزایش و سیاستبازدارندگی هسته ضروري است لذا باید پشتیبانی براي

 ).22000(فیشر عامل صورت پذیردند غیرهاي پدافبرنامه

 ریــزي غیرخطــیبرنامه مدل چندگانه هدف" عنوان با پژوهشی در (2011) سال در عابدي و کرباسیان

 به غیرخطی، ریزيمدل برنامه به کارگیري با "غیرعامل پدافند اصول اساس بر امکانات سایت انتخاب براي

 ،2011:243( انــدکیفــی پرداختــه و کمــی جنبــه دو از غیرعامــل پدافنــد مختلــف هــايمکــان انتخــاب

.(Karbasian  

                                                
1 -Hausken 
2-Fisher 
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Abstract: 

Passive defense measures, which are set to reduce the vulnerability of human resources, 

buildings, facilities, equipment, capital of destructive operations against the enemy. A passive 

defense politics, building public shelters to protect citizens' lives and reducing injuries in 

humans. Therefore, the purpose of this study was to locate the multi-purpose shelter from the 

perspective of PASSIVE defense in the city of Ardabil. This applied research, descriptive and 

analytical. A library and field data were collected through interviews with experts. Using 

library studies and expert opinion, 11 effective variables in the form of three component 

"physical features", "The situation in the conflict" and "environment-normal criteria" were 

selected. And using multi-criteria decision analysis process and ArcGIS and using network 

analysis was performed. The final results show that although various locations for the 

construction of shelters scattered throughout the city. But in general, Centre, East and North-

East of the most suitable places for construction of multi-purpose shelters are from the 

perspective of passive defense in the city of Ardabil. 
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