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 چکیده:

، اقتصادي، یجمعیت يهارساختیز، به دلیل تمرکز مراکز و شهرهاکالن ژهیوهبعمده جمعیتی و مراکز           
ن مراکز و حفاظت از ای رونیازاخدماتی و رفاهی نقش مهمی در تداوم حیات و بقاي ملی هر کشور دارند و  اجتماعی،سیاسی،

و پایه  تیرهاي طبیعن، عوامل و متغملی کشورها دارد. در یک نگرش کال يهاياستراتژنقش و جایگاه مهمی در  هارساختیز
دافند پتوجه به اصول و مالحظات ، طورقطعبه. شودیممحسوب  هارساختیزمراکز و  گونهنیادو منبع تهدید براي  محورانسان

جانی،  يهانهیهزتا حد زیادي  تواندیمشهري  يهارساختیزمراکز و   گونهنیا، در مکان گزینی، طراحی و ساخت رعاملیغ
ن هسته و مرکز جمعیتی استا نیتربزرگ عنوانبهرشت  شهرکالنتهدیدات را کاهش دهد.  گونهنیازاادي و معنوي ناشی م

براي کاهش  رونیازااست،  اقتصادي و زیربنایی را دارا ساتیتأسو  هارساختیزگیالن، بیشترین تمرکز نیروي انسانی، سرمایه، 
ی قرار و ارزیاب یموردبررس رعاملیغشهري آن از منظر اصول و مالحظات پدافند  يهارساختیزو  ساتیتأستهدیدات الزم است 

 يهارساختیز يریپذبیآسحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر درصدد بررسی وضعیت ت-گیرد. این پژوهش با روش توصیفی
 .باشدیمرشت  شهرکالنشهري  يهارساختیزبر  دیتأکشهري با 

 ، زیرساخت شهري، رشت  رعاملیغپدافند  تهدید، واژگان کلیدي:
  

 

 : مقدمه )1
ت اقتصادي و تضعیف روحیه ، وارد آوردن صدما منظوربهفرسایشی هدف قرار گرفتن شهرها  يهاجنگامروزه در 

یستی و اجتماعی، ز به دلیل نقشی است که ماهیت شهر براي انسجام ، این امرردیگیمنظام اجتماعی انجام  یختگیگسازهم
. اگر در میان اندهشد، این اهداف کمتر دچار دگرگونی جادشدهیاکه در ابزار تهاجم  ییهاشرفتیپ باوجوددارد. کردي عمل

به ی ظم فضایی مناسبو تجهیزات آن، ن ساتیتأسدانش فنی، میان شهرها و  يریکارگبهجدید و  یابیمکانطراحی شهري با 
حاظ شهرها به ل ).Warden A,1995ر جوامع شهري جلوگیري کرد(در زمان جنگ از تخریب بیشت توانیمآید  وجود

روي جمع نیشهرها محل ت دور مورد تهدید قرار گیرند. يهافاصلهاز  تواندیمکه  باشندیمثابت و بزرگی  يهاهدففیزیکی 
 رونیازا ماتی هستند وخد يهارساختیزو  ساتیتأس، محل استقرار مراکز، سیاسی، اداري و نظامی يریگمیتصمانسانی و مراکز 

 ).60:1395(قربانی،شوندیمجذاب در حمالت نظامی و تروریستی محسوب  يهاهدف
یک شهر باید «:دیگویمارسطو  همچنان کهامنیت شهر، موضوعی نیست که در زمان کنونی اهمیت داشته باشد بلکه 

کشورهایی که طعم نیز امروزه  ).24:1381(شیعه، کند نیتأمساخته شود که براي شهروندانش امنیت و سعادت را  ياگونهبه
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به دفاع  ياژهیوملی و منابع حیاتی خود توجه خاص و  يهاهیسرماجهت حفظ  انددهیچشخرابی و خسارت ناشی از جنگ را 
محافظت از  بهتوجه به تمهیدات مربوط  رونیازا. اندشده قائلغیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه واالیی براي آن 

نقش و ، درواقع). 12:1388از گذشته حائز اهمیت است(شکیبا منش، شیحاضر ب در عصرغیرنظامیان شهري و  ساتیتأس
این به  یرسانبیآس به دنبالدشمن  تا  شده استموجب  شهرهااجتماعی اقتصادي و در حیات  هارساختیزکارکرد مهم این 

ضروري  يهاتیفعالجز  شهرها يهارساختیزبسیاري از  .را در هم بشکندمت مردم مقاو لهیوسنیبدباشد تا  هارساختیزنوع 
اخیر  يهاجنگجامعه را به همراه دارد. از سوي دیگر مشاهده  يهاتیفعالو اختالل در زیرساخت، اختالل در  باشدیمجامعه 

ست، لذا ضرورت مالحظات احیاتی  يهارساختیزتجارب(جنگ یمن و عربستان) مبین در امان نبودن شهرها و  عنوانبه
 ).39:1393(هاشمی فشارکی و همکاران، است ریناپذاجتنابراهبردي دفاع غیرعامل در طرح جامع شهرها 

 
شهرها  يریپذبیآسبسزایی در کاهش  ریتأثرعایت مالحظات دفاع غیرعامل در شهرسازي و طراحی شهري بدون تردید    

 تسهیل در تهاجم و مالی و جانی، به افزایش آستانه مقاومت شهروندان در شرایط حاد و ضمن کاهش خسارات تواندیمو  رددا
حیاتی ، نقش  يهارساختیز یابیمکانشهري و  يهانیزمدر کاربري  يزیربرنامهطراحی و  مدیریت بحران شهري بیانجامد.

شهري  يهايکاربرز ابرخی  چراکهده دارد، احتمالی دشمن بر عه يهاتهاجمدر برابر حمالت و  يریپذبیآسمهمی در کاهش 
دشمن به  يهاورشیمقاصد حمالت و  نیترمهم عنوانبه توانندیم شودیمحیاتی شهر یاد  يهارساختیز عنوانبهکه از آنان 

یاس در مق ياستردهگتبعات  تواندیم(حیاتی، حساس و مهم) هاآنبسته به نوع  هايکاربرشمار آیند و انهدام این قبیل 
حیاتی و  يهارساختیزرا  هاآنشهري که بخشی از  ساتیتأس ).3:1388( شکیبا منش،و شهري بر جاي گذارند  يامنطقه

ع آب خزن و منبتولید، توزیع و ارائه خدمات شهري مانند مو بخش دیگر مراکز  شوندیمی شامل حساس کشور و سرمایه مل
ر و مومی در سطح شهعفضاهاي  ازجملهو غیره  ینشانآتشگاز، اورژانس  تسایتأسبرق شهر، مرکز مخابرات،  ساتیتأسشهر، 

 ،دارندشهرسایر کارکردهاي  و ارتباط مستقیم با رندیگیمر قرا يبرداربهرهو مورد ساخته که با هزینه گزافی منطقه هستند 
ت اصول رعای) 89:1390و ضرغامی، محمد پور(دینمایمدیگر کارکردهاي شهري را فلج  هاآناختالل در  هرگونه کهينحوبه

قابل حران در مهیل مدیریت بضروري،ارتقاء پایداري ملی و تس يهاتیفعالاستقرار عملکردها، تداوم  یابیمکانپدافند غیرعامل، 
را  فراروي شهرها يهابحرانموجبات گسترش نظم، امنیت و مدیریت یکپارچه  تواندیمتهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 

توجه و ، گریدعبارتبه ).59:1388گرداند و مطلوبیت کیفیت زندگی و رضایتمندي شهروندان را فراهم سازد(بیدآبادي، فراهم
رشت  شهرکالن. دهدیمشهري و شهروندان را نوید  يهارساختیزتوسعه شهر، امنیت  ؛مالحظات پدافند غیرعاملرعایت 

اقتصادي،  يهارساختیز مراکز ونیروي انسانی، سرمایه، انون تمرکز و کمعیتی استان گیالن جهسته  نیتربزرگ عنوانبه
اشد و بروریستی تدر معرض تهدیدات مختلف نظامی، امنیتی و  تواندیمصنعتی و خدماتی همانند سایر مراکز جمعیتی بزرگ 

 رار گیرد.ی قو ارزیاب  یموردبررسدر مقابل این نوع حمالت  يریپذبیآس ازنظرالزم است وضعیت آن  رونیازا
 

 روش تحقیق:)2
و با مراجعه   ياکتابخانه. اطالعات پژوهش به شیوه شودیمحلیلی محسوب ت-این پژوهش از حیث ماهیت و روش توصیفی     

رسی که این پژوهش درصدد بر يامسئلهاست.  شدهيگردآورآماري  يهادادهو  هاگزارشبه منابع معتبر شامل کتب، مقاالت، 
 ماکدي شهري هاترساخیزنسبت به مراکز و  محورانسانطبیعت پایه و  تهدیدات نیترمهمن شرح است که: آن است بدی

نه این مراکز شد. نمو يریپذبیآسموجب کاهش  توانیمچگونه  رعاملیغو با توجه به  اصول و مالحظات پدافند  هستند
دید شست، با توجه به محدودیت ا. الزم به ذکر باشدیمشت ر شهرکالناست  شدهاشارهمختصر به آن  صورتبهکه  موردمطالعه

ه و رشت در مقابل تهدیدات طبیعت پای شهرکالن گانهنه يهارساختیز مراکز و يریپذبیآسمستند، بررسی  يهادادهمنابع و 
 .نیازمند انجام پژوهشی جامع و دقیق است محورانسان
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 : مبانی نظري)3

 :شهريات تهدید )1-3
ختلف طبیعی یا معوامل  ریتأثجمعیتی ، اقتصادي، اجتماعی، خدماتی و رفاهی شهرها تحت  يهارساختیزمراکز و        
 : رندیقرار گمورد تهدید  توانندیم محورانسان

  :ساختانسانالف) تهدیدات 
با کشورهاي همسایه و  اخیر يهاجنگمقدس و  دفاعدوران گذشته،  يهاجنگ( هاجنگتجارب حاصل از بررسی اجمالی       

ی موضعی و مقطع يریکارگبهبر جنگ نرم،  دیتأکنسل جدید(  يهاجنگمشخصات و جدید نظامی  يهاهینظرسایر نقاط دنیا)، 
شمند و تجهیزات هو هاسالحپیشرفته و هوشمند،  يهاسامانهشبکه گسترده و  برهیتکجنگ سخت، جنگ الکترونیک پیشرفته، 

ري اس و مهم شهحیاتی، حس يهارساختیزتهاجم به مراکز و  دهدیمسترش عرصه جنگ به فضا) نشان ه و دقیق، گو پیشرفت
 شهري در دستور کار فرماندهان جنگی قرار دارد. ملی و  يهارساختیزانهدام در قالب استراتژي 

 : تهدیدات طبیعی ب)
در  یکارشناس ریغ يهادخالت طبیعی هستند.تهدیدات  يریپذبیآسوسعت، عرصه گسترده  لیبه دلطبیعی  طوربهشهرها 
 رینفوذپذه ، از بین بردن الیهالیمسو  هارودخانهآبریز، از بین بردن مسیر  در شبکه يکاردست، غیراصولی يوسازهاساخت

ژیکی درولوهی تتحمال سانحه طبیعی مانند نیترکوچکزمین در سطح شهرها، شرایط ناامنی را ایجاد نموده است، تا جایی که 
 در تردد و و اختالل هاتیعالفکه هر بار باعث توقف  دینمایمدر سطح معبر  نیآفرمشکلسریع را تبدیل به سیالبی  يهابارشو 

 .)58-56:1395(قربانی، خسارات فراوانی را در پی دارد
 

  : پدافند غیرعامل) 2-3
از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه  تـوانیما اجـراي آن نبـوده و بـ افزارجنگ يریکارگبهبه مجموعه اقداماتی که مستلزم   

ا ت و تلفـات رحیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسـارا ساتیتأستجهیزات و 
عامـل، یرغاصـول  و معیارهـاي پدافنـد  ).17: 1383(موحدي نیـا،شودیم به حداقل ممکن کاهش داد، پدافند غیرعامل اطالق

افنـد غیرعامـل از قبیـل به اهداف پد توانیم  هاآن يریکارگبهبنیادي و زیربنایی است که در صورت  اصول و اقداماتمجموعه 
دشـمن و  يآفنـدتسـلیحات  يریگهدفو دقت  یابیهدف تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی،

 است. شدهدادهنشان  رعاملیغاصول و اقدامات پدافند  نیترمهمدر جدول زیر  .یدتحمیل هزینه بیشتر به وي نائل گرد

 : اصول و اقدامات در پدافند غیرعامل ۱جدول
 (defilade)پناهگاه  (site selection)یابی مکان (camouflage) استتار
 (Early warning)خبر  اعالم )(movementتحرك (trench)پناه جان

 )(concealmentاختفاء   )(Deception ریبف )(coverپوشش 
 استحکامات و سازيمقاوم

(Hardening) 
 عملیات دود

Smoke OPERATION 
 پراکندگی و تفرقه

(separation & Dispersion) 
 اقدامات درون سیستمی Barrierایجاد موانع دفاع غیرعامل در مقابل حمالت ویژه

 هاي گرافیکیمقابله با بمب

HPM.EMP 
 ش و ایجاد فرهنگ دفاعآموز

Training 
 هاي موقتیایجاد استحکامات صحرایی و سازه
Field Fortification 

)1383:17منبع: (موحدي نیا و قرارگاه پدافند خاتم االنیبا،  
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مختلـف شـهري،  يهارسـاختیزصـحیح مراکـز و  یابیـمکاناصل مکان گزینی و ، رعاملیغاصول پدافند  نیترمهمیکی از 
رین هتـدفاعی بـوده و بـه معنـاي انتخـاب بیکی از اقدامات اساسی در طراحی  یابیمکان درواقع. باشدیمی، اقتصادي و...زیربنای

دون برا به بهترین وجه ممکـن میسـر سـازد. هاتیفعالو تجهیزات و  ساتیتأسمخفی نمودن  کهينحوبه، باشدیممحل استقرار 
 یابیمکانعالوه بر این  ).27:1387(بخارائی زاده،گرددیمو یا کم اثر  اثریبافندي، سایر مالحظات پد عمالًصحیح  یابیمکانیک 

، ایجـاد وضـعیت پدافنـدي يریپذبیآسـبراي دشـمن، تقلیـل میـزان  هاتیمحدودسلب ابتکار عمل و ایجاد مشکالت و باعث 
 ).9:1392.(معتدل،شودیمملی  يهاهیسرمادر حفظ  ییجوصرفهمناسب، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      : وظایف پدافند غیرعامل1شکل
 ).46:1393منبع:( اخباري و احمدي مقدم،

 :پدافند غیرعامل در شهرها) 3-3
زمینی و  يهاتهاجمدر برابر  هاجنگدر  معموالًمتنوع شهري،  يهاشبکهشهرها به علت بافت فشرده و جمعیت متراکم و 

و  داکردهیپبه سمت شهرها سوق  هاجنگهم خواسته و یا ناخواسته  و از طرفی گردندیمیک مانع محسوب  عنوانبههوایی 
جزئی از دستورالعمل اجرایی  ي،پدافند غیرعامل شهر .گرددیمو خسارت زیادي به شهرها  انیرنظامیغباعث تلفات باالي  بعضاً

ت، قدرت مقابله با تهدیدات و ضروري شهر و شهروندان و نیز افزایش میزان پایداري، ایمنی، امنی يهاتیفعالتداوم  باهدف
( اخباري و باشدیممدیریت شهري، مردم و فرمانده دفاع غیرنظامی شهر  يهاتیظرف يریکارگبهدشمن با  ینظاماقدامات 

 ).49:1393احمدي مقدم،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )50:1393( اخباري و احمدي مقدم،: اهداف پدافند غیرعامل در شهرها 2شکل

 اهداف پدافند غیرعامل درشهرها

 اي اساسی در برابر تهدیداتکاهش آسیب پذیري زیرساخت ه •
 تسهیل مدیریت بحران در زیرساخت ها در برابر تهدیدات •
 تضمین تداوم چرخه خدمات ضروري مردم •
 آسیب ناپذیري حوزه اداره مردم •
 پایدارسازي زیرساخت هاي سایبري •
 حفاظت از مزدم در برابر تهدید •
 میسر سازي جابجایی جمعیت شهرها به حومه و بالعکس •

وظایف پدافند 

 غیرعامل
اقدامات پیشگیرانه و  مجدد بازسازي

 کاهش دهنده

 هشدار و اخطار

آماده سازي و امداد 

 رسانی
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 اع غیرعامل در شهر:محورهاي اساسی دف2جدول
 محورهاي اساسی دفاع غیرعامل در شهر اهداف کالن دفاع غیرعامل در شهر
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  نیازهاي ضروري شهروندان تأمینامکان تداوم 
 امکان تداوم فعالیت مدیریت شهري 
 امکان تداوم فعالیت مراکز نظامی، دفاعی، انتظامی شهر 
 برق، گاز سوخت شهروندان تأمین امکان تداوم تولید و 
  مواصالتی هايزیرساختامکان تداوم فعالیت 
  رسانیاطالعمخابراتی و  هايفعالیتامکان تداوم 
  جاتمراکز اورژانس درمانی، امداد و ن هايفعالیتامکان تداوم 

   
ش 

کاه
یآس

 يهايریپذب
هر

ش
 

  مراکز رهبري سیاسی و نظامی شهر پذیريآسیبکاهش 
  محصوالت کلیدي شهر تولید مراکز پذیريبآسیکاهش 
  هرمواصالتی و مخابراتی ش هايزیرساخت پذیريآسیبکاهش 
  مراکز ثقل نظامی، دفاعی و انتظامی شهر پذیريآسیبکاهش 
  هرشو نجات  و امداد، درمانی اورژانس مراکز پذیريآسیبکاهش 
  رذ شهنیازهاي شروري وابسته شهر در حوزه نفو پذیريآسیبکاهش 
  مناطق مسکونی پذیريآسیبکاهش 

ل    
سهی

ت
در 
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هر

 ش

 تسهیل مدیریت بحران در مراکز ثقل شهر 
 تسهیل مدیریت بحران در نهادهاي دولتی مسئول 
  نهادمردم هايسازمانتسهیل مدیریت بحران در 
 تسهیل مدیریت بحران در نهادهاي نظامی، دفاعی و انتظامی 
 توسعه و عمران شهر هايبرنامه تسهیل مدیریت بحران در 
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ش

 

 پایداري شهروندان 
 پایداري مدیران شهري 
 پاداري مراکز نظامی، دفاعی و انتظامی شهر 
 پاداري طرح توسعه کالبدي شهر 
  پایداري محالت و نواحی شهر 

   
ش 

زای
اف

هر
 ش

گی
رند

زدا
با

 

  ی ، ، پراکندگداییتمرکززبازدارندگی دشمن در حمله به شهر از طریق
 و غیره سازيمقاوم

 ).٤۲:۱۳۹۳( ھاشمی فشارکی و ھمکاران،

 
 : شهرسازي دفاعی يهامؤلفه)4-3

، بافت ساختار شهرقه، از قبیل ساختار منط شهرسازي يهامؤلفهشهري برخی  يهارساختیزدر حفاظت از اماکن، مراکز و 
این موراد  اختصارهببرخوردارند که در ادامه مطلب راوانی ز اهمیت فاشهري  ساتیتأسشهر، فرم شهر، کاربري اراضی شهري و 

 : ردیگیمقرار  یموردبررس
 ساختار منطقهالف) 

ج از پهنه خاریا  نوع و میزان روابطی قرار دارد که با محیط طبیعی یا مصنوعی پیرامونی ریتأثساختار هر شهري تحت 
ع ت و هر نواس رفتهقرارگبی از روابط کالبدي، عملکردي با محیط پیرامونی شهر در شبکه یا سلسله مرات درواقعشهري دارد. 

ضایی مل) نظم فمل و غیرعابراي دفاع(عا .ابدییمبررسی دفاعی، سیاسی، اقتصادي ، اجتماعی و .. شهر در رابطه با منطقه معنا 
ا هروندان رزات و ش، تجهیساتیتأسظف است وابسته به نظم فضایی است زیرا مو اصوالًاز اهمیت زیادي برخوردار است و دفاع 

 حفاظت کند.
 
 



 

٦ 
 

 ساختار شهرب)
یزان م، نقش مهمی در باشندیمساختار شهر  دهندهلیتشکو عملکردهاي اصلی شهر که  هاآنتوزیع فضایی عناصر، ترکیب 

 د خاصاي استعداث دارتهدیدات دارد. تقسیمات کالبدي در برابر حواد مخصوصاًشهر در برابر حوادث مختلف  يریپذبیآس
 ).Comfort L , 2006خود است(

 بافت شهرج)
هر در شر میزان مقاومت دشهر نیز  دهندهلیتشکاجزاي  نیترکوچکبافت هر شهر یا همان شکل، اندازه و چگونگی ترکیب 

بعاد و ت قطعه، اساح، شکل هندسی قطعه(منظم یا منظم) ، ميبندقطعه خواهد بود. مؤثربرابر تهاجم و دیگر حوادث شهري 
و  قاومت شهریزان مماندازه، تناسب ابعاد در رابطه با کاربري زمین و نوع مالکیت مالك سنجش بسیار مناسبی براي دریافت 

و  وسازساخت يهامشخصهدر  ریتأثمستقیم به علت  طوربهاین مشخصات  ریتأث. دهدیمآن به دست  يریپذبیآس تیقابل
درون  وسازساخت مشخصات ).Chang, S.E, 2004خواهد بود( مؤثرو یا کارایی بافت نیز  يریپذبیآسدر ضریب  هاراهشبکه 

منیت سطح از و بسته و الگوي ترکیب فضاهاي با اراضی بافت خواهد بود. يبندقطعههر قطعه زمین، شاخصی دیگر در ارزیابی 
ون هر تمانی مجزاي دراز طرفی تعداد واحدهاي ساخمالك کارایی و سنجش خواهند بود.  نیترمهمبه فضاي باز  شدهساخته

نظم، بافت منظم یا نام هايالگوي  یطورکلبهاست.  مؤثر يریپذبیآسعلت تخریب ساختمان در فضاهاي باز در میزان  عهقط
، بسته و، ترکیب فضاهاي باز هاراه شبکه، وسازساختاراضی، شکل هندسی منظم یا فراکتال، نوع مالکیت، مشخصه  يبندقطعه

وي الگ ).65:1395،قربانیدارد( ریتأثبافت  يریپذبیآسفرعی، مشخصات شهري، فشردگی و تراکم در میزان  يهاراهشبکه 
 انح استدرافزایش کارایی بافت به هنگام وقوع سو يمؤثرمسکونی، عامل  يهابخشز در کل سطح بافت فضاهاي با

 فرم شهرد)
 ي وجود ندارد،که هدف واحدي براي طراحی شهر طورهمان. ردیگیمخص شکل نظریه و دیدگاه مش بر اساسفرم شهري 

فیق کند. تل باهمرا  شهري ازیموردنمهم  يهاجنبهنشده است که کلیه  ارائهنظریه واحدي هم در مورد تکوین و عملکرد شهر 
 باالیی در برابر تهدیدات دارند. يریپذبیآس، يریپذانعطافمتراکم با عدم  يهافرم

 کاربري اراضی شهري)ه
 نیترمهمت دارد. در برابر حوادث و تهدیدا يریپذبیآسی در کاهش مهشهري نقش م يهانیزمکاربري  يزیربرنامه

 یمنی است.متی و امطلوبیت ، سال شهري سازگاري ، آسایش، کارایی، در تعیین مناسب فعالیت و کارکردهايمعیارهاي بهینه 
 زیربنایی شهري ساتیتأسو)

از تهاجم  تلفات ناشی آب، برق، گاز و مخابرات در افزایش خسارات و يهاشبکهزیربنایی شهر مانند  ساتیتأسب دیدن آسی
شهري  ساتیتأسو  هاشبکه. شودیمبرق، آب یا  گاز خود باعث تشدید تهدید  يهاشبکهنقش مهمی دارد. گاهی آسیب دیدن 

سلیم تمستقیم در تسخیر، سقوط یا  صورتبهو تهاجم نظامی هم  دیدرتهدن آ تبعبهو  دهندیمجریان زندگی را در شهر شکل 
 است. مؤثرشهر 

 ارتباطی يهاشبکهز)
االیی ب از اهمیت شوندیمثقل  اصلی که باعث تسلط بر مناطق و مراکز يهاانیشر هااتوبان، هاابانیخشهري  يهاجنگدر 

یا  هاانابیخزیرگذر یا روگذر بر روي  صورتبهکه  ییهاآنر هستند و چه که در مبادي شه ییهاآننیز چه  هاپلبرخوردارند. 
ري بیشت از خود هدف اهمیت راهکیقرار دارند، داراي اهمیت زیادي هستند. گاهی قطع یا وصل  هارودخانه

 ).67-65:1395(قربانی،دارند
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 :شهري يهارساختیز) 5-3
ز یک رچوبی را براي پشتیبانی کردن اي است. که چااوستهیپهمبهساختاري ي از عناصر امجموعهی طورکلبه، هارساختیز

پایه،  یی است که مبنا، کارهادستگاهي فیزیکی و هاهیسرماي از اشبکه هارساختیز. از سوي دیگر کندیمساختار کلی ایجاد 
ي هاگروه افراد، انهفنّاورتی، علمی و ي اقتصادي، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، صنعهاتیفعالموتور حرکت و یا ظرف 

و  ساتیستأم یا سازمان و زیرساخت چارچوب اساسی یا سیست گرید انیبگیرد.و دولت قرار می هاسازماناجتماعی، نهادها، 
زیرساخت داراي  شدهارائهبا توجه به تعاریف  درمجموع. هستي یک کشور کارهادرستبراي انجام  ازیموردنتجهیزات 

 دهندهرائهاحرکت و  گسترده؛ داراي ابعاد فیزیکی غیرقابل فنّاورانهیی همچون؛ یک حرکت سیستم بزرگ؛ با ابعاد اهشاخصه
 ).1385:92.( عبداهللا خانی، علی،هستي و اساسی اهیپاخدمات 

ي بندمیتقسکه در یک  کندیم هارساختیزي از امجموعهطبیعی حکایت از نوعی تفکیک میان  طوربهمفهوم زیرساخت 
ین هستیم اي، قائل به بندمیتقسی تقسیم شود. بنابراین با این اتیح ریغبه دو نوع زیرساخت حیاتی و  توانیمکلی و حداقل 

ي حیاتی هارساختیز رسدیم نظرنسبت به برخی دیگر بیشتر است. با توجه به این تفکیک به  هارساختیزکه اهمیت برخی از 
هر امنیت ناشی از گو . این ارتباط نیزهسترتبط با امنیت ملی یک کشور مرتبط با امنیت ملی ي مهارساختیزرامی توان به 

 ونیسیکم .دهدیمید، ارجاع را تهدید نما هاآنوجود  آنچهي خود و هر هامدلولاست که ما را به مسئله وجود و یا عدم وجود 
الب ا در قرارشناسانه این موضوع، ده هدف اساسی ریاست جمهوري امریکا براي حفاظت از زیرساخت حیاتی با بررسی ک

ت از: زیرساخ اندعبارتو مراکز حیاتی و حساس  هارساختیزي حیاتی و مراکز حساس تعیین کرده است. این هارساختیز
 -تاطالعات و ارتباطا -یروي برقن -الی و بانکداريم -ريخدمات اضطرا -آب نیأمت -تولید و انباشت نفت و گاز -ونقلحمل

ی وزندگرفاه  نیتأمخدمات الزم براي  هارساختیز. این )34: 1389زرقانی و اعظمی، (زیرساخت دفاعی و مردم -خدمات دولتی
محلی و  ت امداد، هوا، فضاي غیرنظامی تا هماهنگی خدما ساتیتأسمردم یک کشور را فراهم کرده، اموري از قبیل کنترل 

 .)106: 1391زرقانی، (شوندیمحفظ سیستم تجارت و بانکداري را شامل 
 

 : موردمطالعهمحدوده ) 4
این ده است. هزار نفر برآورد گردی 703جمعیت آن  1390شهر رشت مرکز شهرستان و استان گیالن که طبق سرشماري سال 

رشت  ارد. شهردثانیه عرض شمال قرار  30دقیقه و  16درجه و  37ثانیه طول شرقی و  45دقیقه و  35درجه و  49شهر در 
 66ز ارتفاع ا). شهر رشت 1395(شهرداري رشت،شودیمجنوبی دریاي خزر محسوب  يهادشتجزء کوچکی از جلگه گیالن و 

وگرافی در سطح شهر نوع شیب و توپ .شودیمآزاد ختم  يهاآب سطح ریزمتر  20متر از جنوب شهر شروع و تا ارتفاع حدود 
 وصورت گرفته  یسختبهسطحی پدید آید و به علت شیب کم، دفع فاضالب  ياهآبتا مشکالتی به هنگام دفع  شودیمموجب 

 ).1386آبگیر در شهر شده است(مهندسین مشاور،  يهامحدودههمین امر، موجب پدید آمدن 
 زرجوب و گوهر يهاهرودخانموجود در شهر هستند.  يهارودخانهطبیعی شهر رشت،  يهازهکشو  يهالیمس نیترمهم

 بافاصله رستان رشت،. جنوب شه اندشدهکیلومتر کشیده  3/24کیلومتر و  3/20وده شهر رشت در طولی به ترتیب رود در محد
ز اگسل آستارا  يادامهعزیز کیان  يهاکوهو در داخل شهرستان در پیش  قرارگرفتهغربی چاکرود  –اندکی از گسل شرقی 

پسیخان و  يهادهستانی و غربی لیشاوندان به رشت نیز از همچنین گسل شرق . گذردیمجنوب دهستان الکان و سروان 
ین در امتداد ا وسازهاساختلزوم توجه به  .گرددیمکه ادامه این گسل به گسل خزر ختم  گذردیمجنوب دهستان حومه رشت 

 ).1387(عربانی،باشدیمدقیق تغییرات مورفولوژیک آن از اهمیت باالیی برخوردار  يمطالعهنواحی و 
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 :کاربري اراضی شهر رشت1نقشه 

 
 )108:1394(یاسوري و همکاران،

رخوردار بیا منظم  شکلیبالگوي شهر رشت قطاعی بوده و همانند بسیاري از شهرهاي گذشته و کنونی ایران از فرم کلی 
 ).6:1392،پورحسناست(خانکشی پور و 

 
 تحقیق:  يهاافتهی)5

 شهري: يهاخترسایزو امنیت  رعاملیغ) اصول و مالحظات پدافند 1-5
هري و شرا بر حوزه  ياگسترده راتیتأثحمالت دشمن دچار آسیب گردیده و  براثرشهر در بسیاري از موارد  يهارساختیز

ام مانند انهد دیآیمپدید  هارساختیزاین  ساتیتأس يهاستمیسکه ناشی از قطع  یراتیتأث سوکی. از گذاردیمساکنان آن 
ثانویه  گین و تلفاتسبب وارد آمدن خسارات سن تواندیم راتیتأثو دیگر  آنآب و کمبود آب و مشکالت ناشی از شبکه توزیع 

ز و ظت از مراکبراي حفا و تلفات جانی. هامارستانیبتوزیع برق و قطع بخشی از شهر و  يهاستگاهیابسیاري گردد مانند انفجار 
لب اصول ات مختلفی را در قاحمالت نظامی اقدام ژهیوبه، محورانسانتهدیدات حیاتی و حساس شهرها در مقابل  يهارساختیز

 از: اندعبارتاین اقدامات و اصول  نیترمهمانجام داد برخی از  توانیم رعاملیغو مالحظات پدافند 
 و پراکندگی : ییتمرکززداالف) 

کاهش  ودر تقلیل  يرمؤثعامل بسیار  يسازنبوهاشهري و احتراز از  ساتیتأسو رعایت پراکندگی در احداث  ییتمرکززدا
احداث  ياگونههبباید  ساتیتأس. گرددیم، تجهیزات و نیروي انسانی محسوب ساتیتأسخسارات احتمالی در مواقع تهدید به 

ر یسیبی متوجه ساقرار گرفت آ موردحمله هاآنهدف واحدي را تشکیل نداده و چنانچه یکی از  هاآنگردند که مجموعه 
 اتی و حساسراملی، مراکز حیالزم است با اعمال سیاست گزاري و نگاهی ف ادشدهیاقدامات  شدنواقع مؤثرنگردد. براي  هابخش

 ).62:1395(قربانی،باشدیم محدودترمتعادل داراي ماهیتی عملیاتی یا تاکتیکی  در فضاي سرزمینی  صورتبه
 باارزش ساتیتأس يسازمقاومب) 
آن پشتیبان  يهافراوردهصنعتی که  ساتیتأسي ادامه زندگی مردم شهري ضروري هستند و همچنین که برا یساتیتأس

اه شهر زمین و جایگ . چنانچه وضعشودیم يسازمقاومنیروهاي خودي است. باید در برابر حمالت موشکی و بمباران هوایی 
مقاوم  يااندازهبه هاآنه و سقف ین صورت باید دیوارهاي بدنرا به زیرزمین برد، در غیر ا ساتیتأس گونهنیا توانیماجازه دهد، 

 متعارف پایدار بماند آسیب کمتري به آن برسد. يهابمبگردد که حداقل در برابر 
 پ) استتار، اختفاء و فریب

و  کشف شمن امکاندشهري با محیط اطراف و یا حفاظت در برابر دید  باارزشو تجهیزات  ساتیتأسنمودن  شکلهمهمرنگ و 
 .دهدیمعناصر را تقلیل  گونهنیاشناسایی 
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 هاپناهگاهت) 
فضاهاي  صورتهبمناسب و  يفضاها. پناهگاه در باشدیمپدافند غیرعامل احداث پناهگاه در شهرها  مؤثریکی از اقدامات 

 پرتوکستر جار، خاید انف. پناهگاه ساختاري است که براي حفاظت مردم در برابر ترکش، گرماي شدگرددیماحداث  چندمنظوره
 ).47:1384(ابوالحسنی، ).Caang, S.E,2004(شودیم، ایجاد دیآیمپدید  ياهسته يهاترکشکه از  بار

 ث) سامانه اعالم خبر
سارات خکاهش صدمات و  وکه نقش مهمی را در تقلیل  باشدیم رعاملیغحمله هوایی یکی از اصول پدافند  موقعبهاعالم خبر 

 ).64:1395(قربانی،دهدیمانجام  يشهردرونجهیزاتی و نیروي انسانی یک مجموعه و یا سازمان ، تیساتیتأس
 

 ت کم نمود:و تمهیداتی از میزان خسارا کارهاراهاز  يریگبهرهبا  توانیماصول با توجه به این همچنین 
  يهارساختیزدر  خصوصبه ساتیتأس: توجه به انسجام و مکان گزینی واحد یساتیتأساستفاده از مجاري واحد 

 شودیمکاسته  یساتیتأس يهاژهپروو زمان اجراي  هانهیهزبسیاري از مشکالت ،  تنهانهزیربنایی چون آب، برق، گاز و ... 
 .میسر است و کنترل آسیب بیشتر دهیدبیآسبلکه به هنگام وارد آمدن خسارات و آسیب امکان یافتن سریع حوزه 

  يزیررنامهب يندهایفرا به سیستم اطالعات جغرافیاي در هاداده واردکردنعات جغرافیایی: با سیستم اطال ازاستفاده 
 ).27:1387(شکیبا منش،رسدیمبحران در شرایط ویژه کنترل و مهار آسیب و احتمال خطرات ثانویه به حداقل 

 
 :ریپذبیآستراکم وجود عناصر  بر اساسحیاتی  يهاانیشر يریپذبیآسارزیابی ) 2-5

دایت، هدر نظام سیاسی،  زیآممخاطره، آسیب و صدمات جدي و بحران، موجب بروز هاآنمراکزي که انهدام کل یا قسمتی از 
س و یاتی، حسامراکز ح گرددیمکنترل و فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و یا دفاعی 

حیاتی  يهاانیشرجدول ذیل  از روش دلفی آمدهدستبه يهاداده بر اساس ).19:1390(اسکندري،شوندیممهم شهر تلقی 
 .باشدیمبا رویکرد پدافند غیرعامل  شدهییشناسا

 هاآن يبندگروهبه روش دلفی و  شدهاستخراج ساتیتأس:فهرست 3جدول
 حیاتی يهاانیشر

 ساتیتأس
 یرسانآب
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مورد مقایسه قرار  اهمبدرون بخشی و دودویی  صورتبه) هر یک از عوامل AHPحال با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(

 گرفتند.
 AHPبا روش یموردبررسزیرساخت  يهاییداراهر یک از  يگذارارزش: 4جدول

میزان  زیرمعیار معیار
 يریپذبیآس

رتب
 ه

ش
یر

ان
 6 0,09 شبکه انتقال آب  ها

 4 0,12 مخازن آب
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 5 0,1 منابع آب
 8 0,08 شبکه توزیع برق

 2 0,15 فوق توزیع يهاپست
 7 0,08 شبکه انتقال گاز
 3 0,13 مخازن سوخت

 TBS 0,18 1 يهاستگاهیا
 9 0,07 ارتباطی يهاشبکه

 
 حیاتی شهر رشت يهاانیشروضعیت )3-5

 يهاضعفوجه به تدارند ضرورت  هرکدام که يریپذبیآسحیاتی که در جدول فوق آمده و میزان  يهاانیشربا توجه به 
 :شودیمنان به آ يااشارهحیاتی شهر رشت اهمیت داشته و که به مختصري  يهاانیشر

 عمومی و اختصاصی يهاپناهگاهشهر رشت از  يمندبهرهعدم  •
 پیرامون شهر عمدتاًعبور خطوط انتقال برق  •
 شهر در اثر انفجار خطوط انتقال گاز يسوزآتشاحتمال  •
 در ایام بحرانی ژهیوبه کمبود فشار آب در برخی از نقاط شهر •
 وجود انبارهاي نفت در محدوده شهر •
 ینشانآتشت و ایستگاه کمبود تجهیزا •
  يفشارقوعدم رعایت حریم کابل برق  •
 برق  يهایکشمیسفرسودگی  •
 دفع نامطلوب فاضالب •
 تمرکز عمده جمعیت در محدوده مرکزي و بافت فرسوده شهر •
 توسعه آتی شهر و ورود فرودگاه به محدوده شهر •
 داخل و خارج شهري به دلیل فرم ناپیوسته شهر يهاراه يشبکهاختالل  •
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 مناسب معابر يبندشبکهمشکالت عدیده ترافیکی به دلیل عدم  •
 اطراف شهر يهارودخانهآلودگی شدید  •
 در شهر هارودخانهروي  يهاپل يریپذبیآس •

شور ی بزرگ در شمال کمرکز استان گیالن و مرکز جمعیت عنوانبهحیاتی در شهر رشت  يهاانیشربا توجه به اهمیت 
 يهااخترسیزر یک از هکه در ذیل مالحظات  قرارداد دیتأکحیاتی را مورد  يهاانیشرد غیرعامل ایران باید مالحظات پدافن

 .شودیم، بیان اندشدهییشناساحیاتی شهر  يهاانیشر عنوانبه گاز کهارتباطی، آب، برق و  يهاراه
 

 :يحیاتی و حساس شهر يهارساختیزمنیتی در ا-) مالحظات دفاعی4-5
 :يشهردرون يهازرگراهبو  هاراهالف) 

حمله  فرار از مرکز االمکانیحتو  عتاً یطبنوین  يهاجنگواکنش جمعیت غیرنظامی در مقابل عوامل  نیتراساساولین و 
از مرکز  ربا فران و بنابرای بردیمزمان  یاتم و. تبخیر و انتشار هر عامل جنگی نوین اعم از شیمیایی، میکروبی هستدشمن 

ارد همیت زیادي دمسیر باد ا هاعامل. با توجه به این ابدییمهش صدمات ناشی از این عوامل افزایش جنگ، احتمال کا
ن الوه بر ایعرنظامی را تشکیل دهند. راه فرار جمعیت غی توانندیمباشند  شدهساختهکه در مسیر باد  ییهاشاهراه بیترتنیابه

ک مددرسان در عدم ایجاد ترافی توانندیم اندشدهساختهتوجه به شهر  راف شهرهاي بزرگ، که باطکمربندي وسیع ا يهاجاده
 باشند.

 نیترکینزدباشد که  ياستاره نوین شهرهایی يهاجنگدر دفاع از شهروندان مقابل عوامل  هاابانیخنقشه معابر و  نیترمناسب
فرار  یشتري برايتر باشد گزینه بد المبدا هر چه بیشمتح يهاابانیخ تعداد. انددهیدراه فرار از شهر را براي شهروندان تدارك 

که به  ییهاراه، یایمقابله با عوامل شیمیدر  .کندیمجمعیت غیرنظامی و کاهش احتمال ترافیک، مسئله تمرکز جمعیت را حل 
در  والًمعمگازها  چراکه. مؤثرند شوندیمختم  هاآنبه  ای گذرندیم هايگودکه از  ییهاراهبیش از  قاعدتاً ، روندیمارتفاعات 

 دانندینماما همه  آشناستردم متا حدودي به نظر  اگرچه. توپوگرافی شهر شوندیمجمع  هایپست یطورکلبهو  هايگود، هادره
 ویی مل شیمیاموقع انتشار عوا اًیثان، ترمرتفعکدام  هايبلنداست و از  ترپستاز همه  کیکدامموجود  يهايگوداز بین  اوالًکه 

ین از قبل چن توانندیماستراتژیکی شهر  يهابزرگراهو  هاابانیخ درواقعیا  هاراهخواهد بود.  ترمصونامثالهم کدام بخش از شهر 
 .)69:1395(قربانی،و آنگاه پیشگیري کنند ینیبشیپمسائلی را به کمک متخصصین نظامی منطقه 

 
 :زیرساخت آب شهريب) 
وظیفه، شناسایی  نیترمهمکه  شدهیمعرفحلقه استراتژیک براي نابودي طرف مخاصمه  5ان واردن انهدامی ج يهاياستراتژدر 

 .اندشدهفیتعرستراتژیک و مخازن آب در دومین حلقه ا یرسانآبشبکه  هاحلقهمراکز ثقل کشور براي تهاجم است. در این 
 )۱۳۸۷،زادهیقاض(ملبا اصول پدافند غیرعا یرسانآباجزا سیستم  يریپذانطباق: 5جدول

 يریپذمرمت دسترسی قابلیت قابلیت شناسایی وسعت پراکندگی اجزا
منابع 

 آب
 متوسط بسیار زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد سطحی
زیرزمین

 ي
 متوسط متوسط کم کم متوسط

 کم زیاد متوسط کم کم مخازن آب
 زیاد کم کم بسیار زیاد بسیار زیاد شبکه انتقال

قرار  دیتأکپدافند غیرعامل بسیار مورد  ازلحاظحلقوي  يهاشبکهدر قالب  یرسانآب ساتیتأس يهاشبکهراحی و اجراي ط
صدمه  هرگونهمشکل و  هرگونهدر قابلیت کنترل و مهار سریع در صورت بروز  یساتیتأس يهااز شبکهاین گروه  چراکه ردیگیم

، مخازن آب و خانههیتصفچون  یساتیتأسی داراي انسابروه بر سیستم زیرساخت آب شهري عال .باشدیمبسیار مطلوب 
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. از منظر رندیپذبیآسچون حمالت نظامی بسیار  يسازانسانو در مقابل تهدیدات  اندحساسپمپاژ است که بسیار  يهاستگاهیا
ل شرایط توپوگرافی بستر شهري مخازن آب که به دلی خصوصبهاهمیت دارد،  ساتیتأسصحیح این  یابیمکانپدافند غیرعامل 

 يهاکانونبوده و از  ییشناساقابل یراحتبه شودیمو تنظیم فشار مناسب براي جریان آب در ارتفاعی باالتر از سطح ساخته 
از شرایط توپوگرافی زمین و ترانشه  يریگبهرهصحیح و  یابیمکان. الزم است با ندیآیمدر بافت شهري به شمار  ریپذبیآس

، یابیمکاناتخاذ اصولی چون استتار، فریب(مخازن انحرافی)،  جهیدرنت طبیعی موجود کمتر در معرض دید قرار گیرد. هاي
 اختفا( فروبردن بخشی از مخازن در زمین) ضرورت دارد.

 زیرساخت گاز شهريج)
و  هايکاربررت ز مجاوانتقال ادر انتقال گاز توجه به مسیر عبور و جابجایی اهمیت زیادي دارد زیرا نباید مجاوري اصلی 

و خطوط اصلی انتقال گاز  نیبنزپمپ،  يفشارقو يهادکلبرق،  يهاپستخطرساز گذر نماید. بدیهی است  يهاتیفعال
ته حلقوي بس يهاستمیسدر این زیرساخت استفاده از  ي از موارد صلح و جنگ آسیب جدي وارد کند.در بسیار توانندیم

 يهاستگاهیا، شهرهار داخل دکمک شایانی کند.  هابیآسمسئوالن را در کنترل  تواندیمو درختی  ياهشاخ يهاشبکه يجابه
). این 87:1387(غالمرضایی،باشدیممراکز حساس در زیرساخت گاز  T.B.Sداخلی يهاستگاهیا) و C.G.Sورودي شهر (

واهد خبه زندگی شهروندان  يریناپذجبرانسیب اثرات که در صورت تهدید و آ شوندیممحسوب  ریپذبیآساز نقاط  هادستگاه
 ساتیتأسین ا يریقرارگز باید ا چراکهدارد  ياژهیوصحیح در مخازن ذخیره و توزیع مهم گاز اهمیت  یابیمکانبنابراین  داشت.

 جلوگیري نمود. پرتراکمشهري  يهاحوزهدر مراکز و 
 زیرساخت برق شهريد)

است.  دیتأکخطر مورد پر ساتیتأسو  هاحوزهنیز عدم مجاورت با  یرسانبرق ساتیأستانتقال برق و  يهاستمیسدر 
ل ینی انتقاي اصلی زیرزمشهر قرار نداده و مسیرها پرتراکمو مراکز اصلی توزیع برق در مراکز  يفشارقوبرق  يهادکلهمچنین 
ظامی و شی،درمانی، ناداري، آموز يهارگانا. تجهیز تمام قرار گیرند روهاادهیپ دورازبهبلوارها، اراضی سبز و  يهاانهیمبرق در 

. ودمند واقع گرددسدر شرایط بحران بسیار  تواندیمکلیدي شهر به سیستم تولید انرژي خورشیدي  يهابخشکل  طوربه
نصب و جایگزینی  ورمنظبه عموماً هاتونل: این نوع . رسدیمگزینه مناسبی به نظر  شهري ساتیتأساستفاده از تونل  یطورکلبه

نسبت  ل ساختمان،در حین ساخت ساختمان، یا پس از تکمی توانیمو  شوندیمزیربنایی و زیرزمینی شهرها احداث  ساتیتأس
 يهاابلکمختلف ولتاژي و  يهافیردآب، کابل برق با  يهالولهزیربنایی شامل  ساتیتأسمربوط به  زاتیتجهبه نصب لوازم و 

 ).50:1391مکاران،هنمود(میوه چی و ، اقدام شدهیطراح يهامحلدر  هاتونلد دیگر در داخل این تلفن و بسیاري موار
 
 

  :يریگجهینت) 6
سی، و مراکز اقتصادي، اجتماعی، سیا هارساختیزکانون جمعیت، سرمایه مادي،  عنوانبه شهرهاکالن ژهیوبهو  شهرها    

ن باید دیریت بحرام، در يریشگیپبر اساس قاعده مهم  رونیازاهمی دارند و انتظامی و خدماتی در تداوم حیات ملی نقش م
قرارگیرد.  لیوتحلهیتجزو  یموردبررس محورانساندر مقابل تهدیدات طبیعت پایه و  هارساختیزمراکز و  گونهنیا يریپذبیآس

مالحظات  اصول و ر این اساس، با رعایت، بهترین گزینه براي پیشگیري از بحران یا کاهش خسارات است، برعاملیغپدافند 
به نظر . افتیدست به این مهم توانیم رعاملیغچون مکان گزینی مناسب، استحکام، اختفاء و پوشش و ....  رعاملیغپدافند 

 ب. نی مطلواز حیث مکان گزی ژهیوبه اندقرارگرفتهدر بسیاري از شهرها و مراکز جمعیتی کشور این اصول مورد غفلت  رسدیم
رعایت  با اًیثان واسایی نماییم نوع و سطح تهدیدات احتمالی را شن اوالًشهرها  يریپذبیآسالزم است، با بررسی میزان  رونیازا

  را کاهش دهیم.  يریپذبیآسمیزان  رعاملیغاصول و مالحظات پدافند 
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مراکز و زیرساخت شهري  يریپذبیآسهش اصول و مالحظاتی را که موجب کا نیترمهمدر این پژوهش تالش شد    
 يهادادهبه دلیل محدودیت اطالعات و  اگرچهقرار دهد.  لیوتحلهیتجزو  یموردبررسرشت  شهرکالنبر  دیتأکرا با  شودیم

نتیجه به  توانیمرشت پرداخت اما با بررسی اولیه  شهرکالنشهري  يهارساختیزبه ارزیابی دقیق از مراکز و  توانینممستند، 
 مباحث و عوامل روبرو هستیم. یک دودستهدر مالحظات پدافند غیرعامل شهر رشت با .  افتیدستمقدماتی در این زمینه 

دسته  هستند و شیب زمین،جهت شیب، سیل و ...، يزیخلرزهلغزش،  ازجملهغیرنظامی شامل عوامل طبیعی  مؤثردسته عوامل 
این  گریدعبارتبه باشندیمو در مالحظات دفاعی مطرح  اندتیاهمنظامی داراي ن ساختی است که به لحاظ دوم عوامل انسا

 یابیمکان يزیربرنامهمالحظات پدافند غیرعامل قبل از احداث و  هرچند .اندشدهاهداف نظامی دشمن محسوب  عنوانبهعوامل 
در رعایت مالحظات دفاعی یاري سازد شناسایی  ما را تواندیمقرار گیرد اما در وضع موجود آنچه  موردتوجهباید  هايکاربر

در انجام حمالت  هاآن يریپذبیآساز میزان  هاآنویژه براي  يزیربرنامهتهدیدات پیش روي سکونتگاه شهري است که با 
ر تهدیدات طبیعی شهر رشت که به لحاظ پدافند غیرعامل که د نیترمهمدر رابطه با عوامل طبیعی؛  نظامی یا خطر کاست.

در و  .باشدیمو گسل  يزیخلرزهقرار گیرد شامل سیالب، فرسایش (در مناطق ساحلی)،  موردتوجهکالبدي باید  يزیربرنامه
جلوگیري  منظوربهاستان گیالن در شهر رشت شهرنشین درصد جمعیت بیشترین  توجه به تمرکزبا ؛ ساختانسانعوامل بخش 

 يسازمتعادلو مراکز خدمات شهري باید به  ساتیتأسودي و توزیع نامتعادل از مواردي چون توسعه نامتعادل افقی و عم
در محدوده  هاآنانتقال نیرو با توجه به تمرکز  يهارساختیز يریپذبیآسکاهش  منظوربههمچنین  جمعیت رشت توجه شود.

 انه نرم افزارانه و ظتی سخت افزاردفاعی الزم است اقدامات حفا مؤلفهجمعیتی با تمرکز باال و نامناسب بودن آن به لحاظ 
خطرات احتمالی  تواندیمانبار نفت در محدوده با تمرکز باالي جمعیتی  يریقرارگهمچنین در رابطه با شهر رشت صورت گیرد. 

 باارزش ساتیتأس يسازمقاومشهري و  ساتیتأسو پراکندگی در هنگام  ییتمرکزگراعایت اصل زیادي داشته باشد.ضمن اینکه ر
 .را کم کند هاآن يریپذبیآس تواندیمبراي ادامه زندگی مردم ضروري هستند  که
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