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 چکیده

 ایاقوام و  گریآن بوده تا بتواند در صورت حمله د یهمواره در پ یوحش عتیفراوان از همنوعان خود و طب یهابیوجود آس لیبه دل بشر

قبل  از داتیتهد نیمقابله با ا یبرا شهیسبب هم نی. به همدیاز خود دفاع نما یعیاز حوادث طب یناش یها بیبه او و آس واناتیح

در  یبحران شهر تیریمد یمطرح شده در حوزه  یکردهایرو نیاز مهمتر رعاملیپدافند غلذا امروزه  است. دادهیانجام م ییهایزیربرنامه

یابی به اهداف بدین تریتب در راستای دست .آنها است تیریمحتمل و مد یانسان یهابا بحران ییارویشهرها و رو تیامن نیجهت تأم

تحقیق حاضر در پی  شده است. یآورجمع از اسناد و مدارک مکتوب ازیاستفاده شده و اطالعات مورد ن یلیتحل-یفیش توصاز روتحقیق 

( تا چه میزان مبانی، ارکان و اهداف سازمان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران با یکدیگر هم پوشانی دارد؟ 1پاسخ به دو پرسش: 

واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را به منظور سازماندهی سیاسی فضا به وجود آورد؟ لذا توان یک سازمان ( چگونه می2

رسد که حجم قابل توجهی از مبانی، ارکان و اهداف سازمان پدافند ( چنین به نظر می1گونه آمده است که: های تحقیق بدینفرضیه

( تشکیل سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل 2هم پوشانی فراوان برخوردار باشند. غیرعامل  و مدیریت بحران از اشتراکات بسیار و 

جویی در وقت و به کارگیری افراد متخصص و مجرب در راستای اجرای هرچه بهتر های گزاف، صرفهو مدیریت بحران باعث کاهش هزینه

بحران،  تیریو مد رعاملیپدافند غ یو ضرورت اجرا تیبه اهم باتوجهدهد سازماندهی سیاسی فضا خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می

در سطر  ریدو امر خط نیکنند که ا یزیرو برنامه تیریمد یابه گونه دیفضا با یاسیس یسازمانده ریکشور در امر خط یرده باال نیمسئول

سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ماموریتهای و در نهایت با توجه به همپوشانی فراوانی که  ها به چشم بخوردیزیربرنامه نیسطر ا

 .با یکدیگر دارند باید برای صرفه جویی در هزینه ها و زمان فقط یک سازمان برای انجام اهداف ویژه شکل بگیرد

 

 پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، سازماندهی سیاسی فضا واژه های کلیدی:

 

 

mailto:aazami@um.ac.ir
mailto:aliakbar.bize1373@gmail.com
mailto:neda.charehei@yahoo.com
mailto:neda.charehei@yahoo.com


 قدمهم -1

به وجود آورده است. طوفان  یعیطب ریو غ یعیاست که حوادث طب یمیعظمخاطرات شاهد  جهان کم،یو  ستیقرن ب عهیدرطل

 انیرا به جهان قتیحق نیزلزله بم و ده ها حادثه مشابه بزرگ وکوچک، بارها ا ا،یآس یجنوب شرق یسونام نا،یکاتر میعظ

است و تنها  یهنوز نارسا و ناکاف ایبال نیامقابله و سازش با  یراه ها وها  یشیها و چاره اند ینیب شیکند که پ یگوشزد م

امروزه یکی از  بندند. یرا فراگرفته و به کار ممخاطرات گونه  نیو مهار ا تیریدانش، فن و هنر مد ایاز ملل دن یشمار اندک

در است.  راهبردهای بنیادین در نظام بازدارندگی و کاهش تهدیدات و آسیب های ناشی از تهدیدات احتمالی پدافند غیرعامل

به منطقه حادثه  یو ماد یانسان یروینشده اعم از ن یسازمانده یکمکها لیاکثر کشورها اغلب پس از وقوع هرحادثه بزرگ، س

 یسپرده م یبه دست فراموش زیو به سرعت همه چ ابدی یم فیوضع تخف یفراوان، اندک یرویشود و با اتالف ن یم لیگس دهید

 یعیطب یایمخاطرات در مواجهه با بال تیریمد ستمیبه داشتن س ازیزمان حاضر، ن یاچالش ه نیاز مهمتر یکی نیشود. بنابرا

هنوز  و مدیریت بحران رعاملیپدافند غ نهیبا آن مواجه است، در زم رانیکه ا یداتیبا توجه به حجم تهد باشد. یم یعیرطبیو غ

کشور را در برابر تهاجم  یمنیا بیضر تواندیمقوله مهم م نیاو کارشناسان به  رانیمد شتریو باور هرچه ب میراه  هست یدر ابتدا

در  و مدیریت بحران رعاملیپدافند غبا این پیش فرض تمرکز و تجمیع ماموریتهای دو سازمان  دهد. شیافزا یاحتمال یها

 ع مخاطرات باشد. وری و مقابله با انوا، وقت و انرژی، باعث افزایش کارآمدی و بهرههاکشور می تواند ضمن کاهش هزینه

 مسئله انیب -2

 گریآن بوده تا بتواند در صورت حمله د یهمواره در پ یوحش عتیفراوان از همنوعان خود و طب یها بیوجود آس لیبه دل بشر

 نیمقابله با ا یبرا شهیسبب هم نی. به همدیاز خود دفاع نما یعیاز حوادث طب یناش یها بیبه او و آس واناتیح ایاقوام و 

مصداق  یبشر در کره خاک شیدایپ یابتدا انیموضوع از همان سال نیاست. ا دادهیانجام م ییهایزیراز قبل برنامه داتیتهد

 ری. در دو سه قرن اخادنددیرا مدنظر قرار م یداتیدفاع از خانه و کاشانه خود تمه یبرا زین هیاول یهااز انسان یاریداشته و بس

با منشاء  داتیانسان ساخت و چه تهد داتیچه تهد دات،یسطح، تعدد و تنوع تهد زیو ن تیو ماه تیفیک ستمیدر قرن ب ژهیبه و

مطرح شده در حوزه  یکردهایرو نیاز مهمتر رعاملی(. پدافند غ1392 ،یاست) اعظم دهیرا به خود د یاساس راتییتغ یعیطب

 ،یلیاعآنها است)اسم تیریمحتمل و مد یانسان یابا بحرانه ییارویشهرها و رو تیامن نیدر جهت تأم یبحران شهر تیریمد ی

از  اندنموده انیرا بمهمی  ینکات رانیا یرهبر معظم انقالب اسالم ،رعاملیدر رابطه با ضرورت پرداختن به پدافند غ(. 3:1390

تنها . دیکن یرا عمل املرعیپدافند غ نیکارساز در ا ریکه تداب کنمیم دیموضوع را هم قبال ابالغ کردم و االن هم تأک نیا»جمله: 

 نهیخود مطمئن نباشد و زم یروزیشود که دشمن از پ یسامانده یبه گونه ا یداخل تیاست که وضع نیا دهایراه مقابله با تهد

است که ممکن است ما  یخواهد بکند غفلت یکه دشمن چه در سر دارد و چه م نیندانستن ا .ندیفراهم نب ییماجراجو یرا برا

 یرا عمل رعاملیکارساز در باب پدافند غ ریتداب دیبابگیرید،  یجد را کامالا  دیتهد .رخورد و امکان دفاع محروم کندرا از امکان ب

و نظرات  میابه آن اهتمام کنند تذکر داده یدولت نیبدهد و وزرا و مسئول تیاهم رعاملیکه دولت به پدافند غ نیا .دیکن

 ،شناخته شده باشد یستیبا نیمسئول یقاعدتاا برا رعاملیپدافند غ تیامروز اهم .به دولت و آن ستاد ابالغ شده است یرهبر

 . «بردیم شیشما کار را پهتمام ا

بحران در  رانیکه مد یمعن نیبه ا فرونشاندن آتش، یعنیبحران  تیریباور بود که مد نیبحران بر ا تیریبه مد یسنت نگرش

 یبه تازگ یها را محدود سازند. ول یاز خراب یتا ضرر ناش کنندیم یسع یرانیوو پس از بروز  نندینشیانتظار خراب شدن امور م

مواجهه با  یبرا یعمل یهااز طرحها و برنامه یامجموعه دیهمواره با ریاخ یمعنا ساسواژه عوض شده است. بر ا نینگرش به ا

 یو آمادگ شندیاندیب ندهیآ یتفاقات احتمالدرباره ا دیبا رانیشود و مد میدر داخل سازمان ها تنظ ندهیآ یتحوالت احتمال

 یبرا یمنظم و کسب آمادگ ینیبشیضرورت پ ربحران ب تیریمد نینشده را کسب کنند، بنابرا ینیب شیپ عیبا وقا ییارویرو



اشت توجه د دی. باکنندیم دیسازمان را تهد اطیح یدارد که به طور جد دیتاک یو خارج یبا آن دسته از مسائل داخل ییارویرو

در  کندیتالش م ازمانخوب جلوه دادن س یبرا یروابط عموم ریمتفاوت است. مد یروابط عموم تیریبحران با مد تیریکه مد

 کیبحران به منزله  تیریخوب نگه دارد. در مد تیدشوار سازمان را در موقع طیدارد تا در شرا یبحران سع ریکه مد یحال

مرتبط  کیو به طور خاص به مباحث کنترل استراتژ ردیگیقرار م کیستراتژا تیریدر حوزه مد یبه طور کل یرشته علم

 (. Mitroff and shrivastava,  ،60:1978)شودیم

 تیرینظام مد یمناسب برا یتعداد آن ها، لزوم وجود ساختار مختلف و شدت ومخاطرات تنوع  ران،یبا توجه به وسعت ا 

 ریکننده و گاه اجتناب ناپذ ریهستند که به طور غافلگ یاتفاقات . مخاطراتودری کشور به شمار م یاساس یازهایاز نمخاطرات 

تطابق جوامع بوده و  تیخارج از ظرف ات،یح یعیو قطع روند طب یو انسان یبر منابع ماد ریتأث یرخ داده و به علت گستردگ

 یصرف نظر از نوع آن، م ،آنهاو عواقب گردند. آثار  یم یمنته یانسان یبه فاجعه ها یالمللنیو ب یمل یهاگاه بدون کمک

 کی زیخاک حاصل خ شیبازماندگان زلزله، فرسا یها یماریبماند. صدمات و ب یپس از وقوع حادثه باق یدیتواند تا مدت مد

. دنیآ یخسارات به حساب نم نییو تع یابیهستند که معموالا در ارز یو ... آثار لیآن در اثر س یرفتن کشاورز نیمنطقه و از ب

اول به  گاهاست که در ن یزیاز آن چ شیب اریبس یعیطب یایبال یو اقتصاد یاجتماع یها نهیتوان گفت هز یم لیدل نیبه هم

از  یدر حال توسعه صرف جبران خسارات ناش یکشورها بخصوص کشورها یناخالص مل دیاز تول یرسد. بخش مهم ینظر م

مورد  10شوند و از هر یمتحمل ممخاطرات را از  یشتریخسارات ب ،ییاقیو آفر ییایآس یشود. کشورها یم مخاطرات محیطی

و ضرورت شکل  ییبه موضوع چراند تا برآن قیتحق نیدر انگارندگان . دندگر یمورد آن را متحمل م 9،مخاطراتاز  یمرگ ناش

 .ندفضا بپرداز یاسیس یبحران و کاربرد آن در سازمانده تیریو مد رعاملیواحد تحت عنوان پدافند غ یسازمان یریگ

حال این نکته رخ می نماید که آیا با این تفاسیر برای یک تقسیمات منطقی و یک سازماندهی سیاسی در فضای کشوری 

 همچون ایران نباید موضوعات مطرح در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را به کار بست؟

 سواالت تحقیق -3

 ان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران با یکدیگر هم پوشانی دارد؟( تا چه میزان مبانی، ارکان و اهداف سازم1

( چگونه می توان یک سازمان واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را به منظور سازماندهی سیاسی فضا به 2

 وجود آورد؟

 فرضیات تحقیق -4

و اهداف سازمان پدافند غیرعامل  و مدیریت بحران از ( چنین به نظر می رسد که حجم قابل توجهی از مبانی، ارکان 1

 اشتراکات بسیار و هم پوشانی فراوان برخوردار باشند.

( تشکیل سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران باعث کاهش هزینه های گزاف، صرفه جویی در وقت و 2

 بهتر سازماندهی سیاسی فضا خواهد شد. به کارگیری افراد متخصص و مجرب در راستای اجرای هرچه

 قیانجام تحق ضرورت -5

و ساختار  یجو ی، کم بودن و نامنظم بودن بارش ها یابانیب -یکوهستان یایجغراف لیبه دل رانیا یاسالم یکشور جمهور

کشور بر  نیا تحت اثر پرفشار جنب حاره باعث شده رانیا تیدارد. موقع ییباال یزیحادثه خ لیخاص، پتانس یشناس نیزم

بوده که کمتر از  متریلیم 250از آن حدود یعیوس حدر سط انهیبارش سال نیانگیقرار گرفته و م نیکمربند خشک کره زم یرو



که در  یکشور پراکنش نامناسب آن است به طور یها یباشد. نکته مهم در بارندگ یم نیسوم متوسط بارش کره زم کی

ممکن است در  انهیسال یمونسون هستند، کل بارندگ یکه متأثر از سامانه ها یوبجن ینقاط آن به خصوص استان ها یبعض

 50ممکن است به کمتر از  انهیسال یبارندگ زانیسالها م یمخرب گردد و در برخ اریبس یلهاینازل شده و سبب بروز س روز کی

 گردد. یبرسد که سبب حادث شدن خشکسال متریلیم

 یو دور انهیم یایعراق، عربستان و آس یها ابانیو ب رهایکو لهیو محاصره شدن آن به وس رانیبر فالت ا رانیگرفتن ا قرار

 یمساحت کشور را اراض درصد20حدود  نکهیشود. ضمن ا یم یخشکسال طیشرا دیسبب تشد ایاز آن از در یعیبخش وس

آلپ در دوران سوم  یو کوهزائ یخوردگ نیچ ستمیبه همراه س رانیفالت ا یشناس نیدهند. ساختمان زم یم لیتشک یابانیب

قرار گرفته که  ایمالیه-کمربند پر تنش آلپ یانیدر قسمت م زین رانیبود، شکل گرفته است و ا یکه دوره فعال یشناس نیزم

 یلرزه ا نینقطه از کشور زم کیدر  یشود که هر از چندگاه یموضوع باعث م نیو ا دهینرس ییهنوز به حالت تعادل نها

سرخ و  یایدر یدر سال سبب بازشدگ متریلیم 30از  شیحرکت رو به شمال صفحه عربستان با سرعت ب مخرب رخ دهد.

 و قرار گرفتن رانیا یخوردگ نیمداوم سبب چ یفشردگ نیشده است. ا هیو ترک رانیو کوتاه شدن خرده صفحات ا یفشردگ

 )سایت مدیریت بحران کشور(. است نرایا یلرزه ها نیزم شتریب یکه عامل اصل دهیگرد یدائمدر معرض تنش آن 

 داتیمورد تهد شیاز پ شیبی، که بعد از انقالب اسالم یمصون نبوده است به طور داتیتهد نیاز ا زین رانیا ییایجغراف گستره

 زانیتا چه م تواندیم داتیتهد نیسال دفاع مقدس اثبات کرده است که ا ۸قرار گرفته است. تجربه  یگوناگون در عرصه جهان

توان تا  یگردد م ینیب شیپ یبرنامه مدون و متقن داتیتهد یو اگر از قبل برا دیوارد نما یجد یها بیآس نه ملت و کشورماب

 یاسالم یجمهور یکنون طیموضوع و شرا تیلذا با توجه به اهم کرد، یریاز صدمات و خسارات گوناگون جلوگ یادیمقدار ز
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 موجود تیوضع -6

 خچهیتار -6-1

 یریشگیپ ،یآگاه شیو پ ینیبشیپ یها سوانح در بخش تیریاز مد یدر کشور ساختار خاص یانقالب اسالم یروزیاز پ تاقبل

 نیاز قوان یمربوط به صورت پراکنده در برخ یها تیوجود نداشت. فعال ی، مقابله و بازسازیسوانح، آمادگ و کاهش اثرات

داشته است تا در موقع  تیوزارت کشور مسئول 12۸6لیاز مفاد قانون تشک یخشده بود، از جمله در بر ینیب شیها پسازمان

حفظ نفوس و کمک و اعانه اقدام کند. در  ین(، با تمام امکانات براطوفا 17مصوب  تیو وال االتیا /9و / لیرودخانه )س انیطغ

 نیگرفته است. از ا یصورت نم یموثر تیارتباطات، عمالا فعال ستمیشبکه راه ها وضعف س یافتگیتوسعه ن لیزمان به دل نیا

 رانیسرخ ا دیوخورش ریش تیبوده است، فقط جمع یبوم یروهایبر توان ن یو متک یمحل شتریب یحوادث احتمال تیریرو مد

وقوع حادثه بنابر وسعت دامنه و ضرورت، از  آمد حوادث و سوانح بوده و به محض شیدر پ یمأمور و مسئول خدمات امداد

 دگانید بیبخش، شهرستان، استان و کشور به کمک آس یمتعلق به خود با تمام توان در رده ها یامداد یهاسازمان  قیطر

 رت دفاع(. وزا تیپرداخته است)سا یم

 ینیبه تناسب شدت و وسعت حادثه ها، ده روز اول حادثه بر عهده فرمانده زم دهید بیمنطقه آس یفرمانده یطیشرا نیچن در

حال به منظور ارتباط و  نی( بود. در ع یژاندارمر ایدر منطقه شامل فرمانده پادگان  انی)ارشد نظام شانیا نیجانش ایمنطقه 

 یارگان ها و سازمان ها ندگانیمرکب از نما ؛یخدمات امداد یستاد هماهنگ ا،و سازمان ه بخش ها ریبا سا یهماهنگ

 یتلفات باال و اطالع رسان زانیم یطیشرا نیاست در چن یهیوجود داشته است. بد یو انتظام ینظام ،یعموم ،یدولت ،یحکومت



مشتمل بر  " لیبا خطرات س ارزهو مب یریگشیقانون پ " 134۸ماه سال  بهشتیبوده است. در نهم ارد فیحادثه ضع انیجر

قانون وزارت کشور مکلف به انجام اقدامات  نیا 1. در ماده دیوقت رس یمل یشورا مجلس بیهشت ماده و پنج تبصره به تصو

 لیکانال فاضالب و ... به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات س دنیبرگردان و کش لیو س لیحفظ و اصالح مس یالزم برا

 جدهمدر ه نهاده شد. هایقانون بر عهده وزارت کشور و شهردار نیا یاجرا تیشده است. مسئول یعموم اشتبهد نیو تأم

و  ییبه منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوا "کشور ینظام ریسازمان دفاع غ لیقانون تشک" 1377آذرماه 

افراد در  نیمتقابل ب یو همکار قیعال جادیو ا یروح تیتقو نیآن و همچناثرات  لیمترقبه و تقل ریو سوانح غ یعیحوادث طب

استاندار و  میسازمان وابسته به وزارت کشور و در شهرستان ها تحت نظر مستق نی. ادیگرد لیتشک یو اضطرار یمواقع عاد

 نمود.یم فهیفرماندار انجام وظ

 قانون بوده اند. نیا یکشور و جنگ مأمور اجرا نیوزارت

وقت  یمل یمجلس شورا بیبه تصو "کشور ینظام ریاصالح قانون سازمان دفاع غ" 1351ماه  بهشتیو ششم ارد ستیب رد

معاون "وابسته و سرپرست آن سمت  یریو بودجه و کارکنان به نخست وز یدارائ هیا کلبقانون  نیا بیتصو خیو از تار دیرس

 از: بودند سال ها عبارت نیور در اسوانح کش تیریمد یرا داشت. مشکالت اصل "رینخست وز

 نقص در ساختار وسازمان موجود  -

 سوانح تیریمناسب در مراحل مختلف مد نینبود قوان - 

 ها تیو مسئول فیدر نقشها، وظا تیعدم شفاف - 

 به سوانح ییدر پاسخگو یکمبود آمادگ اینبود  - 

 مشارکت کنندگان در پاسخ به سوانح یمشکالت هماهنگ - 

 ،یدرمان یها تیحما ،یامداد یکمک ها افتیاز نظر در دگانید بیاوضاع و احوال آس یطیشرا نیکه در چن داستیپ هناگفت

 بوده است. یپس از سانحه به مراتب بدتر ازامداد رسان یبازساز تیو وضع زینامناسب و ناچ یروان -یبهداشت

 :یانقالب اسالم یروزید از پبحران( بع تیریحوادث و سوانح)مد تیریو سازمان مد ساختار -6-2

 راتییدستخوش تغ زیحوادث و سوانح ن تیریمد یبرنامه ها ران،یا یادار یو تحول در ساختار سازمان ها رییموازات تغ به

لزوم مشارکت دستگاه ها،  نیحوادث و سوانح و همچن تیریدر مد یو هماهنگ یامر سازمانده تی. نظر به اهمدیعمده گرد

کشور تحت عنوان  رمترقبهیسوانح، دفتر ستاد حوادث و سوانح غ تیریمختلف در مراحل مختلف مد یهاسازمان ها و نهاد

که  یالتیتشک شد. لیتشک 1365سابق در سال  یریزده در ساختار نخست وز لیمناطق س یو باز ساز یامداد رسان ژهیستاد و

به  تیریمختلف مد یهادر بخش یو شهرستان یسطح استانو استانداران، فرمانداران در  یوزارت کشور در سطح مل یبا هماهنگ

و اداره امور  رانیا یاسالم یاز ساختار دولت جمهور یرینمود. با حذف پست نخست وز یم تیفعال ییدر امر پاسخگو ژهیو

تحت امر  یاز واحدها ماایمستق زین رمترقبهیدفتر ستاد حوادث و سوانح غ عتاایطب ،یجمهور استیر لهیبه وس ماایدولت مستق

 لیجمهور تشک سیرئ یدر حوزه معاونت اجرائ رمترقبهیاداره کل حوادث غ 136۸لذا در سال  و گرفتقرار  یجمهور استیر

 (. 1392،ی)اسکندردیگرد

 

 



 :رانیبحران در ا تیریمد یتحول ریس -6-3

 هیوه مجرق سیئربحران  ریا مدکشوره یبحران عموماا بر عهده حکومت است. در برخ یمل تیری، مد ایدن یتمام کشورها در

 ندگانیاست. نماو وزارت کشور(  یجمهور استیدر سطح ر ژهی) به و هیبحران عضو قوه مجر ریدر اکثر آن ها مد یاست ول

ت ها )دول یرایده وها  یشهردار نیکنند. همچن یکشور عمل م رینظر وز ری( زردولت )استاندار، فرماندار، بخشدا یمنطقه ا

 نیا از زین رانیور ابحران در کش تیریآورند. مد یبه عمل م یخود، با وزارت کشور هماهنگ یاستقالل نسب رغمی( علیمحل یها

، ریست وزنخ ر،جمهو سیمعاون اول رئ ،یجمهور استیخود بطور متناوب تحت نظر ر یتحول رینبوده و در مس یقاعده مستثن

 یررسبر مورد تبه طور مشروح  ریخود عمل نموده است که در ز یها تیبه مسئول رکشوریجمهور و وز سیرئ یمعاون اجرائ

 )وزارت کشور(. ردیگ یقرار م

 :رانیدر ا (بحران تیریمد)حوادث و سوانح  تیریمد یخیتار سوابق -6-4

 یمحل ایو  تالیتشک چگونهیه 1302دهد تا قبل از سال  یسوانح در کشور نشان م تیریدر خصوص مد یخیسوابق تار یبررس

نح دث و سواحوا نکهیا رغمیسوانح در کشور وجود نداشته است و عل تیریمد یها بخش افتهیسازمان  یها تیفعال یبرا

 یدگیرس دگانید بیآس یازهایکشور به ن یارکان رسم ایاز سازمان ها و  کی چیه وست،یپ یدر کشور به وقوع م یمتعدد

ر دست د یقیقدتلفات و خسارات سوانح اطالع  تیاز وضع از آحاد جامعه یکمتر کس دگان،ید بیکردند و جز خود آس ینم

مجاور  قطمنا یاهال ای دگانید بیتوسط خود آس یامداد گریو د یخود امداد قیشد از طر یانجام م یداشت و اگر مساعدت

 یم نیاز ب یتشیعابع مشده و من رانیمجدد، خانه و یبازساز یعدم وجود امکانات برا لیاز سوانح به دل یاریبوده است. در بس

 زاتیانات و تجهامک نیشتریشده است. ب یم هیکردند و روستاها تخل یرفت و ناچاراا بازماندگان سانحه، مناطق خود را ترک م

مل و عوا زاتیو تجه بر امکانات یمتک یامداد اتیو عمل افتیتبلور  ییصحرا یها و درمانگاه ها مارستانیدر قالب ب یامداد

 تیریسازمان مد 25/10/۸6بحران کشور مصوب  تیریسازمان مد لیبوده است. با استناد به قانون تشکمسلح  یروهاین یانسان

 یها نهیزم جام درو انس یهماهنگ جادیا ،یزیبرنامه ر ،یاستگذاریدر امر س کپارچهی تیریمد جادیبحران کشور به منظور ا

 دهید بیآس مناطق یو بازساز یبحران و سامانده تیریمدمتمرکز و نظارت بر مراحل مختلف  یاطالع رسان ،یو پژوهش یاجرائ

 ،یولتد یها مهیب کها وبان ،یو عموم یدولت یوزارتخانه ها، موسسات و شرکتها ازیو استفاده از همه امکانات و لوازم مورد ن

که شمول  یسساتمو ،یمردم یتشکلها ها،یشهردار ،یاسالم یشوراها ،یردولتیغ یموسسات عموم ،یو انتظام ینظام یروهاین

 معظم اریختا ضیفوتمسلح در صورت  یروهایو ن یتحت امر مقام معظم رهبر یقانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاهها

نشده  ینیب شیپو سوانح  یعیدر مواجهه با حوادث طب یو محل یمنطقه ا یمل یهایاز توانمند نهیبه یله، جهت بهره مند

 بحران کشور(.  تیریگردد)سازمان مد یم لیتشک



  کشور وزارت سایت از شده اقتباس مدل

 

 :آن یتیومسئول یتیمامور ،یساختار یعامل کشور و شرح کل ریسازمان پدافند غ لیتشک سابقه -6-5

لزوم  لیبه دل 1390در سال  د،یگرد لیتشکی بر اساس فرمان مقام معظم رهبر 13۸2کشور در سال  رعاملیپدافند غ سازمان

موجود در کشور و به  یها ییتوانا شتریهر چه ب یفعال ساز نیدر آحاد مردم و جامعه و همچن رعاملیگ پدافند غفرهن جیترو

 رعاملی( هشتم آبان ماه هرسال به عنوان روز پدافند غرعاملی) سازمان پدافند غتهیکم لیتشکسالروز صدور فرمان  منتیم

وزارتخانه ها، دستگاهها  هیدرج و به کل یکشور میدر تقو 01/0۸/90ورخ در م یمقام معظم رهبر دییروز پس از تا نیو ا نییتع

مقام معظم  دییعامل کشور مورد تا ریسازمان پدافند غ نامه( اساس1. برابر ماده )دیابالغ گرد یو لشکر یکشور یو سازمان ها

 ی( میوکشور ی)لشکریتیحاکم سازمان)نهاد( کیکشور،  رعاملیمسلح، سازمان پدافند غ یروهایو مصوب ستاد کل ن یرهبر

 تی( بوده و در تابعروین کی مثابه)به یهمطراز با وزراء به لحاظ ساختار یو ادار یو استقالل مال یحقوق تیشخص یباشد و دارا

 نیقوان ،یمقام معظم رهبر یابالغ یها استیو س اتیو منو ریمسلح و در چارچوب و در جهت تحقق تداب یروهایستاد کل ن

 ندهینما ییمقام اجرا نیسازمان به عنوان باالتر سیگردد. رئ یو مقررات مربوط کشور اداره م نیقوان ریسلح و سام یروهاین

کل قوا  یو فرمانده یو با حکم مقام معظم رهبر حیمسلح و با توش یروهایستاد کل ن سیرئ شنهادیسازمان بنا به پ یقانون

 یها تیانجام مامور یباشد و برا یآن در مراکز استان ها م یشعب اصل گردد. محل استقرار سازمان در تهران و یمنصوب م

 یاقدام م ییاجرا یدر استان ها و دستگاه ها ازیمشابه و همطراز مورد ن یسازمان یساختارها و واحد ها لیخود نسبت به تشک

 ینظارت و اجرا ،یسازمانده ت،یهدا ،یزیبرنامه ر ی،گذار استیآن شامل س تی( اساسنامه سازمان، مامور6. برابر ماده)دینما

 نیو قوانرهبری  نیفرام و یابالغ یها استیدر چارچوب و در جهت تحقق س یرنظامیو دفاع غ رعاملیموضوع پدافند غ

طبقه  دات،یتهد شیپا ،یو ارتقاء مقاومت مل یآمادگ ،یو تخصص یو آموزش عموم یفرهنگ ساز قیکشور از طر یموضوع

پدافند  یمهندس یاصول، الزامات و مالحظات فن یساز نهیها، نهاد یریپذ بیو حوزه ها، کاهش آس مراکز یو سطح بند یبند



کشور،  یضرور یبحران و تداوم کارکردها تیریدم لیموضوع کشور، تسه ی، استانیمل یذات طرح و پروژه ها رد رعاملیغ

( اساسنامه، ارکان 7باشد. برابر ماده ) یم داتیتهد کشور در برابر انواع یمصون ساز یو کمک به اداره مردم در راستا انتیص

کشور  یو استان ها ییاجرا یعامل و دستگاه ها یرپداند غ تهیو کم سازمان سی(، رئیعال ی)شورا یدائم تهیسازمان شامل کم

سازمان  سیرئ س،یمسلح به عنوان رئ یروهایستاد کل ن سیمتشکل از رئ یدائم تهی( اساسنامه، کم۸باشد. براساس ماده ) یم

 سییو ر یجمهور استیر یبردو نظارت راه یزیدفاع( و معاون برنامه ر و )کشور یو وزرا ریبه عنوان دب رعاملیپدافند غ

و مصوبات آنها با ابالغ  شودیم لیمسلح تشک یروهایستاد کل ن نیاز معاون یکیو  یاسالم یمجلس شورا یمل تیامن سونیکم

و مرتبط با  ریکالن و فراگ یعامل موضوع ریباشد. پدافند غ یالزم االجرا م ییاجرا یاه هادر همه دستگ یدائم تهیکم ریدب

حمل  ست،یز ،ییغذا تیامن ،یاطالعات، رسانه ها، انرژ ،یارتباطات و فناور ،یصنعت ،یدیتول ،یاقتصاد ،یمال وعمتن یعرصه ها

 (.رعاملیسازمان پدافندغ یرسم تیباشد)سا یو... م یو نقل، دفاع

 قیتحق ینظر یمبان-7

 عامل ریپدافند غ -7-1

 عامل ریپدافند غ فیتعر -7-1-1 

 یشوندیپ "پد" ای "پاد" یشده است، در فرهنگ و ادب فارس لیواژه پدافند از دو جزء )پد( و )افند( تشک ،ینظر واژه شناس از

به مفهوم  زیواژه آفند ن د،ینما یا معکوس مآن ر یمعنا ردیقرار گ یضد، متضاد بوده و هرگاه قبل از واژه ا یاست که به معان

است که  یباشد شامل اقدامات یم "دفاع"راستا که پدافند که هم طراز با واژه  نیاست در ا کاریجنگ، جدال، تهاجم، حمله و پ

و  "املع ریپدافند غ"از جمله  یشود که شامل انواع و اقسام اقدامات دفاع یجهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن انجام م

 ای یتهاجم حاتیدشمن بدون استفاده از تسل داتیعامل جهت مقابله با تهاجم و تهد ریدر پدافند غ .باشد یم "پدافند عامل"

 یرویو ن زاتیتجه سات،یتاس یریپذ بیموجب کاهش آس ،یتدافع داتیاز اقدامات و تمه یو با استفاده از مجموعه ا یدفاع

و اقسام  عاز انوا یو داتیدشمن و دفع تهد داتیدافند عامل جهت مقابله با تهاجم و تهدکه در پ ی. در صورتگرددیم یانسان

شود. کوتاه  یو ... استفاده م ییایردری، بمب افکن، رزم ناو، زیشکار یها مایتوپ، موشک، تانک، هواپ رینظ یدفاع حاتیتسل

 (. 13۸۸باشد)برنافر، یم "دفاع بدون سالح"عامل ،  ریپدافند غ فیتعر نیتر

عامل را به  ریساله کشور، پدافند غ 20نظام در سند چشم انداز  یکل یها استیس یمصلحت نظام در راستا صیتشخ مجمع

تداوم  ،یریپذ بیکاهش آس ،یبازدارندگ شیکه موجب افزا یمسلحانه ا ریغ یمجموع اقدام ها"نموده است:  فیتعر لیشرح ذ

 "شود. یدشمن م ینظام یها و اقدام هادیبحران در مقابل تهد تیردیم لیهو تس یمل یداریارتقا پا ،یضرور یها تیفعال

عقل انسان نبوده و خداوند بزرگ که مخزن تمام علوم نزد اوست  دهییاز منافع آن تنها زا یریو بهره گ رعاملیپدافند غ موضوع

به  ماو  "کُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُْم فََهلْ أَنْتُْم شاکِرُونََو عَلََّمْناُه صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَ": دیفرما یم ایاز سوره مبارکه انب ۸0 هیدر آ

 انیدر جر د؟یاز شکرگزاران ایامان بدارد پس آ جنگ در بیتا شما را از آس مینمود میحضرت داوود )ع( ساخت زره را تعل

است  رعاملیکه از اصول پدافند غ بیفر اختفاء و یخداوند متعال با استفاده از شگردها زیالشان اسالم ن میعظ امبریهجرت پ

 (.13:1390)عرب، دیگرد شانیابه  شیکفار قر یمانع از دسترس

 رعاملیپدافند غ یفرارو داتیتهد یتیمسئول حوزه -7-1-2

و  ییغذا مواد ،یکشاورز دام، )انسان، یستی، زیبریسا داتیو تهد ینظام داتیشامل تهد رعاملیپدافند غ ربطیذ داتیتهد

 یزیو برنامه ر تیهدا ،یاستگذاریباشد که س یم یو اقتصاد ییایمیش ،ی(، پرتویعیو منابع طب ستیز طیآب، مح ،ییدارو



و  یپدافند اقتصاد ،ییایمیپدافند ش ،یپدافند پرتو ،یستیپدافند ز ،یبریسا فند)پدا یشده در قرارگاه ها ادی داتیمقابله با تهد

 لیهم تشک یشده در سطوح استان ادی ی، قرارگاههاردیپذ یکشور انجام م رعاملیسازمان پدافند غ یالتی( تشکیپدافند مردم

سرما و...(که جزء حوادث  ،یخشکسال ن،آتشفشا ل،ی)زلزله، س یعیطب داتیباشند. مقابله با تهد یم تیشده و در حال فعال

باشد و در حوزه  یبه وزارت کشور مبحران کشور وابسته  تیریسازمان مد یتیباشند. در حوزه مسئول یمتقربه م ریو غ یعیطب

 (. 1391 ساختمان، ی)دفتر مقررات ملردیگ یعامل کشور قرار نم ریسازمان پدافند غ یتیمسئول

 :دفاع غیرعامل اهداف -7-1-3

 دشمن  یابیوهدف  ییشناسا یسامانه ها ییوتوانا تیکاهش قابل (1

  یخود ینظام ریغ و ینظام  یروهاین اتیبقا واستمرار عمل تیباالبردن قابل (2

  یخود ینظام ریوغ ینظام یروهاین یو جان یوکاهش خسارات مال یریپذ بیآس لیتقل (3

 و ابتکار عمل از دشمن  یسلب آزاد (4

  یخود یانسان یروهایها ون نهیدر هز ییصرفه جو (5

 دشمن  به شتریب  نهیهز لیو تحم بیفر (6

  یآستانه مقاوت مردم شیافزا (7

  یوانسجام وحدت مل هیحفظ روح (۸

 استقالل کشور و یمل تیوامن یارض تیحفظ تمام (9

 اقدامات دفاع غیر عامل: یبکارگیر نتیجه -7-1-4

 کشور در نتیجه افزایش آستانه شکست  ی(کاهش سطوح آسیب پذیر1

 افزایش قابلیت مدیریت بحران (2

 کشور  یافزایش ضریب امنیتی و ایمن (3

 ضریب بازدارندگی کشور  افزایش هزینه تجاوز و  (4

 افزایش پایداری و تداوم فعالیتها (5

 (کمک به حفظ آرامش عمومی6

 ارتقاء آستانه مقاومت مردمی (7

 بی اثر یا کم اثر سازی عملیاتهای دشمن (۸

 ایجاد تردید در متجاوز نسبت به  شروع تجاوز (9

 ارتقاء ضریب امنیت در توسعه پایدار ملی (10

 



 عامل: ریدافند غپ تیاهم  -7-1-5

 گردد یم یانسان یروین یموجب زنده ماندن و حفظ بقا (1

 گردد  یم متیگران ق اریبس حاتیوتسل زاتیدر حفظ تجه یو ارز یکالن اقتصاد ییموجب صرفه جو (2

 یکن ماممرحران  در شراط ب تیدشمن حفظ و ادامه فعال ییکشور را در برابر حمالت بمباران هوا یاتیمراکز حساس و ح (3

 کند.

 گردد .  یها به دشمن م نهیهز لیموجب تحم (4

 گردد .  یمثبت در شهروندان و رزمندگان م یو روان یروح راتیسبب بوجود آمدن تاث (5

 .گردد یمکان مناسب و گرفتن ابتکار عمل از دشمن م ضربه زدن در زمان و یبرا روهایموجب حفظ ن (6

 دارد. یمترک یها نهیعامل مخارج و هز ریعامل( عنصر دفاع غ ریدغاع غ ،فاع عاملد ،سه عنصر )تهاجم سهیدر مقام مقا (7

  یدفاع یو لزوم آمادگ ندهیآ یبودن جنگ ها ریاجتناب ناپذ (۸

فق موا یابستگعدم و و ییخود کفا استیبا دفاع عامل ساده تر و سهل الوصول تر و با س سهیعامل در مقا ریبه دفاع غ لین (9

 .تر است

 :عامل ریعمده پدافند غ یها کارکرد -7-1-6

ه است ل آورده شدعام رینظام در مورد پدافند غ یکل یها استیارائه شده که در س میو با استفاده از مفاه فیتوجه به تعر با

 : میکن یم انیمورد از آن را ب نیچند ریشود که در ز یعامل احصا م ریپدافند غ یبرا یمتفاوت یکارکردها

 مردمحفاظت از  (1

  یاتیح یساخت ها ریحفاظت از ز (2

  یاستمرار خدمات ضرور (3

  ساتیو تاس زاتیحفاظت از تجه (4

  یبریپدافند سا (5

 مردم  یها ازین نیتام (6

 حفاظت از شهرها در جنگ  (7

  یاطالع رسان یتداوم شبکه ها (۸

 مردم  تیریتداوم اداره و مد (9

 



 :رعاملیافند غپد یاساس یها و محورها حوزه -7-1-7

 

 

 بحران تیریمد شناخت -7-2

 واصطالحات میمفاه -1-2-7

قبل و  یها تیبحران و مرتبط با بحران مشتمل بر فعال یبرا یزیبرنامه ر یجنبه ها یکه تمام یبحران: اصطالح تیریمدالف( 

بحران  یامدهایطرات و پهر دو جانبه مخا تیریاصطالح به مد نیا نی(. همچن21:13۸4 ،ی)بدرردیگ یبعد از بحران را دربر م

با  ییارویرو یو تدارکات الزم برا داتیو فراهم کردن تهم یآمادگ جادیاست از ا ارتبحران در واقع عب تیریپردازد. مد یم زین

 (14:1376 ،یآن)آهنچ یبیبه حداقل رساندن آثارتخر ایبحران و 

شود  یرا سبب م یاگسترده یطیمح ستیو ز یماد ،یانسان یجامعه که خسارت ها کیدر کارکرد  ی: اختالل جد بحرانب( 

خسارت ها  نیخود از عهده ا یاست تا بتواند صرفا  با استفاده از منابع داخل دهید بیجامعه آس ییبه گونه که فراتر از توانا

( لیس ایدهشتناک )مثل زلزله  یناگهان تیوضع کی فیتوص یبحران برا طالحاص یگاه نیو آن را تحمل کند. همچن دیایبرب

 اتینجات و حفظ ح یبرا یشوند و مداخالت فوق العاده و اضطراریمنهدم م (ستمیاکوس ای)یمعمول زندگ یآن الگوها یکه ط

 (.22:1376 ،یگردد)آهنچیم یالزام ستیز طیمح ایو  یانسان

وضع  نیکند و در ا یم جادیا زیفاجعه انگ یکه وضع یاست با چنان شدت عتیاز طب یعمل یعیطب یای: بالیعیطب یایبالج( 

به غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبت  جهیشوند و در نت یم یشود و مردم دچار رنج و درماندگ یم ختهیناگهان گس یزندگ رازهیش

 یمحتاج م طینامساعد مح طیو به محافظت در مقابل عوامل و شرا یزندگ یضرورتها ریو سا یو پرستار یپزشک یها

 (.45:1371گردند)عصار، 



 بحران تیریها درباره مد دگاهید -7-2-2

 بحران ازمنظرعلوم مختلف تیریمدالف( 

و علوم  کیزیعلوم مختلف ازجمله ف نیدانشمندان و متخصص یبا همکار رمترقبهیامروز مطالعه در مورد حوادث غ یایدن در

انجام  یو علوم اداره عموم یاسیس علوم اقتصاد، ا،یجغراف ،یمردم شناس ،یروان شناس ،یو در کنار آن ها جامعه شناس یعیطب

 پردازند.  هر مطالعه یآن در جامعه م یامدهایحوادث و پ یخاص خود به بررس دگاهیاز د نیمتخصص نیاز ا کیو هر ردیگ یم

 نیا یروانشناس، بررس کی یمورد نظرمحقق و ارائه دهنده مقاله است مثال  برا دگاهید انگریشود، ب یکه منتشر م یقاتیتحق و

در  دانیجغراف کیکند.  جادیانسان ا رد یمتفاوت یو رفتار یوع جالب است که بروز گردباد چگونه ممکن است حاالت روانموض

اسکان مجدد  ایرا پس از وقوع حادثه جبران کرد و آ ستیز طیوارد به مح یبهایو آس هایخراب توانیفکر است که چگونه م نیا

به  تیکه امکان وقوع مجدد آن ها وجود دارد، بهتر است جمع یحوادث لیبه دل ایاست  ریمنطقه امکان پذ نیدر ا تیجمع

است که هنگام بروز حوادث جامعه چه  شهیاند نیطبعا  در ا زین یاسیمتخصص علوم س کی. ابدیمنتقل و اسکان  یگریه دیناح

 (.3:13۸۸زاده،)جوادردیگ شیحاصل از آن پ یاسیکاهش خسارات س یبرا ییراهها

 بحران تیریموجود در مد یها هدگایدب( 

: در یسنت دگاهی: امیشو یروبروم یکامال  متفاوت در برخورد با بحران و مصائب جمع دگاهیبحران، با دو د تیریمد یبررس در

آن هم پس از وقوع هر  نگرد؛ یم یبه صورت مورد ،یبحران تنها به مسأله امداد و نجات و کمک رسان تیریمد دگاهید نیا

نوع  نیشود. مسلما  در ا یبحران بعد از وقوع حادثه آغاز م تیریمد یکه کار اصل ینمع نیبه ا بدان توجه دارد. خاص بتیمص

و به  ینیبشیبا حادثه، قبال  پ عیمواجه شدن سر یو آموزش خاص برا ینوع سازمانده زات،ینگرش چون نوع واقعه، نوع تجه

و  یانسان یصدمات و خسارت ها ،یارسال یامداد و نجات و کمک ها یهاگروه  دنیتا لحظه رس نیموقع اجرا نشده، بنابرا

 یایه انتظار وقوع بالبامداد، منفعالنه  یسازمان ها ،یسنت دگاهیشود. در د یوارد م ده،ید بیبه جامعه آس یادیز یماد

اعانه و  افتیو در نگادید بیآس یضرور حتاجیما یساز رهیو ذخ یتیحما یامداد هیاول داتیو جز تمه نندینش یم یهمگان

 یبه فراموش زیبعد از حادث شدن سانحه، همه چ ،یسنت دگاهیدر د .شندیاند ینم یگرید زیداوطلبانه مردم، به چ یهاکمک 

است که ناگهان توجه همه  یمصائب جمع تیخاص نی. اساسا  انندینش یم یبعد بتیشود و باز هم به انتظار مص یسپرده م

بار بودن تجربه،  بتیبودن و مص یبه علت منف کنیکند لیجلب م خودرا به  یجوامع خارج ریو سا یداخل یاجتماع یگروه ها

 یم زیمسول ن یسازمان ها ریبانگیگر یحت یامر نیپردازد و چن یبه فراموش کردن آن م یدفاع یسمیجامعه به عنوان مکان

 شود.  

و سبک  تیریمد یدستاوردها ژهیبه و یفن یها شرفتیو پ یلمع یها هینظر هیاز کل یریبا بهره گ دی: نگرش جدنینو دگاهید

را  یبحران طیدرشرا یو عدم آمادگ یریموضوع غافلگ ،یبانیو پشت تیهدا ،یزیبرنامه ر ،یسازمانده ،یزیطرح ر دیجد یها

تنها  یو کمک رسان موضوع امداد دگاه،ید نیرود. در ا یبه مقابله با آن م یآمادگ با ،یکرده و قبل از وقوع هر بحران یمنتف

 یخود را از هر جهت برا دن،یانتظار کش یدهد و به جا یم لیبحران را تشک تیریچرخه مراحل مختلف مد یاز بخش ها یکی

 (35:13۸9،یکند)علمدار یو برخورد موثر با بحران، آماده م یریشگیپ

 :ردیگ یران قرار مبح تیریبحران ها به لحاظ منشا وخاستگاه حادثه که در حوزه مد انواع -7-2-3

 ،یهوا )طوفان، آتش سوز رینظ ،یعیاز عناصر طب یکیکه بدون دخالت انسان و توسط  ی: سوانحیعیبا منشا طب مخاطراتالف( 

 .دهدیعوامل رخ م از یبیترک ای( و لیآب )س ایکوه، آتشفشان(  زشیلغزش و ر ن،ی)زلزله، رانش زم نی( زمیخشکسال



نقش ممکن  نیآن نقش داشته باشند ا جادیدر ا یهستند که انسان ها به گونه ا یمخاطرات :یمخاطرات با منشاء انسان ب(

کرد:  میتوان به دو گروه  تقسیشده توسط انسان را م جادیا یو بدون اراده باشد. بحران یرعمدیبا اراده و غ و یاست عمد

. فاجعه دهدیم یخطا رو ایغفلت  کیو بر اثر  عتیناآگاهانه بشر در طب یها تدخال جهیکه درنت ی: حوادثکیفاجعه تکنولوژ

 بیکه موجب تخر دهدیم یرو یعیاز منابع طب هیرو یبشر و استفاده ب میاقدامات مستق جهیاست که درنت ی: حوادثکیاکولوژ

 یبه خطر مانسان ها را  یزندگ تیو جانداران خواهد شد که در نها یعیمنابع طب اهان،یگ یبر نابود یمیو اثر مستق یکره خاک

 دارد.  تیاز سانحه اهم یریشگیپ دگاهیاز د یبند میتقس نیاندازد. ا

از آن ها  یریشگیدهند، ممکن است پ یم یو بدون دخالت انسان رو یعیعوامل طب لیبه دل یعیآنجا که مخاطرات طب از

مخاطرات داشته  نیالزم را در برابر ا یانطباق داده و آمادگ طیدار نباشد. در عوض الزم است انسان خود را با مح یچندان معن

توانند قابل  یهستند که م یآن ها نقش دارد، از جمله موارد دادیدر رو یانکه عامل انس یمخاطرات گریباشد. از طرف د

 کرد: هیمفصل تر ارا یتا حدود ر،یتوان به صورت ز یرا م یطبقه بند نیو کنترل باشند. ا یریشگیپ

 

 

 

 
 بحران تیریمد اهداف -7-2-4

 یالزم است برا نیاست. بنابرا یبه حالت عاد عیوبازگرداندن سر یاضطرار طیرفع شرا، بحران در درجه اول تیریمد هدف

 نیحداقل نمودن ا ای یساز یخنث یبرا ییضابطه وچاره جو یمختلف وبرقرار یها بیاثرحوادث وآس ییوشناسا ینیبشیپ

 (. 1392،ی)اسکندردیبه عمل آ یتالش گسترده ا، اثرات

 های شهریبحران یبند رجهد -7-2-5

 

 

 

 

 

 یسازمانده -7-3

واژه  کهیشود. در حال یدرنظر گرفته م "یسامانده"معادل واژه  "یسازمانده"عموما  یمداخالت شهر اتیحوزه ادب در

 ،جلد پنجم(.13۸1 ،یشود)انور یم ریبه عمل سازمان دادن تعب یسازمانده

 یآنان به منظور کسب اهداف م انیم یو هماهنگ یکار یافراد و گروه ها انیکار م میمل تقساست که شا یندیفرا یسازمانده

 شود.



 است : یسه مرحله ا یندیفرا یسخن سازمانده گرید به

  تهایکارها و فعال یطراح-1

 یسازمان یها به پست ها تیفعال یدسته بند-2

 پستها به منظور کسب هدف مشترک انیرابطه م یبرقرار-3

 .شودیم دهینام یقلمرو ساز ای "فضا یاسیس یسازمانده"که  ییایقلمرو جغراف کیدرون  یسازمانده تضرور

 شده است: انیب نگونهیا "جان آر شورت"نگاه  از

از ساختار  یها عمدتا ناش یبند میتقس نیا یشده اند، چگونگ میتقس یمشخص و جداگانه ا یدولت ها به تعداد واحدها اکثر

در بدست آوردن  رگذاریتاث ژهیو یها یتوان، توانمند یعوامل م نیباشد. به ا یآنها م یخیسوابق تار ایو  یاسیس ،ییاجرا

بعنوان  ژهیفضا بو یاسیس یدر قالب سازمانده یکشور ماتینقش تقس اضافه نمود. زیدنبال نمودن اهداف را ن یها، برا تیقابل

تواند  یم د،یآ یبه حساب م زیهدفمند آنها ن یهمان قلمروساز یارتکه به عب یقوم-یدولت ها در جوامع متنوع نژاد استیس

 د.یرا ارائه نما نیسرزم کیدر  یقوم ای یو تعهد مل تیهو زانیاز م یمتفاوت ریتصاو

 فضا یاسیس یازماندهس -7-4

 ،یمحیط ،جتماعیا همگن یهاهوددـمحو  ملاعو سساا بر مینیزسر پهنة یک یبند تقسیم ،فضا سیاسی ماندهیزسا

 توسعه یستادر را منابعاز  منطقیو  بمطلو داریبرهبهرو  مینسرز نهیبه تیمدیراداره و  رمنظو بهو اداری  سیاسی دی،قتصاا

 به نسبت نشارکشو توسعهدر  فضا سیاسی ماندهیساز تیاهم لیلد به لتهادو. ستا یاسیس شـنق ییفاا رمنظو بهو  ارپاید

 (.96:1390 ران،همکاو   روـپیحمددارند)ا یخاص تیجد بهینهو  مناسب شکل هـب دخو مینزسر نیورد یفضا تقسیم

 قیروش تحق -8

 ،یاز اسناد و مدارک مکتوب)مجالت تخصص  ازیاستفاده شده و اطالعات مورد ن یلیتحل-یفیاز روش توص قیتحق نیا در

 شده است. یمختلف و مرتبط( جمع آور یها تیسا زینقشه ها، کتب و ن ،یمقاالت علم

 قیتحق یها افتهی -9

 بحران تیریو مد رعاملیراهبرد پدافند غ سبتن -9-1

بحران زا  طیاز شرا یبحران و دور جادیاز ا یریبحران جلوگ تیریباتوجه به اصول حاکم در مد رعاملیهدف دفاع غ نیتر مهم

باشد، به  یت قبل از بحران مبه حال طیاوضاع و بازگرداندن شرا عیکنترل سر یبرا یطیشرا جادی. درصورت وقوع بحران ااست

. افتیو نوع بحران ها به شدت کاهش خواهد  یریپذ بیآس زانیعامل م ریاصول دفاع غ تیشود با رعا یمشخص م بیترت نیا

بحران  تیریو مد رعاملیبوده است. پدافند غ یا ژهیو گاهینقش و جا یبحران دارا تیریدر مراحل مختلف مد رعاملیپدافند غ

 ستم،یس یاز اجزا کینقص در هر ورتص رد ند،ینما یعمل م ستمیس یاجزاو مانند  کیستماتیبه صورت س رگیکدینسبت به 

 تیاز موفق نیز بحران تیریمد رعامل،یدافند غپموفق عملکرد بودن و  یکرد. در صورت علم موفق عمل نخواهند زیاجزا ن رگید

 طیاطالعات و شرا یتمام دی( بایو آمادگ ینیب شیپع بحران)از وقو شیبرخوردار خواهد شد. در مرحله پ یشتریب ییکاراو 

بحران  تیریاست. مد اریبس تیاهم یدارا زین رعاملیاست که در دفاع غ ایهمان مسأله نیو ا ردیبحران زا مورد مطالعه قرار گ

 نیح تیرید(، میریشگیپو  یاز بحران)آمادگ شیچون مرحله پ یمراحل یدارا داتیکاهش اثرات تهد یاز منظر حوزه اقدام برا



باشد. مرحله اول شامل اقدامات  ی( میو بازساز یپس از بحران)سامانده تیری( و مدیبحران)کاهش اثرات مخرب و امدادرسان

قبل از حادثه  طیبه شرا تیو مرحله سوم به بازگرداندن وضع ردیگیبر مدررا  یبوده مرحله دوم اقدامات مقابله ا رانهیشگیپ

 ینیبشیو پ یریشگینامند که به عنوان مرحله پ یبحران مرحله صفر م تیریاز وقوع حادثه را در مد شیحله پاشاره دارد. مر

 یعنیحادثه مربوط به مرحله صفر  یمرحله زمان نیخواص( مهمتر ی. برخالف تصور عامه)حتردیگ یحادثه مورد توجه قرار م

 تیریدر چارچوب مد رعاملیاقدامات دفاع غ قتیحق(. در 162-165: 1390،یباشد)اسکندر یقبل از حادثه م یمرحله زمان

و نحوه  یتیریمد کردیرو یو انفعال یآتش نشان تیریمد یقلمداد کرد که به جا توانیم رانهیشگیو پ یاطیاحت یندیبحران را فرا

از وجود نقاط  یحاک عاملریبحران و پدافند غ تیریمطالعات مد سهیطلبد. مقا یرا م رانهیشگیپ یها کردیرو یمقابله در راستا

اما  ستیچارچوب به مختصر ممکن ن نیآن در ا یکه مجال واکاو باشدیدو حوزه م نیدر مطالعات ا یافتراق و نقاط اشتراک

 تیریو مد یدهد که انجام توأمان مطالعات پدافند یدو حوزه نشان م میکرد که دقت در مفاه انیبه طور خالصه ب توانیم

 (. 72-75: 13۸7و محمود زاده،  راستهیگردد) پ یم یمل یها نهیدر هز ییوجب صرفه جوبحران ممکن بوده و م

 بحران تیریدر مد رعاملیپدافند غ ضرورت -9-2

 یاتیح یساختهاریز یریپذ بیبه منظور هدف کاهش آس رعاملیبحران با مالحظات پدافند غ تیریتوجه مد ریاخ یسال ها در

 ی)بهبهانباشدیم تیحائز اهم یمل یداریپا شیو افزا یاتیح یستمهایدستگاهها و س تیعالتداوم ف ن،یسرزم یموجود در پهنه

آن موجب کاهش  یو اجرا یریاست که بکارگ ییتهایمجموعه فعال رعاملیغ افند(. همانطور که گفته شد پد1391و همکاران، 

 ،ییو غالمرضا لویبحران را به همراه دارد)ه تیریمد لیو تسه شودیاز مخاطرات م یاز تلفات و خسارات بحران ناش یریو جلوگ

13۸۸.) 

که به طور  یاز جانداران قرار داده بطور یاریاست که خداوند در خلفت بس یدفاع ستمیو س یفطر ازین ینوع رعاملیغ پدافند

پروژه  توانیموضوع م نید، امروزه با توجه به انپرداز یبه دفاع از خود و به دفع تهاجم م رعاملیبراساس اصول پدافند غ یزیغر

را . . . . . و یصنعت یبنادر، فرودگاه ها و مجتمع ها روگاهها،یو ن شگاههایپاال ،یارتباط ،یاسیس ،یو حساس اقتصاد یاتیح یها

 تیمهاجم حفظ نمود و صدمات را کاهش داد و ادامه فعال یروهایدر برابر ن نیو همچن یعیرطبغی …و  یعیدر برابر حوادث طب

 یزندگ طیدر جهت حفظ جان انسانها و مح ی(. و گام13۸9،یو باقر یبحران را فراهم ساخت)سبحان طیت در شراو مقاوم

در  نینو یها یاز فناور یریضرورت بهره گ ،و بحرانها داتیبا توسعه تهد بیترت نی( بد13۸9برداشت)فرزام شاد، یانسان

 رانهیشگیو پ زیصلح آم یعامل به عنوان روش ریپدافند غ لیلد نیدارد، به هم یاریبس تیبحران اهم تیریمراحل مختلف مد

مقابله  یها و توانمندساخت ریز ،یستیز داتیبخصوص تهد نیجنگ نو داتیاز سالح قادر است ضمن رصد تهد استفادهبدون 

 دیبایحرانها ممقابله با ب یبرا نی( بنابرا1392 ،ی)کرمابدی یکاهش جد یریپذ بیدهد که آس شیرا چنان افزا داتیبا تهد

در برابر بحرانها است تا در  یآمادگ جادیاز بحرانها و ا یریشگیداد پ نجاما توانیکه م یاقدام نینمود و مهمتر یزیبرنامه ر

 ریبحران تاث تیریمد یبرا ینیبشیقابل پ یامدهای(. از جمله پ13۸5 چرانلو،یواکنش انجام شود )ب نیهنگام بروز حوادث، بهتر

کاهش  ایو کارآمد جهت رفع و  یمنطق یزیبا برنامه ر رانیمد لیدل نیبه هم. ) (Csaba,2009است یجهان آن در اقتصاد

چارچوب  کیو در  د،ینموثر حرکت نما تیریمد یبه سو ستیبایو م  (Herbane,2013 )باشند یاثرات بحران مسئول م

 یریبه کارگ نیبنابرا) . (Harwati,2013وجود آورند به  رعاملیبحران با توجه به اصول پدافند غ تیریمد یبرا یمدل ینظر

 یها دگاهیعامل و استفاده از د ریبر اصول پدافند غ دیضمن تاک ،یتیو امن یدفاع یبا نگاه رعاملیغ فندمالحظات پدا

به  دنیو رس یزیو توسعه برنامه ر شرفتیدر پ تواندیم رعامل،یسرآمد در پدافند غ یتجارب کشورها نیو همچن انینیشیپ

 (.1391 مکاران،و ه ریزاده دلنیجوامع مؤثر باشد)حس داریو توسعه پا تیامن

 



 یریگ جهینت -10

بالقوه  داتیکه تهد یو زمان ندیمصون نما داتیتهد هیدر نظر داشته باشند که کشور را در برابر کل دیو مسئوالن با رانیمد

 یرو برا نیوارد سازند. ازا  یتیبه شهرها و نقاط متمرکز جمع( را  یوجان یخسارات)مال نیشوند کمتر یبه بالفعل م لیتبد

مجزا در کشور  یالزم انجام شود دو حوزه تخصص یها یبررس یکارشناسانه و تخصص رتبه صو داتیتهد یآنکه بتوانند بر رو

بحران در  تیرین مدو سازما رعاملیصورت گرفته مشخص شد سازمان پدافند غ یها یکه با توجه به بررس کرده اند یراه انداز

امر عالوه بر  نیرو ا نیهستند. از ا یاریبس یها یاشتراکات و هم پوشان یمقدمات، ملزومات، راهکارها و اهداف دارا ،یاکثر مبان

موضوعات باعث  نیشود و در هنگام بحران ها ا یم یاریگزاف و زمان بس یها نهیباعث صرف هز فیتداخل حقوق و تکال

 کند.  یبحران را دچار نقصان م تیریشده و امر مهم مد دیت شدبوجود آمدن اختالفا

 یمهم و اساس یبحران حرکت تیریبحران به اجرا درآورد. مد تیریرا در مد رعاملیتوان پدافند غ یم ژهینگاه خاص و و کی با

 یو مال یو خسارت جان بیآس نیدرست و بجا کمتر یزیو برنامه ر تیریکه با مد باشدیمقابله با مخاطرات م ایجهت مواجهه و 

مهم،  نیبه ا دنیرس یراستا برا نیباشد، در ا یم رعاملیدر پدافند غ یاهداف اساس زا یکیموضوع  نیداشت، که ا میرا خواه

 تیمختلف حائز اهم یرسانه ها نیمختلف و همچن یسازمان ها و نهادها قیالزم به عموم مردم از طر یضرورت آموزش ها

عمل را انجام دهند و خود را  نیمناسب تر و نیجب خواهد شد تا مردم خود، در هنگام مقابله با بحران بهترامر مو نیا باشد،یم

 یادیز یبا بحرانها و مشقت ها یجوامع انسان خ،یدر طول تار میدان یبکنند. همان طور که م طیشرا نیآماده مقابله با ا شهیهم

مخاطرات  هدامن ،یو تکنولوژ یفناور ،ینیورود به عصر صنعت، شهرنش ،یسانو تحول جوامع ان شرفتیروبرو بوده است، که با پ

همه  تیریدارد مد تیامروزه اهم زیبحرانها و عواقب حاصل از آنها افزوده شده است و آنچه ن یمتنوع تر و بر شدت و بزرگ

 یادیز تیاز اهم یریپذ بیآس بحران جهت کاهش تیریرو مد نیاست، از ا رعاملیبر اساس اصول پدافند غ داریجانبه و پا

کنترل عواقب تهاجم و  نیبحران ها و همچن یریکاهش خطرپذ یبرا رعاملیاصول پدافند غ یریباشد که به کارگ یبرخوردار م

 .رسدیبه نظر م یو الزام یاتیح یو ... امر یبدون استفاده از ابزار آالت نظام یریتوان مرمت پذ شیافزا

 یسازمانده ریکشور در امر خط یرده باال نیبحران، مسئول تیریو مد رعاملیپدافند غ یجراو ضرورت ا تیبه اهم باتوجه

ها به چشم  یزیبرنامه ر نیدر سطر سطر ا ریدو امر خط نیکنند که ا یزیو برنامه ر تیریمد یبه گونه ا دیفضا با یاسیس

بحران  تیریو مد رعاملیو مقدمات پدافند غ یمبانبه  هیبندر عسلو جادیا یزیو برنامه ر یبخورد. بعنوان مثال اگر در طراح

گرفت که در صورت  یقرار م ایمناسب و مطمئن از در یمهم در فاصله یصنعت زاتیو تجه یشد منازل مسکون یتوجه م

 گرفت.یمورد حمله قرار نم یبه آسان یتهاجم دشمن فرض

 تیبحران در آن رعا تیریو مدغیر عامل  اگر نکات پدافند باشد که یتوان به آن اشاره کرد شهر تهران م یکه م گرید ینمونه

شد لذا توجه به  ینم لیتبد نیمسئولعمده  یها یاز نگران یکی هفاضالب و حوادث پسا زلزله ب تیریشد امروزه موضوع مد یم

 یعمل ینیع کشور به صورت یفضا یاسیس یدر سازمانده دیبا حرانب تیریو مد رعاملینکات و اهداف در پدافند غ یتمام

 شود.

بحران و کاربرد آن در  تیریو مد رعاملیواحد تحت عنوان پدافند غ یسازمان یریما در مقاله حاضر شکل گ شنهادیپ اما

 باشد. یفضا م یاسیس یسازمانده

 شنهاداتیپ -11

موضوع  تیا اهمدر رابطه ب رانیا یاسالم یمعظم جمهور یکه شخص رهبر ییو راهکارها اناتیبه ب شنهاداتیپ یابتدا در

 که شامل موارد ذیل می شود: میپرداز یبحران داشته اند م تیریو مد رعاملیپدافند غ



گذاری، کنترل، نظارت و تصویب طرحهای پدافند تشکیل کمیته دائمی پدافند غیر عامل به منظور هماهنگ سازی، سیاست •

 های توسعه ای کشور در ستاد کل نیروهای مسلحغیر عامل پروژه

 های پدافندیتأکید بر شناسایی مراکز درجه یک و حیاتی کشور در طرح •

 بندی اماکن و موضوعات بر اساس اهمیت و کاربرد آنان در طرح اولویت •

 داشتن نگاه اجرایی و میدانی در موضوعات پدافند غیر عامل •

 :شود یارائه م ریز یشنهادهایپ رعامل،یغپدافند  وبحران  زمینه مدیریتو کارآمد در  حیصح تیریبه مد یابیجهت دستسپس 

 مختلف مطرح است. های بحران در حوزه تیریاست و موضوع مد یاجتماع یدر زندگ ریاجتناب ناپذ یتیواقع بحران،

مناسب و بشر دوستانه  یراهکارها جهت مقابله با حوادث و ضامن ارائه خدمات امداد نیاز موثرتر یکیرو آموزش  نیاز ا •

و اجرا شود باعث  نیبحران تدو رانیمد یواقع یازهاین یکه منظم و هدفمند و در راستا یود، آموزش در صورتش یمحسوب م

آموزش  رانیمد یبرا یضرور یبحران امر تیریآموزش مد یسنجش اثربخش نیرابناب .آنان خواهد شد ییبهبود عملکرد و کارا

 داد. صیوضعف برنامه ها را تشخ توان نقاط قوت یآموزش ها م یباشد که با سنجش اثربخش یم

و پس از وقوع  نیبحران در قبل، ح تیریدر کمک به مد ینقش رسانه مل یفایتوان مطرح نمود ا یکه م گرید یراهکار •

 نیب یهماهنگ یکه به معنا یبر هماهنگ یبحران مبتن تیریتوان به مدل مد یباشد که م یموثر م اریبحران است که بس

 جهت مقابله با بحران اشاره نمود. یکاربرد یکاربحران است به عنوان راه طیر شرامختلف د یسازمان ها

 یبه منظور چگونگ یزیبحران و برنامه ر تیریبا مد ،یعالوه بر مباحث فنمخاطرات کاهش اثرات  ایاز وقوع و  یریشگیپ یبرا •

 میو ترم یبازساز نهینشود، هز ینیب شیبحران پ از یناش یشد و اگر مشکالت و مسائل احتمال میمقابله با بحران مواجه خواه

بر جامعه  یآثار قابل مالحظه ا ،یعیرطبیو غ یعیطب یایاز بال یناش یبود. بحران ها اهدباال خو اریاز بحران بس یصدمات ناش

وقوع  از یریتواند در راه جلوگ یم یعیرطبیو غ یعیطب یبحران ها تیریمد حیصح یها وهیش یریخواهند داشت که بکارگ

ایمنی در  تیبحران باعث تقو نهیدر زم بمناس ییاجرا یموثر واقع شود پس در دسترس بودن برنامه ها اریبس یطیحوادث مح

 .شودیجامعه م

 جادیا ازمندین یصنعت ساتیدر کارخانجات و تأس رعاملیها و اقدامات پدافند غ تیمسئول ف،یوظا یموفق عمل یاجرا •

با  رعاملیتحت عنوان پدافند غ ،یهائ تهیتوان کم یمنظور م نیباشد. بد یم یو اجرائ یتلف ستاددر سطوح مخ داریپا یسازمان

 داد. لیتشک ی، حراست و خدمات مهندسHSEاز یحضور افراد

و  یاتیمراکز ح ،یمل یها هیحفظ سرما یامور در راستا نیاز مهم تر رعاملیو اشاعه فرهنگ پدافند غ جیارتقاء و آموزش، ترو •

 رود. یبه شمار م حساس

از علوم و اقدامات  یعیباشد بلکه حوزه وس یامن و پناهگاه نم یاستحکامات، سازه ها جادیمحدود به ا رعاملیپدافند غ •

 به خدمت گرفته شوند. وستهیمنسجم و به هم پ ستمیو س ندیفرآ کیبه صورت  ستیبا یاست که م یمتنوع

را به  یدفاع یهانهیعمل هز نیا رایگنجانده شود ز رعاملیرا در ارتباط با پدافند غالزم االج یمتون یآت یها یزیدر برنامه ر •

 آورد.  یم دیپد یمؤثر رعاملیکاهش داده و پدافند غ یریطور چشمگ

از ساخت و ساز  یکشور و دور ینیسرزم یو حساس در کل فضا یاتیمراکز ح عیو توز یتفرقه، جابجائ ،یبه اصول تمرکززدائ •

 توجه خاص مبذول گردد.  میبزرگ و حج یمجموعه ها



به  رعاملیاز ملزومات اصل پدافند غ یعارض ینوع برخورد در زمان وقوع بحران ها نییو تع یمقابله با آتش سوز یطرح ها •

 رود.  یشمار م

طرح  نیآمده است. چن لیبه تفص یکیزیدر درس حفاظت ف رهیو غ یپدافند، مقابله با آتش سوز یطرح ها هیته تیفیک •

وجود اطالعات حساس در  لیالزم به ذکر است که به دل د،یآ یهر مجموعه، مخصوص همان قسمت به شمار م یبرا یهائ

 اطالعات را مراعات نمود.  تیآن ها، امن یگهدارو ن بیتصو ن،یتدو ه،یدر مراحل ته دیمذکور با یهاطرح

 یابالغ و بر حسن اجرا ن،یهر قسمت را تدو یو اجرائ یستاد یها تیو مسئول فیشرح وظا دیبا یم رعاملیپدافند غ تهیکم •

 نشود. ریبحران غافلگ کیآن نظارت مستمر داشته باشد تا در زمان وقوع 

  :منابع

 .تهران قات،یسوانح،مرکز آموزش تحق تیری(، مد1376محمد) ،یآهنچ (1

 .دیتهران:بوستان حم رعامل،یپدافند غ یها ی(، دانستن1392)دیحم ،یاسکندر (2

پدافند  کردیبا رو یشهر یریپذ بیآس یابی(، ارز1390اکبر) یعل ،ییشاهرخت، مسلم، تقوا یلیاسماع (3

 .۸2شماره  ،یشهر تیریمد رجند،ی: شهر بینمونه مورد یدلف یبا استفاده از روش ها رعاملیغ

 کشور. یمقابله، سازمان شهردار یبحران، اصول و روش ها تیری(، مد13۸4)یدعلیس ،یبدر (4

:شهر یمطالعه مورد رعامل،یپدافندغ یزی(، برنامه ر13۸۸حسن) ،یاحمد ن،ینورالد ،یمیعظ ،یمهد برنافر، (5

 .66راه و ساختمان، شماره  یالملل نیلنگرود، ماهنامه ب

 گاهیو جا رعاملیبحران و پدافند غ تیری(، مالحظات مد1391حامد) ،یفیحسن، س ،یاریز د،یحم ،یبهبهان (6

 بحران. تیریمد یکنفرانس مل نیدوم ،یلیل و نقل رحم یها رساختیآن در توسعه ز

 یدولت ها یبرا یعمل یبحران: اصول و اهنما تیری(، مد13۸3)یدرابک، و هواتمر جرالد ج ،یتوماس ا (7

 ی.شهر یزیتهران: شرکت پردازش و برنامه ر ،یمحل

 .3ص رعامل،یپدافند غ هی(،مقاله در نشر13۸۸)درضایجوادزاده،حم (۸

(، پدافند غیرعامل 1391یم، ملکی، کیومرث، شفاعتی، آرزو، حیدری فرد، محمدرئوف)حسین زاده دلیر، کر (9

و توسعه پایدار شهری با تاکید بر کاربردهای تهدید پذیر کالن شهر تبریز از منظر جنگ، فصلنامه جغرافیا و 

 .5پایداری محیط، شماره 

مل، نشر توسعه ایران، ویرایش (، مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعا1391دفتر مقررات ملی ساختمان) (10

 ششم.

 .۸ص رعاملیکالن پدافند غ یمعمار نی(، تدو13۸9وزارت دفاع) تیسا (11

 www.umsha.ac.irسایت رسمی پدافند غیر عامل  (12

 ndmo.ir سایت رسمی مدیریت بحران کشور (13

 .تهران ،یعیطب یایدر بال یبهساز ی(، راهنما1373)میعصار،محمد، ابوالحسن، قد (14

 .دیبحران، تهران:بوستان حم تیریها در مد دگاهی(، الگوها و د13۸9م)شهرا ،یعلمدار (15

فصلنامه پدافند  رعامل،یمحوطه ها از منظر پدافند غ ی(، مالحظات طراح13۸9)یفرزام شاد،مصطف (16

 .5شماره رعامل،یغ



د پدافن دگاهیاز د یآبرسان ساتیسبز در تاس(، کاربرد فضای 13۸۸ی)مصطف ،ییغالمرضای، محمد عل لو،یه (17

 .ساخت ها ریز تیریو مد یمهندس یکنفرانس مل نیاول رعامل،یغ
18) Csaba, L(2009). Unintended Consequences of Crisis Management, DER STAAT IM ZEICHEN 

DER KRISE, No3-4, pp:450-469. 

19) Herbane .B(2013). Exploring Crisis Management in UK Small- and Medium-Sized Enterprises, 

Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 21, No. 2, pp: 82–95 

20) Harwati , L. N(2013). CRISIS MANAGEMENT: DETERMINING SPECIFIC STRATEGIES 

AND LEADERSHIP STYLE FOR EFFECTIVE OUTCOMES, Vol. 2. No. 2,pp:170181. 

 


